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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 ไดรับสัญญาอนุญาตใหดําเนินการลักษณะ สราง-โอนดําเนินงาน จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ
จะตองจายผลประโยชนตอบแทนแก สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในอัตราที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการเปน
รอยละของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ หรือเปนจํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้น 25,200 ลานบาท ตลอดอายุอนุญาตใหดําเนินการ
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 2551 ตามงบการเงินรวม บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ 446 ลานบาทเมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิป 2550
2,721 ลานบาท บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลงรอยละ 84 จากปกอน สาเหตุสําคัญ มาจากการถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ
ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ทําใหบริษัทฯไมมีรายไดจากการประกอบกิจการสถานีโทรทัศนภายหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2550 เปนตน
มา โดยบริษัทฯ มี รายไดในป 2551 ตามงบการเงินรวม มาจากรายไดดอกเบี้ยและรายไดอื่น จํานวน 38 ลานบาท ลดลงจากปกอน
ที่มีรายไดรวมเทากับ 352 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 89 จากรายไดปกอน อีกทั้งบริษัทฯ ไดบันทึก บัญชีขาดทุนจากการดอยคา
ของสินทรัพยที่ใชในการดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนจํานวน 1,962 ลานบาท ไวในบัญชีรายจายของบริษัทฯ ในป 2550 ภายหลัง
ถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงาน บริษัทฯ ยังจําเปนตองบันทึก ถึงแมวาภาระหนี้ดังกลาวจะยังมีขอโตแยงอยูและกระบวนการยุติธรรม
ยังไมถึงที่สุดก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานทางบัญชีสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
โดยนับแตวันที่คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมีผลบังคับคือ วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนมา สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือแจงใหบริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท
คาดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และคาปรับจํานวนประมาณ 97,760 ลานบาท ภายในวันที่ 6 มีนาคม
2550 มิฉะนั้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะดําเนินการตามสัญญาและกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พยายามเจรจากับ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในเรื่องนี้มาโดยตลอดวาในสวนของภาระหนี้คาดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวน
ตางและคาปรับจํานวนประมาณ 97,760 ลานบาท นั้น บริษัทฯ มีความเห็นไมตรงกันกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทั้งวิธีการคํานวณและจํานวนภาระหนี้ที่แตกตางกันอยางมากการเรียกรองหนี้สินดังกลาวไมเปนธรรมกับบริษัทฯ เนื่องจาก
ความไมชัดเจนของภาระหนี้สินจํานวนมหาศาลดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบปญหาในการจัดหาแหลงเงินกูหรือแหลง
เงินทุนใดๆ เพื่อมาใหการสนับสนุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
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บริษัทฯ ไดขอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางแกไขปญหาในหลายๆ แนวทาง รวมทั้งไดยื่นขอเสนอ
ขอประนีประนอมโดยเสนอที่จะชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง 2,210 ลานบาท สวนดอกเบี้ยและคาปรับใหดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนที่กําหนดไวในสัญญาฯ แตก็ไดรับการปฏิเสธ บริษัทฯ จึงได ทําหนังสือขอความเปนธรรม
จากนายกรัฐมนตรี และนอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ยังไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศาล
กําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและรองขอใหศาลพิจารณาไตสวนเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับการใชสิทธิ
บอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําชี้ขาดใน
กรณีคาปรับและดอกเบี้ย แตตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ศาลไดพิจารณาแลวมีคําสั่งยกคํารองขอคุมครองชั่วคราวที่
บริษัทฯ ไดยื่นไปขางตน
ตอมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอก
เลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการกับบริษัทฯ ได หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและคาปรับ
และดอกเบี้ยรวมแสนลานกวาบาทดังกลาวได 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
การบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนไอทีวีนับแต
นั้นมา
ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเขายึด
ครองทรัพยสินและคลื่นความถี่ยูเอชเอฟซึ่งบริษัทฯ เคยใชงานอยูเดิมและเขาดําเนินการบริหารกิจการสถานีโทรทัศนภายใตชื่อ
“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
และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯเดิมได เนื่องจากบรรดาทรัพยสิน
ตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 56
แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินคดีฟองรองกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตอไปตามกระบวนการยุติธรรม และ
ขอเรียกรองคาเสียหายขออื่นๆที่เรียกรองใหสํานักงานปลัดฯ ชดเชยความเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดตลอดจนการชดเชย
ความเสียหายโดยวิธีอื่น ใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯ เรียกรองโดยคดี
ความระหวาง บริษัทฯ และ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ยังคงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมมี 2 คดี ไดแก
1. คดีหมายเลขดําที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขอใหพิจารณาเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยจากคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
2. คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการกรณี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองหนี้สินไมชอบ
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ดวยกฎหมายและสัญญา รวมทั้งยังเรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําไมชอบดังกลาวจํานวน 21,814
ลานบาท
สําหรับคดีหมายเลขดําที่ 640/ 2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนโจทกฟอง
บริษัทฯ เรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
รอยละ 15 คาปรับผังรายการ และมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ มูลคารวม 101,865 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 19
ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืนยันตามคําสั่งศาลปกครองกลางโดยใหจําหนายคดีออก
จากสารบบของศาลปกครอง เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญา
รวมงานฯ
ผลจากการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดเพิกถอนสัญญาอนุญาตใหดําเนินการฯของบริษัทฯ
ทําใหบริษัทฯ
จําเปนตองหยุดดําเนินกิจการสถานีโทรทัศนไอทีวี ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา และยังเปนสาเหตุใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดประกาศใหหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พรอมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวา
บริษัทฯ จะสามารถแกไขฟนฟูกิจการเพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป โดยปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณา
ดําเนินการเพื่อจัดทําแผนฟนฟูกิจการเสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับที่
ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีคดีความที่ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจ
ตองใชระยะเวลานานจนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด
และผลของคดีความดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอ
สถานะการเงินและการดําเนินธุรกิจตอไปในระยะยาว บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบใน
การศึกษาความเปนไปไดของแผนฟนฟูกิจการรวมถึงสถานะของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มี
สวนของผูถือหุนติดลบอยู 2,612 ลานบาท อีกทั้งมีภาระรายจายทางบัญชีในการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจจะเกิดขึ้นใน
กรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอยละ 15 ตอป ของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางรวม 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินป
ละประมาณ 436 ลานบาท หรือไตรมาสละประมาณ 109 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไขในการจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองแสวงหาธุรกิจใหมที่สามารถสรางผลกําไรสะสมใหไดเพิ่มขึ้นอยางนอย 2,912 ลานบาทหรือ
หาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนบวกไมต่ํากวา 300 ลานบาท และนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังตองสามารถทํา
กําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกันไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ 436 ลานบาท ใน
ระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ออกจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
สืบเนื่องจากขอจํากัดหลายประการขางตน รวมถึงเงินสดในมือสําหรับใชดําเนินกิจการตอไปมีจํานวนจํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือทั้งหมดประมาณ 1,100 ลานบาท ในจํานวนนี้บริษัทฯ ไดนําเงินไปฝากลงทุน
ในตราสารหนี้ จํานวน 472 ลานบาท เหลือเพียง 638 ลานบาท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและปจจัยการเมือง
ในประเทศที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจในประเทศในดานลบมาโดยตลอดในป 2551 บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการ
วิเคราะหศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาธุรกิจใหม ที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไรจํานวนดังกลาวอยางถี่ถวนและ
รอบคอบ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดขอสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดและ/หรือแผนการฟนฟูกิจการแลว บริษัทฯ จะ
นําเสนอการเพื่อนําเสนอใหผูถือหุนของบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติความเปนไปไดของแผนและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ
ตอไป
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สวนที่ 2
รายละเอียดบริษัทออกหลักทรัพย
ขอมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ บริษัทยอย รวมถึงบุคคลอางอิงอื่น
ชื่อบริษัท

:

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

บริษัทฯ เคยประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ (UHF) ภายใตสัญญาเขา
รวมงาน และดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ในลักษณะ สราง-โอนดําเนินงาน ที่ทํากับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2538 เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยใชชื่อ “สถานีโทรทัศน ไอ
ทีวี”

สถานะปจจุบัน

:

ตั้งแต วันที่ 7 มีนาคม 2550 เวลา 24.00 น. บริษัทฯ จําเปนตองหยุดการประกอบธุรกิจ
สถานีโ ทรทั ศ นไ อทีวี สืบ เนื่อ งมาจากการบอกเลิ กสั ญ ญาอนุญ าตให ดํา เนิน การของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

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

สวนที่ 2

:

หนา 2 - 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บมจ. ไอทีวี

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 ปจจุบันบริษัท ไดหยุดดําเนินธุรกิจ

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 ปจจุบัน บริษัท อยู
ระหวางการดําเนินการชําระบัญชีเลิกกิจการ

ตั้งสํานักงานใหญ

:

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท

:

0105549001844

โทรศัพท

:

(66) 2791-1759

โทรสาร

:

(66) 2791-1760

ทุนจดทะเบียน

:

12,500,000 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว :

12,500,000 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

:

นายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3378
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50 – 51 เอ็มไพรทาวเวอร
195 ถนนสาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (66) 2677 2000
โทรสาร (66) 2677 2222
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1. ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงภายหลังจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) บอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการรวมงานฯ
1.

ความเสี่ยงจากคดีฟองรองและขอพิพาทอื่นๆ
1.1. คดีความระหวางบริษัทฯ กับ สปน.

ในขณะที่ บริษัทฯ ยังประกอบกิจการสถานีโทรทัศนอยู ไดเกิดกรณีที่ คูสัญญา(สปน.)มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
สัญญาอันเปนสาระสําคัญขอหนึ่ง บริษัทฯ จึงไดดําเนินการตามเงื่ อนไขข อสัญญาดังกลา วโดยการเจรจาขอใหสปนหา
มาตรการชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติไมเปนไปตามสัญญาขอดังกลาว โดยไดแกไขสัญญาเขารวมงานและ
ดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ UHFเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการประกอบกิจการแขงขันกับสถานีชองอื่นและเพื่อ
ความอยูร อดของกิจ การ โดยได ข อใหส ปน.ชดเชยโดยการปรั บ บสัด สว นเวลาการออกอากาศของรายการและการลด
คาตอบแทนรายป แตไมสามารถหาขอยุติไดในประเด็นของการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว จึงเกิดเปนขอพิพาทขึ้น ดังนั้นเพื่อ
เปนไปตามกระบวนการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นภายใตสัญญาเขารวมงานฯดังกลาว บริษัทฯ จึงนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการตั้งแตป 2545 เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายแก บริษัทฯ และ หลังจากที่อนุญาโตตุลาการไดมี
คําชี้ขาดเปนคุณแกบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดเริ่มจายคาผลประโยชนตอบแทนรายปในอัตราที่ลดลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547
และเริ่มเปลี่ยนแปลงสัดสวนของประเภทรายการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ตามคําชี้ขาดขางตนของอนุญาโตตุลาการ
อยางไรก็ดี สปน. ไดนําคดีเขาฟองรองสูการพิจารณาของศาลปกครองกลาง เพื่อเพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และ
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางไดยอมรับตามขอโตแยงของ สปน. และมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการ ตอมา บริษัทฯ ไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 อยางไรก็ตาม เนื่องจากศาล
ปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง โดยใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีผลให
บริษัทฯ ตองกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเขารวมงานฯ ทั้งเรื่องการชําระคาตอบแทนใหสปน. และการดําเนินการ
เรื่องผังรายการ ซึ่ง บริษัทฯ ไดปรับผังรายการตามที่กําหนดในสัญญาเขารวมงานฯ ดังกลาวแลว ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม
2549
ทั้งนี้ สปน. ไดมีหนังสือแจงให บริษัทฯ ดําเนินการชําระเงินคาผลประโยชนตอบแทนสวนตางที่ชําระขาดไปใน
ป 2547 2548 และ 2549 จํานวน 2,210 ลานบาท รวมทั้งคาดอกเบี้ยของคาผลประโยชนตอบแทนสวนตาง และคาปรับ
จํานวนประมาณ 97,800 ลานบาท ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550 มิฉะนั้น สปน. จะดําเนินการตามสัญญาและกฎหมาย ซึ่ง
บริษัทฯ พยายามเจรจากับสปน. ในเรื่องนี้มาโดยตลอดวาในสวนของภาระหนี้คาดอกเบี้ยของคาผลประโยชนตอบแทนสวน
ตางและคาปรับจํานวนดังกลาวนั้น บริษัทฯ มีความเห็นไมตรงกันกับสปน. ทั้งวิธีการคํานวณและจํานวนภาระหนี้ที่แตกตาง
กันอยางมากและการเรียกรองหนี้สินดังกลาวไมเปนธรรมกับ บริษัทฯ จากความไมชัดเจนของภาระหนี้สินและการคิดคํานวณ
คาปรับที่มิชอบซึ่งรวมเปนจํานวนมหาศาลและยังมีขอโตแยงอยูดังกลาวเปนเหตุให บริษัทฯ ไมไดสามารถดําเนินการชําระหนี้
กวาแสนลานตามที่สปน. เรียกรองมาได แต บริษัทฯ ก็ไดขอใหสปน.พิจารณาแนวทางแกไขปญหาที่ บริษัทฯ เสนอในหลายๆ
แนวทาง แตไมสามารถตกลงกันได (ในสวนของคาผลประโยชนตอบแทนสวนตางหากคิดจนถึงวันที่บอกเลิกสัญญาฯ คือวันที่
7 มีนาคม 2550จะเปนจํานวน 2,887 ลานบาท)
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ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 สปน. มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ กับ บริษัทฯ โดยอางเหตุวา
บริษัทฯ ไมดําเนินการชําระหนี้ตามที่ สปน. เรียกรอง และขอใหสงมอบทรัพยสินที่ บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตาม
สัญญาเขารวมงานฯคืนใหแกสปน. ซึ่งการบอกเลิกสัญญาดังกลาวเปนเหตุให บริษัทฯ จําเปนตองหยุดดําเนินธุรกิจสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินคดีฟองรองกับ สปน. ตอไปตามกระบวนการระงับขอพิพาทตาม
สัญญาฯ และขอเรียกรองคาเสียหายขออื่นๆที่เรียกรองให สปน. ชดเชยความเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดใหแก บริษัทฯ
โดยคดีความระหวาง บริษัทฯ และ สปน.ที่ยังคงดําเนินอยูในกระบวนการระงับขอพิพาทมีทั้งสิ้น 2 คดี ไดแก (1) คดีไอทีวี เปน
โจทก ฟอง สปน. ที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เรื่องการคิดคํานวณคาปรับในการปรับผังรายการและดอกเบี้ยของคาตอบแทน
สวนตาง และ (2) บริษัทฯ ฟองเรื่องการบอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองคาเสียหายจาก สปน. เปนเงิน 21,814 ลานบาท
โดยในคดีนี้ สปน. เปนโจทก ฟองแยงเรียกรองให บริษัทฯ ชดใชคาเสียหายมูลคารวม 101,865 ลานบาทขณะนี้คดีอยูใน
กระบวนการระงับขอพิพาทที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขณะนี้ บริษัทฯ ยังอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดเรื่องภาระหนี้ตางๆ
ดังกลาว ตามคดีขางตน และเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลคําพิพากษา
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ และ ศาล ในกรณีที่มีการอุทธรณคําชี้ขาดซึ่งไมอาจคาดการณผลของคดีดังกลาวได
1.2. คดีความอันเกิดจากการแพรภาพและนําเสนอขาวสารของสถานีโทรทัศน ไอทีวี
ปจจุบัน บริษัทฯ ยังมีคดีความดานการนําเสนอขาวที่ถูกฟองรองอยู 6 คดี โดยนับตั้งแตเริ่มประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศนมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ยัง ไมเคยแพคดีความดานการนําเสนอขาวสารอยางเปนสาระสําคัญแตประการใด
2.

บริษัทฯอาจไมสามารถแสวงหาแนวทางฟนฟูกิจการตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ไดและหุนของ
บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

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 แตเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีคดีความที่ยังอยูใน
กระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานานจนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด และผลของคดีความ
ดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอสถานะการเงินและการดําเนินธุรกิจตอไปในระยะยาว รวมถึงสถานะงบการเงินของ
บริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนติดลบอยู 2,612 ลานบาท อีกทั้งมีภาระคาใชจายทางบัญชีในการ
สํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอยละ 15 ตอป ของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
รวม 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 434 ลานบาท หรือไตรมาสละประมาณ 109 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไข
ในการจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองหาธุรกิจใหมที่สรางผลกําไรสะสมไดเพิ่มขึ้น อยาง
นอย 2,912 ลานบาทหรือหาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนบวกไมต่ํากวา 300 ลานบาท และนอกจากนั้น
บริษัทฯ ตองสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกันไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ
436 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ออก
จากตลาดหลักทรัพยฯ
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ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการไดตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด คือ
ภายในระยะเวลาสองป (ครบกําหนดในวันที่ 8 มีนาคม 2552) อาจสงผลใหตลาดหลักทรัพยฯ ยายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไป
อยูในหมวด NPG (non-performing group) จนกวาบริษัทฯ จะสามารถแกไขผลการดําเนินงานใหหลุดพนจากเหตุแหงการ
เพิกถอนได หรือ สั่งเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ออกจากการซื้อ-ขาย ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพยฯ ในที่สุด
3.

ความเสี่ยงดานการบริหารและจัดการ
3.1 การกําหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อาจขึ้นกับที่ประชุมผูถือหุน

เนื่องจากการดําเนินการในบางเรื่องที่สําคัญของบริษัทฯ นั้นคณะกรรมการอาจจะตองการขอมติของที่ประชุม
ผูถือหุน ซึ่งการประชุมผูถือหุนตองใชเวลาดําเนินการที่มีขั้นตอนหลายประการ และมตินั้นอาจขึ้นอยูกับ ผูถือหุนรายใหญ ซึ่ง
คือ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีสัดสวนถือหุนในบริษัทฯ ประมาณรอยละ 52.92 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวทั้งหมด แตก็ยังไมสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนไดทั้งหมด เนื่องจากการลงมติในวาระที่สําคัญบางเรื่อง เชน แกไข
ขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การเพิ่มทุน ลดทุน เปนตน กฎหมายกําหนดใหตองไดรับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวน
หุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อยางไรก็ตามเพื่อความโปรงใสและเปนธรรมในการบริหารงานและตามมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 และ มติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2551 บริ ษัทฯ ไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนรายยอยไดแตงตั้งตัวแทนผูถือหุนรายยอยจํานวน 2 คน เขามาเปน
กรรมการบริษัทฯ เพื่อรวมบริหารงานและตรวจสอบสถานะการดําเนินงานของบริษัทฯ เรื่อยมาจนกระทั่งปจจุบัน
3.2. การบริหารทรัพยากรบุคคลสําคัญ
ดวยสภาวะความไมแนนอนในอนาคตของผลคดีที่มีทุนทรัพยสูงมากจนอาจเกินกวาฐานะการเงินของบริษัทฯ
อาจทําใหบริษัทฯ มีอุปสรรคในการสรรหาผูรวมทุนหรือบุคคลากรที่มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมา
ดําเนินงานตามแผนฟนฟูกิจการ อันอาจสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จตามแผนการฟนฟูกิจการได
รวมทั้งอาจทําใหตนทุนดานบุคคลากรสูงกวาอัตราทั่วไปของอุตสาหกรรมเพื่อใหบริษัทฯ สามารถรักษาทรัพยากรบุคคล
สําคัญไวได
4.

การลงทุนในธุรกิจใหมตามแผนฟนฟูกิจการอาจมีขอจํากัดหลายประการและอาจไมสามารถสรางผลกําไร
ไดตามที่คาดหวัง

หากบริษัทฯ มีการฟนฟูกิจการโดยการนําเงินสดในมือที่มีอยูจํานวน 639 ลานบาทไปลงทุนตอในกิจการอื่น
บริษัทฯ อาจประสบปญหากรณีพันธมิตรผูรวมทุนที่มีศักยภาพอาจไมมั่นใจตอศักยภาพในการประกอบธุรกิจตอเนื่องของ
บริษัท ฯ เนื่องจากมีความไมแ นนอนของผลคดีในอนาคต จึงอาจทําใหมีขอจํา กัดในการแสวงหาพันธมิตรรว มลงทุนที่มี
คุณภาพ และหากบริษัทฯ มีการประกอบกิจการใหมตามแผนฟนฟูกิจการและผลกําไรในอนาคตไมเปนไปตามที่คาดหวังหรือ
มีขาดทุนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ อาจขาดผูสนับสนุนเงินทุนหรือเงินกูยืมในการดําเนินกิจการตอไป เนื่องจากผูสนับสนุนเงินทุนอาจ
ไมมั่นใจในสถานะของบริษัทฯ ที่ยังมีคดีความที่มีทุนทรัพยสูงที่รอการตัดสินของศาลอยูและกระบวนการพิจารณาของศาล
อาจใชเวลานาน
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นอกจากนี้ หากแพคดีและมีคําตัดสินใหบริษัทฯ มีภาระตองจายคาอนุญาตใหดําเนินการ หรือ คาปรับ หรือ
ดอกเบี้ย ในจํานวนเกินกวาเงินสดที่มีอยู ณ วันที่ทราบผลคดี บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบทางการเงินอยางรุนแรงและอาจมี
ผลตอความอยูรอดของกิจการในอนาคต
5.

เงินฝากธนาคารและการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตางๆ ของบริษัทฯ อาจจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเสถียรภาพความมั่นคงของสถาบันการเงินหรือผูออกตราสารหนี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลตอบแทนเงินฝาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 บริษัทฯ ไดแตงตั้ง
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง เพื่อดําเนินการบริหารผลตอบแทนของเงินฝากและเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือทั้งหมดประมาณ 1,100 ลานบาท ในจํานวนนี้บริษัทฯ ไดนําเงินไปฝากลงทุนใน
ตราสารหนี้ จํานวน 472 ลานบาท เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับผลตอบแทนจากเงินสดคงเหลือในมือภายใตขอจํากัดของระดับความ
เสี่ยงที่บริษัทฯ กําหนด ทั้งนี้การลงทุนดังกลาว อาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและเสถียรภาพความ
มั่นคงของสถาบันการเงินและผูออกตราสารหนี้ บริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงโดยการกําหนดนโยบายการลงทุนในตรา
สารหนี้ ใหจํากัดอยูภายใตขอบเขตการลงทุนตอไปนี้
5.1 เงินฝากธนาคารพาณิชย บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย บัตรเงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออก
โดยบริษัทเงินทุน
5.2 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินและตราสารหนี้ที่ไดรับความคุมครองเงินตนและดอกเบี้ยจากระทรวงการคลัง
5.3 ตราสารหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล สลักหลังโดยรัฐวิสาหกิจหรือองคการมหาชน เงินฝากธนาคารที่มี
กฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นหรือตราสารหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล สลักหลังโดยธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
5.4 ตราสารหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล สลักหลังโดยธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทหลักทรัพย
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย
5.5 ตราสารหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล สลักหลังโดยบริษัทจํากัด ที่มีอัตราความนาเชื่อถือ(Credit Rating)
ตั้งแต AA+ ขึ้นไป

สวนที่ 2

หนา 2 - 7

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

2.

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท สยามอินโฟเทนเมนท จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2538
ดวยทุนจดทะเบียน 250 ลานบาท และเพิ่มทุนเปน 1,000 ลานบาทในปเดียวกัน โดยกลุมบริษัท สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคชั่นส
จํากัด นําโดยธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งไดรับอนุมัติจาก สปน.ใหเปนผูดําเนินงานสถานีโทรทัศน
ภายใตสัญญาเขารวมงานและดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ (UHF – Ultra High Frequency) หรือ สัญญา
อนุญาตใหดําเนินการ เปนระยะเวลา 30 ป เริ่มออกอากาศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ในป 2541 ไดเปลี่ยน
ชื่อบริษัทเปน บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การบริหารงาน ในระยะที่ผานมา ดังนี้
ป 2538

กลุมบริษัท สยามทีวีแอนดคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด นําโดยธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุมัติให
เปนผูดําเนินงานโครงการโทรทัศนชองใหมระบบยู เอช เอฟ จาก สปน. โดยไดกอตั้งบริษัท สยามอินโฟเทนเมนท
จํากัด เพื่อลงนามในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538

ป 2539

บริษัทฯ ไดดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนและไดเริ่มออกอากาศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2539

ป 2540

บริษัทฯ ไดติดตั้งสถานีสงเพิ่มเติมที่อาคารเนชั่น ถนนบางนา-ตราด และอาคารสินสาทร ซึ่งสามารถครอบคลุม
พื้นที่บริการในกรุงเทพฯและปริมณฑลบางสวน

ป 2541

บริ ษั ท ฯ มีสถานีสงรวมทั้ง สิ้น 36 สถานี สามารถใหบ ริการครอบคลุมพื้น ที่ บ ริ เวณภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศไทยเพียงบางจังหวัดเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ใหเปนไปตามขอสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ 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
เพิ่มเติมสัญญาอนุญาตใหดําเนินการในเรื่องขอจํากัดการโอนหุนและการขยายเวลาชําระผลตอบแทนงวดแรก
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543 ซึ่งตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดจัดตั้งขึ้นจนถึงวันที่มีการลงนามแกไขสัญญาดังกลาว มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนและกรรมการของบริษัทฯ หลายครั้ง
ตอมาในปลายเดือนมิถุนายน 2543 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางหนี้และโครงสรางทุน โดยการเพิ่มทุนของ
ธนาคารฯ และ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (ชินคอรป) จํานวน 55 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท รวม
จํานวน 550 ลานบาท โดยมีสัดสวนของทุนที่เพิ่มแตละฝาย จํานวน 288.71 ลานบาท และ 261.29 ลานบาท
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ตามลําดับ รวมเปนทุนชําระแลว 1,550 ลานบาท และไดมีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวลงเหลือ
387.5 ลานบาท
18 กันยายน 2543 บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 387.5 ลานบาท เปน 4,500 ลานบาท โดยมีทุนชําระ
แลว 4,250 ลานบาท และในเดือนพฤศจิกายน 2543 ไดมีการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกธนาคารฯ และชินคอรป
ในราคาหุนละ 8.7692 บาท โดยมีสัดสวนของทุนที่เพิ่มแตละฝาย จํานวน 464.15 ลานบาท และ 420.1 ลาน
บาทตามลําดับ และตอมาในเดือนธันวาคม 2543 ไดขายหุนเพิ่มทุนอีกครั้งใหแกธนาคารฯ และชินคอรป ใน
ราคาหุนละ 8.7692 บาท โดยมีสัดสวนของทุนที่เพิ่มแตละฝาย จํานวน 1,526.73 ลานบาท และ 976.11 ลาน
บาทตามลําดับ 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
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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
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 สปน.สํานัก
นายกรัฐมนตรีไมปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 4 จนเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับผลกระทบและให
สปน.ชดเชยความเสียหายใหกับบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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ใหสปน.ชดเชยความเสียหายโดยชําระเงินใหแกบริษัทฯ จํานวน 20 ลานบาท



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



ให สปน.คืนเงินผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่บริษัทฯ ไดชําระ โดยมีเงื่อนไขในระหวางพิจารณาขอ
พิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จํานวน 800 ลานบาท โดยคืนใหแกบริษัทฯ จํานวน 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
หนา 2 - 10

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ป 2548

บมจ. ไอทีวี

31 ตุลาคม 2548 จากขอตกลงในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นายไตรภพ ลิมปพัทธ และบริษัท กันตนา กรุป
จํากัด (มหาชน) ไมสามารถบรรลุขอตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
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 ซึ่งบริษัทรวมทุนดังกลาว เปนการนํา
ทรัพยากรที่มีอยูของบริษัทฯ ไปขยายตอธุรกิจ โดยอาศัยผูรวมทุนจากประเทศญี่ปุนที่มีความเชี่ยวชาญดาน
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
จะไดมาซึ่งหลักทรัพยของบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ เปนทรัพยสินที่ไมเปนสาระสําคัญของ SHIN
9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางซึ่งเปนศาลปกครองชั้นตนไดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ
7 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ไดยื่นคําอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดขอใหมีคําตัดสินกรณีขอพิพาท ในประเด็นที่
สปน.ไมปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 4 จนเปนเหตุใหบริษัทฯไดรับผลกระทบและใหสปน.ชดเชย
ความเสียหายใหกับบริษัทฯ
13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่
30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ เนื่องจากมีคําวินิจฉัยวาเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯขอ 5 วรรค4 ไมไดผานการ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไมมีผลผูกพัน และมีผลคําใหชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บริษัทฯ
จึงตองกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ เดิมตามขอสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 1 ในเรื่องการ
ชําระคาตอบแทนให สปน.โดยรับประกันผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ํา ปละ 1,000 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 44
ของรายไดแลวแตจํานวนใดจะมากกวาและมีผลใหบริษัทฯ ตองกลับไปปฏิบัติตามขอ 11 วรรคหนึ่งที่กําหนดให
รายการขาว สารคดี และสารประโยชน จะตองรวมกันไมต่ํากวารอยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและ
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ระยะเวลาระหวางเวลา 19.00-21.30 น. จะตองใชสําหรับรายการประเภทนี้เทานั้น โดยบริษัทฯ ไดเริ่มใชผัง
รายการที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอ 11 วรรคหนึ่งแลว ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนมา
14 ธันวาคม 2549 สปน. มีหนังสือถึงบริษัทฯ ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการดังตอไปนี้
1. ใหบริษัทฯ ดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11
2. ใหบริษัทฯ ชําระเงินสวนตางของคาอนุญาตใหดําเนินการขั้นต่ําตามสัญญาเขารวมงานฯ สําหรับปที่ 9 (งวดที่
7) จํานวน 670 ลานบาท ปที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ลานบาท และปที่ 11 (งวดที่ 9) จํานวน 770 ลานบาท
รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 2,210 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป โดยคํานวณเปน
รายวันตามจํานวนวันที่ชําระลาชา
3. ใหบริษัทฯ ชําระคาปรับผังรายการในอัตรารอยละ 10 ของคาอนุญาตใหดําเนินการที่ สปน.จะไดรับในป
นั้นๆ โดยคิดเปนรายวัน ตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัทฯ ดําเนินการเรื่องผัง
รายการไมเปนไปตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ซึ่ง สปน.ไดเรียกรองมาเปนจํานวนเงิน 97,760 ลานบาท (บริษัทฯไดดําเนินการปรับผังรายการตามคํา
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
ทั้งนี้ สปน. แจงวาหากบริษัทฯ ไมชําระเงินจํานวนดังกลาวภายใน 45 วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือแจง (วันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2549) สปน. จะดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาเขารวมงานฯ และขอกฎหมายตอไป
21 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนังสือถึง สปน.โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 เรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา
2. บริษัทฯมิไดผิดนัดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการตามที่อางถึง เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคาอนุญาตให
ดําเนินการรายปจํานวน 230 ลานบาท โดยเปนการปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคําชี้
ขาดดังกลาวมีผลผูกพันคูสัญญาเขารวมงานฯ ทั้งสองฝายตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ดังนั้นบริษัทฯ จึง
ไมมีภาระดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางดังกลาวในชวงระยะเวลาตั้งแตอนุญาโตตุลาการชี้
ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษา
3. บริษัทฯ ไมเห็นพองกับ สปน.กรณีที่ตองจายคาปรับจํานวน 97,760 ลานบาท และการกําหนดใหบริษัทฯ
ชําระคาปรับดังกลาวภายใน 45 วัน ดวยเหตุผลดังนี้
3.1 บริษัทฯ มิไดปฏิบัติผิดสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
ซึ่งกําหนดวา “ใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคูสัญญาเขารวมงานฯทั้งสองฝาย”
และขอ 30 วรรคทายของขอบังคับสํานักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้นการดําเนินการปรับผังรายการตั้งแต
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วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จึงเปนการกระทําโดยชอบตาม
สัญญาเขารวมงานฯ และกฎหมายแลว
3.2 เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการนําขอพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการและใหวินิจฉัยชี้ขาด ตามที่
กลาวมาในขอ 3.1 หากปรากฏวาบริษัทฯ เปนฝายผิดสัญญาเขารวมงานฯ สิทธิของ สปน.ในการบอก
เลิกสัญญาเขารวมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากที่กระบวนการยุติธรรมดําเนินจนถึงที่สุดแลว
3.3 ศาลปกครองไดจัดทําเอกสาร “ขาวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2549 ระบุถึงคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัทฯ โดยมีขอความตอนหนึ่งระบุวา “กรณี
เกี่ยวกับคาปรับคูสัญญาเขารวมงานฯ ตองวากลาวกันเอง หากตกลงไมไดตองเสนอขอพิพาทตาม
วิธีการที่ระบุไวในสัญญาเขารวมงานฯ”
3.4 ดอกเบี้ยและคาปรับจากการดําเนินการปรับผังรายการนั้นยังไมมีขอยุติ เนื่องจากไมใชประเด็นพิพาท
ที่เขาสูการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคูสัญญาเขารวมงานฯ มีขอขัดแยงและ
ไมสามารถทําความตกลงกันไดก็จะตองเสนอขอพิพาทตอคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเปนไปตาม
สัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ซึ่งกําหนดวา “หากมีขอพิพาทหรือขอขัดแยงใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
เขารวมงานฯ ระหวาง สปน.กับผูเขารวมงาน (บริษัทฯ) คูสัญญาเขารวมงานฯ ตกลงแตงตั้งคณะ
อนุญาโตตุลาการทําการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทโดยคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและ
ผูกพันคูสัญญาเขารวมงานฯ ทั้งสองฝาย”
บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นวาการคํานวณคาปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของ
สปน.ดังกลาวขางตนไมถูกตองตามเจตนารมณของสัญญาเขารวมงานฯ ซึ่งหากบริษัทฯ เขาขายจะตอง
เสียคาปรับ การคิดคํานวณคาปรับควรจะเปนจํานวนเงินในอัตราไมเกินกวา 274,000 บาทตอวัน มิใช
100 ลานบาทตอวันตามที่ สปน.กลาวอาง ดังนั้นไมวากรณีจะเปนอยางไร หากจะมีภาระคาปรับโดย
นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมี
คําตัดสินตามที่ สปน.กลาวอาง (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549)
การคิดคํานวณคาปรับในชวงเวลาดังกลาวจึงไมควรจะเกินไปกวาจํานวน 268 ลานบาท มิใช 97,760
ลานบาท ตามวิธีคํานวณที่ สปน.เรียกรองใหชําระและนํามาใชเปนเหตุบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ แต
อยางใด
สําหรับกรณีที่ สปน.เรียกรองดอกเบี้ยของคาอนุ ญาตใหดําเนิ นการสวนต างบริ ษัทฯ และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ มีความเห็นวาในชวงระหวางระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ไมมีหนาที่ในการตองชําระ และบริษัทฯ ไมไดผิดนัดการชําระคาอนุญาตให
ดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการรายปจํานวน 230 ลานบาท
ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝายแลวตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ในชวง
เวลาที่คําชี้ขาดยังมีผลบังคับใชอยูโดยที่บริษัทฯ มิไดผิดนัดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการและ/หรือ
ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการใหแก สปน.ลาชา อีกทั้ง สปน.ยังไมเคยใชสิทธิเรียกรองทางศาลในการขอ
คุ มครองเพื่อระงั บมิ ใหบริษั ทฯ ปฏิ บั ติตามคํ าชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการในช วงเวลาดั งกล าวแต
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ประการใด ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และ สปน.ไมมี
สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งดอกเบี้ ย ของค า อนุ ญ าตให ดํ า เนิ น การส ว นต า งในระหว า งที่ คํ า ชี้ ข าดของคณะ
อนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู อีกทั้งคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคําสั่งให
เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไมมีผลบังคับ เนื่องจากยังอยูในระหวางที่บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ
ตอศาลปกครองสูงสุด 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 บริษัทฯ ไดยื่นขอพิพาทเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาอนุญาตให
ดําเนินการสวนตางตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 1/2550 สวนเรื่องคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท นั้น บริษัทฯ มีความเห็นวาเพื่อเปนการประนีประนอมใหการดําเนินการตาม
สัญญาเขารวมงานฯ เปนไปโดยราบรื่น และมิให สปน. บอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ อันจะมีผลกระทบตอกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจายเงิน 2,210 ลานบาท
หลายแนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให สปน.เขารวมกันยื่นขอพิพาทอนุญาโตตุลาการเพื่อใหมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
กรณี ค า ปรั บ และดอกเบี้ ย ค า อนุ ญ าตให ดํ า เนิ น การส ว นต า ง ซึ่ ง สปน.ได ป ฏิ เ สธเงื่ อ นไขการให ส ถาบั น
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชําระเงินคาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวทุกแนวทางในการ
ประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอแนวทางการ
ประนีประนอมในการแกปญหาขอพิพาท โดยเสนอให สปน.รับชําระเงินคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน
2,210 ลานบาท โดยมีเงื่อนไขขอให สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กรณีคาปรับและ
ดอกเบี้ยตามขอสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
13 กุมภาพันธ 2550 สปน. ไดมีหนังสือปฏิเสธขอเสนอขอประนีประนอมของบริษัทฯ ดังกลาวอยางเปนทางการอีก
ครั้งหนึ่ง ดังนั้นนับแตวันที่ สปน.มีห นัง สือปฏิเสธขอเสนอของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไมมีภ าระผู กพันใดๆ ใน
ขอเสนอของ บริษัทฯ ที่มีตอ สปน.อีกตอ ไป ทั้ง นี้ เปนไปตามมาตรา 357 แห งประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ตอมาศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.
2550 โดยศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา ประเด็นที่ สปน.อางวา บริษัทฯ ยอมรับวาเปนหนี้คาอนุญาตให
ดําเนินการคางชําระอยูจํานวน 2,210 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย รับฟงไมไดวาบริษัทฯ ยอมรับสภาพหนี้เพราะเปน
ขอเสนอทางเลือกในการแกปญหาหลายแนวทางซึ่งยังไมเปนที่ยุติจึงถือเปนขอพิพาทที่ตองนําเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามสัญญาเขารวมงาน
20 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
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1. บริษัทฯ ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของ สปน.ในกรณีที่
บริษัทฯ ยังมิไดชําระคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสวนตางจํานวนประมาณหนึ่งแสนลาน
บาท จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะไดมีคําชี้ขาดและขอพิพาทดังกลาวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯ ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแก สปน.ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งในเรื่องนี้
21 กุมภาพันธ 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวและคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน โดยมีขอวินิจฉัยวา การที่ สปน.จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
เขารวมงานฯ นั้น หากบริษัทฯ เห็นวาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯไมชอบก็ยอมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจาก
การบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ดังกลาวได สวนกรณีที่ สปน.เรียกใหผูรอง (บริษัทฯ) ชําระคาปรับและ
ดอกเบี้ยคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางรวมทั้งขอใหศาลกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯ สามารถชําระคา
อนุญาตใหดําเนินการจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแก สปน.ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งนั้น ศาล
เห็นวาเปนกรณีระหวางบริษัทฯ และ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทฯ เห็นวาไมตองชําระหรือขอผอน
ผันการชําระหนี้ก็เปนสิทธิที่ดําเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเขารวมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมาย
ตอไป จึงไมมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองประโยชนของบริษัทฯ ขณะ
ดําเนินการ ซึ่งคําสั่งศาลปกครองกลางดังกลาวใหถือเปนที่สุดโดยบริษัทฯ ไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
7 มีนาคม 2550 สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และแจงให บริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ และสง
มอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตามสัญญาเขารวมงานฯ คืนใหแก สปน.ภายในเวลาที่
สปน. กําหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 (24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่ง
การบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดการดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนใน
ระบบยูเอชเอฟนับแตนั้นมา
28 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดมีหนังสือถึง สปน.โดยไดโตแยงวาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของ สปน.
และการเรียกรองใหบริษัทฯ ตองชําระหนี้จํานวนกวาแสนลานบาทใหแก สปน.ซึ่ง สปน.นํามาเปนเหตุบอกเลิก
สัญญาเขารวมงานฯ นั้นไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯ มิไดกระทําการใดๆ
ซึ่งเปนการผิดสัญญาเขารวมงานฯ บริษัทฯ มิไดเห็นดวยกับการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ อันเปนการกระทํา
อันไมชอบดังกลาว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของ สปน.เปนการกระทําซึ่งเปนเหตุใหกิจการ
ของบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย สปน.จึงตองรับผิดแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดสงวนสิทธิในการดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป
30 มีนาคม 2550 สปน.ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรียกรองใหบริษัทฯ
ชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท และคาอนุญาตให
ดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2550) คาดอกเบี้ย รอยละ15 ของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง จํานวน 562 ลานบาท (นับจากวันที่
คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด จนถึงวันที่ฟองคดีวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550) คาปรับผังรายการจํานวน
97,760 ลานบาท และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
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ป ของมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลคาทรัพยสินที่สงมอบ
ไมครบเปนประเด็นใหม ที่ สปน.ไมเคยเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระหนี้มากอนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 101,865 ลาน
บาท
24 เมษายน2550 บริษัทฯ ยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางขอใหแตงตั้งอนุญาโตตุลาการแทน สปน.และขอให
ศาลปกครองกลางมีคําบังคับให สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเขารวมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 910/ 2550 กรณี สปน.ไม
นําขอ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนลงนามสัญญา จนเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความ
เสียหาย โดยเรียกคาเสียหาย 119,252 ลานบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 46/2550
ใหคณะอนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน.ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ไมชอบดวยกฎหมาย
และขอสัญญาเขารวมงานฯ และความไมถูกตองในการเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคาสวนตาง ดอกเบี้ย คาปรับ
มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ และบริษัทฯ ขอเรียกคาเสียหายจาก สปน.จํานวน 21,814 ลานบาท พรอมทั้ง
ขอใหชดเชยความเสียหายโดยใหบริษัทฯ ไดกลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยูเอชเอฟ ตอไปจนครบ
อายุตามสัญญาฯ
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทฯ เปนผูฟองคดีประเด็นที่ สปน.ไมนําขอ 5 วรรคสี่
เสนอ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากเกินกวาอายุ
ความ10 ป (สัญญาเขารวมงานฯ มีผลผูกพันตั้งแต 3 กรกฎาคม 2538)
10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปนอนุญาโตตุลาการ แทน
สปน.ในข อ พิ พ าทสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการหมายเลขดํ า ที่ 1/2550 และให ดํ า เนิ น การตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาท
หมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับฟองคดี
หมายเลขดําที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เปนคดีที่บริษัทฯ เปนผูฟอง
คดีประเด็นที่ สปน.ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ จนเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความ
เสียหาย)
22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ที่ สปน.เปนผูฟองคดี
เรียกรองให บริษัทฯ ชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ดอกเบี้ยรอยละ15 ของคา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตาง คาปรับผังรายการ และมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ รวมทั้งสิ้น 101,865 ลาน
บาท เพื่อใหคูสัญญาเขารวมงานฯ ไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานฯ
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24 กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุ ทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสิ นใหจํ าหนายคดี หมายเลขดําที่
640/2550 ตอศาลปกครองสูงสุด และยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอ
คําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
17 สิงหาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งนายวิชช จีระแพทย เปน
อนุญาโตตุลาการแทน สปน.ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550 และอุทธรณคัดคาน
คําสั่งใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
29 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวฉุกเฉิน เพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีผล
ใชบังคับกอนมีคําพิพากษาในคดีของบริษัทฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และจะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2550 โดยบริษัทฯ ไดใหเหตุผลในคํารองวา หากรางพระราชบัญญัติดังกลาวผานการพิจารณาและมีผลบังคับ
ใชเปนกฎหมายแลว จะมีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ คําพิพากษาของศาลปกครองในขอ
พิพาทหรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สปน.ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวกับขอเรียกรอง
คาเสียหายขอหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดเรียกรองให สปน.ชดใชคาเสียหายใหบริษัทฯ โดยการอนุญาตให
บริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขาย
เดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯ เดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดา
ทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตาม
บทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราช บัญญัติ ดังกลาว บริษัทฯ จึงขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาไต
สวนฉุ ก เฉิ น และมี คํ า สั่ ง ให ร ะงั บ หรื อ หามาตรการหยุ ด ดํ า เนิ น การหรื อ หยุ ด การเสนอร า งกฎหมายร า ง
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาโดยเรงดวน ตามแตวิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครอง
กลางจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอคุมครองฉุกเฉินดังกลาวของบริษัทฯ โดยใหเหตุผลวา
การพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการกระทําในหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปน
การใชอํานาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใชการใชอํานาจทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลอันควรและเพียงพอ
ที่ศาลจะมีคําสั่งระงับการดําเนินการของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดและปจจุบันขอพิพาทนั้นอยูในระหวางการ
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไมมีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
คุมครองตามที่บริษัทฯ รองขอมาได
31 ตุลาคม 2550 รางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยดังกลาว
ไดผานการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ และอยูระหวางการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผล
บังคับใชตอไป
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14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยแตงตั้ง นายวิชช จีระ
แพทย เปนอนุญาโตตุลาการ แทน สปน.ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550 ดังนั้นขอ
พิพาทเรื่องคาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทที่ 1/2550 จึงตองดําเนินการ
ตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป สวนคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่ง
เชนเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไมรับพิจารณาคําอุทธรณในคดีที่บริษัทฯ ฟองกรณี สปน.ไมนําขอ 5 วรรคสี่
เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกอนลงนามสัญญาฯ เพราะเหตุขาดอายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคําสั่งใหจําหนายคดี
640/2550 ซึ่ง สปน.เปนผูฟองคดีฟองใหบริษัทฯ ชําระหนี้ที่กลาวอางจํานวน 101,865 ลานบาท ดังนั้นขอพิพาท
เรื่องภาระหนี้ อันประกอบดวย คาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ดอกเบี้ย และมูลคาทรัพยสินสงมอบ
ไมครบ และการบอกเลิกไมชอบ ตามขอพิพาทที่ 1/2550 และ 46/2550 จึงตองดําเนินการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตอไป
ป 2551

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 สปน.ที่เกิดขึ้นหลังจาก
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับขอเรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดเรียกรองให
สปน.ชดใชคาเสียหายใหบริษัทฯ โดยการอนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช
เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขา
รวมงานฯ เดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพัน
ของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีคดีความฟองรองกับ สปน.ที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการยุติธรรม และขอ
เรียกรองคาเสียหายขออื่นๆที่เรียกรองให สปน.ชดเชยคาเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดหรือการขอชดเชยโดย
วิธีอื่นใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯ เรียกรอง
2 เมษายน 2551 คณะกรรมการมีมติ ใหบริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด ลดทุนจดทะเบียน 3 ใน 4 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด เปนจํานวนรวมสุทธิ 37.5 ลานบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท (ชําระเต็มมูลคา) เหลือ
12.50 ลานบาท โดยเปนการลดจํานวน หุนลงจากเดิม 5,000,000 หุน คงเหลือ 1,250,000 หุน โดยมีมูลคาหุน
ละ 10 บาทเทาเดิม
30 ตุลาคม 2551 สปน. ไดยื่นคํารองเลขที่ ค 9/2551 ขอคุมครองชั่วคราวตอศาลปกครองกลาง โดยรองขอให
ศาลปกครองกลาง มีคําสั่งหามไมใหบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวใน
ปจจุบั น กระทํา นิ ติก รรมใดๆเกี่ย วกั บ ที่ดิ น ที่อํ า เภอชุม พวง จัง หวั ด นครราชสีมา และอํ า เภอเพ็ ญ จั ง หวั ด
อุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 กอนขอพิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จะมีคําชี้ขาดและถึงที่สุด และ
ขอใหมีคําสั่งแจงไปยังเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และเจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี หามจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกลาวไวชั่วคราว กอนมีคําชี้ขาดขอพิพาท โดยกลาวอางสัญญา
เขารวมงานฯ ขอ 1.1 วรรคสอง ที่กําหนดเงื่อนไขไววา “ ที่ดิน อาคาร อุปกรณในการดําเนินการ และทรัพยสิน
อื่นใดที่ผูเขารวมงานไดดําเนินการจัดหาหรือไดมาหรือมีไวเพื่อดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ตามสัญญานี้ ไม
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วากอนหรือหลังวันลงนามในสัญญาใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน นับแตวันที่ไดติดตั้งอุปกรณเสร็จ
เรียบรอยและใชงานได หรือไดจัดหามาโอกาสแรก แตไมชากวาวันเริ่มดําเนินการ ทั้งนี้ สํานักงานตกลงให
ผูเขารวมงานมีสิทธิและหนาที่ในการครอบครองและใชสอยทรัพยสินดังกลาวในการดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนภายใตเงื่อนไขของสัญญานี้”
3 กันยายน 2551 คณะกรรมการมีมติให เลิกกิจการบริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด
25 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ ไดคัดคานคํารองคํารองหมายเลข ค 9/2551 ดังกลาว โดยใหขอเท็จจริงวา
สปน. เปนฝายบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยที่บริษัทฯมิไดปฏิบัติผิดสัญญา การ
บอกเลิกสัญญาของผูรอ ง เปนการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนาที่จะเขายึดและครอบครองการดําเนินการ
สถานีโทรทัศนแทนบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน เจตนาของผูรองไมสุจริต เปนการบอกเลิกสัญญาที่ไม
ชอบดวยกฎหมาย จึงถือไดวา สปน.เปนฝายปฏิบัติผิดสัญญากอน ผลของการบอกเลิกสัญญาโดยไมชอบยอม
ทําใหคูสัญญากลับคืนสูฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 391 ยอมถือเสมือนวา
คูสัญญามิไดทําสัญญากันมาตั้งแตแรก สปน.ไมอาจกลาวอาง หรืออาศัยเอาขอกําหนด ขอตกลง รายละเอียด
ในสัญญาเขารวมงานฯ ที่ สปน.เปนฝายบอกเลิกสัญญามาเรียกรองใหผูคัดคานปฏิบัติตามสัญญาเขารวม
งานฯ ไดอีกตอไป อีกทั้งสัญญาเขารวมงานฯ ก็มิไดมีขอยกเวนไวในกรณีที่เมื่อสัญญาเลิกกันแลวไมใหกลับคืนสู
ฐานะเดิม ดังนั้น สปน.จึงไมอาจกลาวอางสัญญาที่เลิกกันแลวมาเรียกรองใหอีกฝายหนึ่งปฏิบัติตามได
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯในปจจุบัน

บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เคยประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ แหงแรกของประเทศ
ไทย ภายใตชื่อ “สถานีโทรทัศนไอทีวี (ITV)” (สถานีฯ) โดยบริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหดําเนินการลักษณะ สราง-โอน-ดําเนินงาน
จาก สปน.เปนระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 โดยบริษัทฯ จะตองจายผลประโยชนตอบแทนแก สปน.ในอัตรา
ที่ระบุไวในสัญญาอนุญาตใหดําเนินการเปนรอยละของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ หรือเปนจํานวนเงินขั้นต่ําทั้งสิ้น 25,200 ลาน
บาท ตลอดอายุอนุญาตใหดําเนินการ
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 สปน.ไดมีหนังสือ
แจงใหบริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาทคาดอกเบี้ยของคาอนุญาตให
ดําเนินการสวนตาง และคาปรับจํานวนประมาณ 97,760 ลานบาท ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550 มิฉะนั้น สปน.จะดําเนินการ
ตามสัญญาและกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ พยายามเจรจากับ สปน.ในเรื่องนี้มาโดยตลอดวาในสวนของภาระหนี้คาดอกเบี้ยของคา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตางและคาปรับจํานวนประมาณ 97,760 ลานบาท นั้น บริษัทฯ มีความเห็นไมตรงกันกับ สปน.ทั้ง
วิธีการคํานวณและจํานวนภาระหนี้ที่แตกตางกันอยางมากและการเรียกรองหนี้สินดังกลาวไมเปนธรรมกับบริษัทฯ จากความไม
ชัดเจนของภาระหนี้สินจํานวนมหาศาลดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ ประสบปญหาในการจัดหาแหลงเงินกูหรือแหลงเงินทุนใดๆ
เพื่อมาใหการสนับสนุนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง บริษัทฯ ไดขอให
สปน. พิจารณาแนวทางแกไขปญหาในหลายๆ แนวทาง รวมทั้งไดย่ืนขอเสนอขอประนีประนอมโดยเสนอที่จะชําระคาอนุญาต
ใหดําเนินการสวนตาง 2,210 ลานบาท สวนดอกเบี้ยและคาปรับใหดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนที่กําหนด
ไวในสัญญาฯ แตก็ไดรับการปฏิเสธ บริษัทฯ จึงไดทําหนังสือขอความเปนธรรมจากนายกรัฐมนตรี และนอกจากนี้เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ยังไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหศาลกําหนดมาตรการคุมครองชั่วคราวและรองขอให
ศาลพิจารณาไตสวนเปนกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอใหศาลมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการของ สปน.
จนกวาคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคําชี้ขาดในกรณีคาปรับและดอกเบี้ย แตตอมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ศาลได
พิจารณาแลวมีคําสั่งยกคํารองขอคุมครองชั่วคราวที่บริษัทฯ ไดยื่นไปขางตน
ตอมาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให สปน. บอกเลิกสัญญาอนุญาตให
ดําเนินการกับบริษัทฯ ได หากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและคาปรับและดอกเบี้ยรวมแสน
ลานกวาบาทดังกลาวได ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550
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วันที่ 6 มีนาคม 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติใหสถานีโทรทัศนไอทีวี ยุติการออกอากาศ โดยจะออกอากาศไดถึงเวลา
24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550 และ สปน.ไดมีหนังสือลงวันที่ 7 มีนาคม 2550 บอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และแจงให
บริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ และสงมอบทรัพยสินที่บริษัทฯ มีไวใชในการดําเนินกิจการตามสัญญาเขารวมงานฯ คืนให สปน.
ภายในเวลาที่ สปน. กําหนด ซึ่งการบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดดําเนิน
ธุรกิจสถานีโทรทัศนไอทีวีนับแตนั้นมา
ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา สปน.ไดมอบหมายใหกรมประชาสัมพันธเขายึดครองทรัพยสินและคลื่นความถี่
ยูเอชเอฟซึ่งบริษัท ฯ เคยใช งานอยูเดิมและเขา ดํา เนินการบริหารกิ จการสถานี โ ทรทั ศน ภายใตชื่อ “สถานี ทีไ อทีวี (TITV)”
ปจจุบันสถานีดังกลาวอยูระหวางแปรรูปกิจการไปเปน “ทีวีสาธารณะ” ภายใตพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (“พรบ.ทีวีสาธารณะ”) ซึ่งมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลวตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2551 ซึ่ง
พรบ.ทีวีสาธารณะดังกลาวจะมีผลใหคณะอนุญาโตตุลาการ และ/หรือ ศาลปกครองกลางไมอาจวินิจฉัยหรือมีคําพิพากษาให
สปน.อนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขาย
เดิมตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯ เดิม ได เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และ
ภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาล มาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินคดีฟองรองกับ สปน. ตอไปตามกระบวนการยุติธรรม และขอเรียกรองคาเสียหายขอ
อื่นๆที่เรียกรองให สปน.ชดเชยความเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดตลอดจนการชดเชยความเสียหายโดยวิธีอื่น ใหแกบริษัทฯ
ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯ เรียกรองโดยคดีความระหวาง บริษัทฯ และ สปน.ที่
ยังคงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมมี 2 คดี ไดแก
1. คดีหมายเลขดําที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขอใหพิจารณาเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยจากคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
2. คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ กรณี สปน.บอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองหนี้สินไมชอบดวยกฎหมายและสัญญา และ
เรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําไมชอบดังกลาวจํานวน 21,814 ลานบาท
สําหรับคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 สปน.เปนโจทกฟองบริษัทฯ เรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง รอยละ15 คาปรับผังรายการ และมูลคาทรัพยสินที่
สงมอบไมครบ มูลคารวม 101,865 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษายืนยันตาม
คําสั่งศาลปกครองกลางโดยใหจําหนายคดีออกจากสารบบของศาลปกครอง เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ
ตามที่กําหนดไวในสัญญารวมงานฯ
ผลจากการที่ สปน.ไดเพิกถอนสัญญาอนุญาตใหดําเนินการฯ ของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯจําเปนตองหยุดดําเนินกิจการ
สถานีโทรทัศนไอทีวี ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา และยังเปนสาเหตุใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศให
หุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC
(Non-Compliance) และ SP (Suspension) หามซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ จนกวา บริษัทฯ จะสามารถแกไขฟนฟู
กิจการเพื่อใหเหตุแหงการเพิกถอนหมดไป โดยปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการเพื่อจัดทําแผนฟนฟูกิจการ
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เสนอตอผูถือหุนของบริษัทฯ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย
แตเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีคดีความที่ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานานจนกวากระบวนการ
ยุติธรรมจะถึงที่สุด และผลของคดีความดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญตอสถานะการเงินและการดําเนินธุรกิจตอไปใน
ระยะยาว บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการศึกษาความเปนไปไดของแผนฟนฟู
กิจการ รวมถึงสถานะงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือติดลบอยู 2,612 ลานบาท อีก
ทั้งมีภาระรายจายทางบัญชีในการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอยละ 15 ตอป ของคา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตางรวม 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 436 ลานบาท หรือไตรมาสละประมาณ
109 ลานบาท ซึ่งตามเงื่อนไขในการจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองแสวงหาธุรกิจใหมที่
สามารถสรางผลกําไรสะสมใหไดเพิ่มขึ้นอยางนอย 2,912 ลานบาทหรือหาวิธีอื่นใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนบวก
ไมต่ํากวา 300 ลานบาท และนอกจากนั้นบริษัทฯ ยังตองสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตร
มาสติดตอกันไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ 436 ลานบาท ในระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุ
แหงการเพิกถอนหลักทรัพยของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
สืบเนื่องจากขอจํากัดหลายประการขางตน รวมถึงเงินสดในมือสําหรับใชดําเนินกิจการตอไปมีจํานวนจํากัด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือทั้งหมดประมาณ 1,100 ลานบาท ในจํานวนนี้บริษัทฯ ไดนําเงินไปฝากลงทุนในตรา
สารหนี้ จํานวน 472 ลานบาท เหลือเพียง 638 ลานบาท ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกและปจจัยการเมืองใน
ประเทศที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจในประเทศในดานลบมาโดยตลอด ในป 2551 บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการ
วิเคราะหศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาธุรกิจใหมที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไรอยางถี่ถวนและรอบคอบ ในกรณีที่
บริษัทฯ ไดขอสรุปเกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดและ/หรือแผนการฟนฟูกิจการแลว บริษัทฯ จะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือ
หุนของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติความเปนไปไดของแผนและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
- ไมมี -
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4. การวิจัยและพัฒนา
- ไมมี -
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ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพยถาวร
บริษัทฯ มีสินทรัพยถาวร ที่เปนสิทธิในการใชเพื่อการดําเนินงานภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน

รวมมูลคาสินทรัพยถาวร
หัก สํารองคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ราคาตามบัญชีสุทธิ

ลักษณะของสิทธิ
บริษัทฯ เปนเจาของ
ทรัพยสินที่ไดมาหลังจาก
วันที่ 7 มี.ค.2550

ใชเปนหลักประกัน มูลคาตามบัญชี (สุทธิ)
การกูยืม
(ลานบาท)
ไมมี

0.22

0.22
(0.18)
0.04

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและการดําเนินการสถานี
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เปนผลใหอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวสิ้นสุดลง ซึ่งเปนขอบงชี้ของการดอยคา
ของอุปกรณ สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ ซึ่งไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
จํานวน 1,901.17 ลานบาท และในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพร
ภาพสาธารณะแหงประเทศไทยดังกลาวไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย
ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป ทําให บรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิหนาที่และภาระผูกพัน
ของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว
อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีคดีความฟองรองกับสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการ
ยุติธรรมและขอเรียกรองคาเสียหายขออื่นๆ ที่เรียกรองใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ชดเชยคาเสียหายโดย
ชําระคืนเปนเงินสดใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยูหากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯ เรียกรอง
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สัญญาการคาที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. สัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อสัญญา
: สัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงิน
คูสัญญา

:

บริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํากัด(มหาชน) (ซีมีโก) และ
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา

:

13 สิงหาคม 2551

ระยะเวลาสัญญา
รายละเอียดสัญญา

:

13 สิงหาคม 2551 ถึง เดือนเมษายน 2552

อัตราคาบริการ

:

บริษัทฯ ไดทําสัญญาวาจางที่ปรึกษาทางการเงินกับซีมีโก เพื่อใหคําปรึกษา
จัดเตรียมแผนการดํา เนินการเพื่อ แกไ ขเหตุแ หง การเพิก ถอนหลักทรัพ ยข อง
บริษัทฯ ออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หากบริษัทฯ ดําเนินการตามแผนฟนฟูกิจการไดสําเร็จ จะคิดอัตราคาบริการ
3.10 ลานบาท ตลอดอายุสัญญา สัญญามีอายุกําหนด 1 ปหรือตั้งแตวันเริ่ม
สัญญาจนถึงวันประชุมผูถือหุน แบงจายตามการสงมอบแผน และหากบริษัทฯ
ไมดําเนินการจัดเตรียมแผนฟนฟูกิจการซีมีโกจะคิดคาบริการ 1.54 ลานบาท
แบงจายตามขอบเขตงานที่ไดดําเนินการและสงมอบ

2. สัญญาวาจางบริหารจัดการ
ชื่อสัญญา
: สัญญาวาจางบริหารจัดการ
คูสัญญา

:

คณะบุคคลศรีสมาน และ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา

:

27 มิถุนายน 2551

ระยะเวลาสัญญา
รายละเอียดสัญญา

:

1 กรกฏาคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2556

:

เพื่อดําเนินการ
1. จัด เตรี ย มแผนฟ น ฟู กิ จ การ จัด เตรีย มสํ า นวนและหลัก ฐานประกอบคดี
พิพาท
2. บริหารจัดการงานบัญชีและธุรกรรมการเงินตางๆ
3. บริหารจัดการงานกํากับดูแลกิจการตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสํ า นั ก งานกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย
4. กําหนด บริหารจัดการ และดําเนินงานธุรกรรมทั่วไปภายในสํานักงาน
5. บริ ห ารจั ด การการจั ด เก็ บ เอกสารสํ า คั ญ ทั้ ง ด า นการเงิ น และกฎหมาย
ตลอดจนดูแลรักษาทรัพยสินและอุปกรณ

อัตราคาบริการ

สวนที่ 2
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3. สัญญาวาจางที่ปรึกษากฏหมาย
ชื่อสัญญา
: สัญญาวาจางที่ปรึกษากฏหมายและดําเนินงานดานกฏหมาย
คูสัญญา

:

คณะบุคคลคุปติมนัส และ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา

:

1 พฤศจิกายน 2551

ระยะเวลาสัญญา
รายละเอียดสัญญา

:

1 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2552

:

ให คํ า ปรึ ก ษาและดํ า เนิ น งานด า นกฏหมาย อั น เกี่ ย วข อ งกั บ ข อ พิ พ าท
อนุญาโตตุลาการและขอพิพาทในศาล

อัตราคาบริการ

:

เดือนละ 0.28 ลานบาท สัญญามีกําหนด 1 ป คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยแจงลวงหนา 7 วัน

4. สัญญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล
ชื่อสัญญา
: สัญญาการจัดการกองทุนสวนบุคคล
คูสัญญา

:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา

:

20 พฤศจิกายน 2551

ระยะเวลาสัญญา

:

20 พฤศจิกายน 2551 ถึง 19 ตุลาคม 2552 อายุสัญญา 1 ป การตออายุสัญญา
จะตอไดคราวละ 1 ป หากทั้ง 2 ฝายไมมีการบอกเลิกสัญญา

รายละเอียดสัญญา

:

อัตราคาบริการ

:

ดําเนินการบริหารเงินลงทุนในตราสารหนี้ ตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ
อัตรารอยละ 0.09 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่คํานวณไดเปน
รายวัน การชําระคาธรรมเนียม บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม จะหักจาก
กองทุนเปนรายไตรมาส ภายใน 15 หลังจากวันสิ้นไตรมาส คูสัญญามีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดโดยแจงลวงหนา 60 วัน

5. สัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินกองทุนสวนบุคคล
ชื่อสัญญา
: สัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินกองทุนสวนบุคคล

สวนที่ 2

คูสัญญา

:

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนามสัญญา

:

20 พฤศจิกายน 2551

ระยะเวลาสัญญา

:

20 พฤศจิกายน 2551 ถึง 19 ตุลาคม 2552 อายุสัญญา 1 ป ตออายุไดอีกคราว
ละ 1 ป โดยอัตโนมัติ

รายละเอียดสัญญา

:

อัตราคาบริการ

:

ดําเนินการรับฝากทรัพยสิน ที่ไดมาจากการลงทุนในตราสารหนี้
อั ต ราร อ ยละ 0.02 ต อ ป ของมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ณ วั น ทํ า การสุ ด ท า ยของ
สั ป ดาห แ ละทุ ก วั น สุ ด ท า ยของเดื อ น โดยคํ า นวณเป น รายสั ป ดาห การชํ า ระ
คาธรรมเนียม คูสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดโดยแจงลวงหนา 60 วัน
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6. สัญญาเชาพื้นที่สํานักงานปจจุบัน
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 บริษัทฯ ไดรับหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาเขารวมงานและการดําเนินการสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เปนผลใหอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวสิ้นสุดลง ทําใหบริษัทฯ ยกเลิกสัญญาเชาพื้นที่ตั้ง
สถานีโทรทัศนและสัญญาการคาทั้งหมด ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนไปโดยมีสัญญาเชาพื้นที่ที่ยังคงมีผลบังคับใชอยู
มีสาระสําคัญของสัญญา ดังนี้
ชื่อสัญญา

:

สัญญาเชาพื้นที่ในอาคารชินวัตรทาวเวอร 3

คูสัญญา

:

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

วันที่ลงนามสัญญา

:

17 พฤศจิกายน 2551

ระยะเวลาสัญญาเชา

:

1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียดพี้นที่เชา
อัตราคาเชา

:

จํานวนพื้นที่เชา 32 ตารางเมตร

:

15,200 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 เปนผลใหอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวสิ้นสุดลง ซึ่งเปนขอบงชี้ของการดอยคาของคาลิขสิทธิ์
รายการ ซึ่งไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวจํานวน 103.20 ลานบาท

สวนที่ 2
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6. โครงการในอนาคต
เนื่องจากบริษัทฯ มีคดีระหวางบริษัทฯ และ สปน. ที่บริษัทฯ เปนโจทกและยังคงดําเนินอยูในกระบวนการยุติธรรมอยู
2 คดี ไดแก
1. คดีหมายเลขดําที่ 1/2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 ซึ่งบริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการ
ขอใหพิจารณาคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยจากคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และ
2. คดีหมายเลขดําที่ 46/2550 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ซึ่งบริษัทฯ เปนโจทกยื่นขอพิพาทตอสถาบัน
อนุญาโตตุลาการกรณี สปน. บอกเลิกสัญญาไมชอบและเรียกรองหนี้สินไมชอบดวยกฎหมายและสัญญา และ
เรียกรองคาเสียหายอันเกิดจากการกระทําไมชอบดังกลาวจํานวน 21,814 ลานบาท
สําหรับ คดีหมายเลขดําที่ 640/2550 วันที่ 30 มีนาคม 2550 ซึ่ง สปน. เปนโจทกฟองบริษัทฯ เรียกรองใหบริษัทฯ
ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ดอกเบี้ย คาปรับผังรายการ มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ มูลคารวม 101,865 ลานบาท
ไดมีคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดยืนยันตามคําสั่งศาลปกครองกลางโดยใหจําหนายคดีออกจากสารบบของศาลปกครอง
เพื่อใหคูสัญญาไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญารวมงานฯ
ปจจุบัน บริษัท ฯ อยูระหวางการพิจารณาดํา เนินการเพื่อจัดทําแผนฟนฟู กิจการเสนอตอผู ถือหุนของบริษัทฯ ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย และเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีคดี
ความที่ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของศาล และอาจตองใชระยะเวลานานจนกวากระบวนการยุติธรรมจะถึงที่สุด และผล
ของคดี ความดังกลาวอาจสงผลที่เปนสาระสําคัญ ตอ สถานะการเงินและการดํา เนินธุรกิจตอ ไปในระยะยาว บริษัท ฯ จึง
จําเปนตองใชเวลาในการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการศึกษาความเปนไปไดของแผนฟนฟูกิจการ รวมถึงสถานะงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือติดลบอยู 2,612 ลานบาท อีกทั้งมีภาระคาใชจายทาง
บัญชีในการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทฯ แพคดีในอัตรารอยละ 15 ตอป ของคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตาง 2,887 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินปละประมาณ 436 ลานบาท หรือไตรมาสละประมาณ 109 ลานบาท ซึ่งเงื่อนไขใน
การจัดทําแผนฟนฟูตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ จะตองหาธุรกิจใหมที่สรางผลกําไรสะสมไดเพิ่มขึ้น อยางนอย
2,912 ลานบาทหรือหาวิธีอ่ืนใดเพื่อทําใหสวนของผูถือหุนในงบดุลเปนบวกไมต่ํากวา 300 ลานบาท และนอกจากนั้นบริษัทฯ
ตองสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักอยางนอยสามไตรมาสติดตอกันไดมากกวา 327 ลานบาทหรือ 436 ลาน
บาท ในระยะเวลา 1 ป (ในกรณีที่ผลกําไรไมตอเนื่อง) จึงจะพนจากเหตุแหงการเพิกถอน
สืบเนื่องจากขอจํากัดขางตน ประกอบกับเงินสดในมือสําหรับใชดําเนินกิจการตอไปมีจํานวนจํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือทั้งหมดประมาณ 1,100 ลานบาท ในจํานวนนี้บริษัทฯ ไดนําเงินไปฝากลงทุนในตราสารหนี้ จํานวน
472 ลานบาท เหลือเพียง 638 ลานบาท บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหศึกษาความเปนไปไดและการ
แสวงหาธุรกิจใหมที่มีศักยภาพในการสรางผลกําไรจํานวนดังกลาวอยางถี่ถวนและรอบคอบ ในกรณีที่บริษัทฯ ไดขอสรุป
เกี่ยวกับผลการศึกษาความเปนไปไดและ/หรือแผนการฟนฟูกิจการแลว บริษัทฯ จะนําเสนอการเพื่อนําเสนอใหผูถือหุนของ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติความเปนไปไดของแผนและรายงานตอตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
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7.

บมจ. ไอทีวี

ขอพิพาททางกฎหมาย
คดีการคาและคดีอันเกิดจากการแพรภาพโทรทัศนของสถานีโทรทัศนไอทีวี
ปจจุบัน บริษัทฯ ยังมีคดีความดานการนําเสนอขาวและคดีการคาที่ถูกฟองรองอยู 6 คดี ดังนี้
1. คดีอาญาดําที่ 8158/2548 ศาลอาญา (ชั้นฎีกา) ระหวาง นางมณฑลี ศรีสงา โจทก กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด
(มหาชน) ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน จําเลย ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ปจจุบันอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลฎีกา
2. คดีอาญาดําที่ 8158/ 2543 ศาลจังหวัดเชียงใหม (ชั้นอุทธรณ,ฎีกา) ระหวาง นางมณฑลี ศรีสงา โจทก กับ
บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ที่ 1 กับ พวก รวม 4 คน จําเลย ขอหาหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา ศาล
อุทธรณพิพากษายกฟอง ปจจุบันอยูในระหวางโจทกขยายระยะเวลาเพื่อยื่นฎีกา
3. คดีอาญาดําที่ 1754/2548 ศาลอาญา(ชั้นอุทธรณ, ฎีกา) ระหวาง พนักงานอัยการกองคดีอาญา 7 โจทก,
นายฉัตรชัย ภูติรถยา โจทกรวม กับ บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) จําเลย ขอหาหมิ่นประมาทดวยการ
โฆษณา บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําแกอุทธรณแลว และปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
อุทธรณ
4. 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 ละเมิดเรียก
คาเสียหาย ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
5. 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 ขอหาละเมิดเรียก
คาเสียหาย ศาลอุทธรณพิพากษายกอุทธรณคํารองการขอดําเนินคดีอยางคนอนาถาของโจทก และมีคําสั่ง
ใหโจทกเสียคาธรรมเนียมศาล ภายใน 30 วัน ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ตอมา โจทกได
ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 30 วัน
6. คดีดําที่ 571/2546 ศาลแพง ระหวาง บริษัท ดรามา เทเลวิชั่น จํากัด กับบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) คดี
พิพาทเรื่องคาผลิตละคร โจกทเรียกรองคาเสียหายจํานวน 13.6 ลานบาท โดยศาลชั้นตนไดมีคําสั่ง ยกคํา
รองของโจทก และใหชําระคาใชจายบางสวนอีก 945,000 บาท บริษัทฯ ไดยื่นคํารองตอศาอุทธรณ ปจจุบัน
อยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธณ

ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาคดีการคาและคดีอันเกิดจากการแพรภาพออกอากาศที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
สถานีโทรทัศนในอดีตของบริษัทฯ ไมมีคดีใดๆ ที่มีผลกระทบดานลบตอบริษัทฯ อยางเปนสาระสําคัญยกเวนคดีพิพาทระหวาง
บริษัทฯ กับ สปน.
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คดีความระหวาง บริษัทฯ กับ สปน.
30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอพิพาทในประเด็นที่สปน.ไมปฏิบัติตามสัญญาเขา
รวมงานฯ เขารวมงาน ฯ ขอ 5 วรรค 4 จนเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบและใหสปน.ชดเชยความเสียหายใหกับ บริษัทฯ
โดยมีสาระสําคัญดังนี้


ให สปน. 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 สปน. คืนเงินผลประโยชนตอบแทนขั้นต่ําที่บริษัทฯ ไดชําระโดยมีเงื่อนไขในระหวางพิจารณาขอพิพาทนี้เมื่อ
วันที่ 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 สปน. ไดรับทราบคําชี้ขาดพรอมกันในวันที่ 30 มกราคม 2547 ตอมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547
สปน. ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองกลาง เพื่อใหศาลพิจารณาและมีคําสั่งหรือคําพิพากษาใหเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการ
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
ผลผูกพัน และมีผลทําใหคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บริษัทฯ จึงตองกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
เขารวมงานฯ เดิมตามขอสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 1 ในเรื่องการชําระคาตอบแทนให สปน. โดยรับประกันผลประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ํา ปละ 1,000 ลานบาท หรืออัตรารอยละ 44 ของรายไดแลวแตจํานวนใดจะมากกวา และมีผลทําใหบริษัทฯ
ตองกลับไปปฏิบัติตามขอ 11 วรรคหนึ่งที่กําหนดใหรายการขาว สารคดี และสารประโยชน จะตองรวมกันไมต่ํากวารอยละ 70
ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหวางเวลา 19.00-21.30 น. จะตองใชสําหรับรายการประเภทนี้เทานั้น โดย
บริษัทฯ ไดเริ่มใชผังรายการที่เปนไปตามเงื่อนไขในขอ 11 วรรคหนึ่งแลว ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เปนตนมา
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14 ธันวาคม 2549 สปน. ไดมีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ขอใหบริษัทฯ ดําเนินการดังตอไปนี้
1.

ใหบริษัทฯ ดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11

2.

ใหบริษัทฯ ชําระเงินสวนตางของคาอนุญาตใหดําเนินการขั้นต่ําตามสัญญาเขารวมงานฯ สําหรับปที่ 9 (งวดที่
7) จํานวน 670 ลานบาท ปที่ 10 (งวดที่ 8) จํานวน 770 ลานบาท และปที่ 11 (งวดที่ 9) จํานวน 770 ลานบาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,210 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป โดยคํานวณเปนรายวันตาม
จํานวนวันที่ชําระลาชา

3.

ใหบริษัทฯ ชําระคาปรับในอัตรารอยละ 10 ของคาอนุญาตใหดําเนินการที่ สปน. จะไดรับในปนั้นๆ โดยคิด
เปนรายวัน ตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัทฯ ดําเนินการเรื่องผังรายการไมเปนไป
ตามขอ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ง สปน. ได
เรียกรองมาเปนจํานวนเงิน 97,760 ลานบาท (บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับผังรายการตามคําพิพากษาของ
ศาลปกครองสูงสุดตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

ทั้งนี้ สปน.แจงวาหากบริษัทฯ ไมชําระเงินจํานวนดังกลาวภายใน 45 วัน นับตั้งแตไดรับหนังสือแจง (วันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2549) สปน.จะดําเนินการตามขอกําหนดในสัญญาเขารวมงานฯ และขอกฎหมายตอไป
21 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดมหี นังสือถึง สปน. โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับผังรายการใหเปนไปตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 11 เรียบรอยแลวตั้งแต วันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2549 เปนตนมา
2. บริษัท ฯ มิ ไ ดผิดนัดชําระคา อนุญ าตใหดํา เนินการตามที่อา งถึง เนื่องจากบริษัท ฯ ไดชําระคาอนุญ าตให
ดําเนินการรายปจํานวน 230 ลานบาท ตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคําชี้ขาดดังกลาวมีผล
ผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝายตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15 ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีภาระดอกเบี้ยของคาอนุญาต
ใหดําเนินการสวนตางดังกลาวในชวงระยะเวลาตั้งแตอนุญาโตตุลาการชี้ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคํา
พิพากษา
3. บริษัทฯ ไมเห็นพองกับ สปน. กรณีที่ตองจายคาปรับจํานวน 97,760 ลานบาท และการกําหนดใหบริษัทฯ
ชําระคาปรับดังกลาวภายใน 45 วัน ดวยเหตุผลดังนี้
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
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3.2 เพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการนําขอพิพาทเสนอตอคณะอนุญาโตตุลาการและใหวินิจฉัยชี้ขาด ตามที่
กลาวมาในขอ 3.1 หากปรากฏวาบริษัทฯ เปนฝายผิดสัญญา สิทธิของสปน. ในการบอกเลิกสัญญาเขา
รวมงานฯ จะมีขึ้นหลังจากกระบวนการยุติขอพิพาทไดถึงที่สุดแลว
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 อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหวาง สปน. กับ
ผูเขารวมงาน (บริษัท) คูสัญญาตกลงแตงตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทําการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทโดย
คําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเปนที่สุดและผูกพันคูสัญญาทั้งสองฝาย”
บริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เห็นวาการคํานวณคาปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของ สปน. ดังกลาว
ขางตนไมถูกตองตามเจตนารมณของสัญญาเขารวมงานฯ ซึ่งหากบริษัทฯ เขาขายจะตองเสียคาปรับ การคิดคํานวณคาปรับควร
จะเปนจํานวนเงินในอัตราไมเกินกวา 274,000 บาทตอวัน มิใช 100 ลานบาทตอวันตามที่ สปน. กลาวอาง ดังนั้นไมวากรณีจะเปน
อยางไร หากจะมีภาระคาปรับ โดยนับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันที่ศาลปกครอง
สูงสุดมีคําตัดสินตามที่ สปน.กลาวอาง (ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549) การคิดคํานวณ
คาปรับในชวงเวลาดังกลาวจึงไมควรจะเกินไปกวาจํานวน 268 ลานบาท มิใช 97,760 ลานบาท ตามวิธีคํานวณที่ สปน. เรียกรอง
ใหชําระและนํามาใชเปนเหตุบอกเลิกสัญญาแตอยางใด
สําหรับกรณีที่ สปน. เรียกรองดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
มีความเห็นวาในชวงระหวางระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ไมมีหนาที่ในการตอง
ชําระ และ บริษัทฯ ไมไดผิดนัดการชําระคาอนุญาตใหดําเนินการแตอยางใด เนื่องจากบริษัทฯ ไดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการ
รายปจํานวน 230 ลานบาท ตามคําชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝายแลวตามสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 15
ในชวงเวลาที่คําชี้ขาดยังมีผลบังคับใชอยูโดยที่บริษัทฯ มิไดผิดนัดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการและ/หรือชําระคาอนุญาตให
ดําเนินการใหแก สปน. ลาชา อีกทั้ง สปน. ยังไมเคยใชสิทธิเรียกรองทางศาลในการขอคุมครองเพื่อระงับมิใหบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
คํ าชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการในช วงเวลาดั งกล าวแต ประการใด ดั งนั้ นบริ ษั ทฯ จึ งไม มี ภาระดอกเบี้ ยของค าอนุ ญาตให
ดําเนินการสวนตาง และ สปน. ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางในระหวางที่คําชี้ขาดของคณะ
อนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู อีกทั้งคําพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคําสั่งใหเพิกถอนคําชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการยังไมมีผลบังคับ เนื่องจากยังอยูในระหวางที่บริษัทฯ ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองสูงสุด
ยังไมมีคําพิพากษาในขณะนั้น
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4 มกราคม 2550 บริษัทฯ ไดยื่นขอพิพาทเรื่องคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
ตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 1/2550 สวนเรื่องคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาทนั้น
บริษัทฯ มีความเห็นวา เพื่อเปนการประนีประนอมใหการดําเนินการตามสัญญาเขารวมงานฯ เปนไปโดยราบรื่น และมิให สปน.
บอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ อันจะมีผลกระทบตอกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดย
เสนอแนวทางการจายเงิน
2,210 ลานบาท หลายแนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให สปน. เขารวมกันยื่นขอพิพาท
อนุญาโตตุลาการเพื่อใหมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณีคาปรับและดอกเบี้ยคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ซึ่งสปน. ไดปฏิเสธเงื่อนไข
การใหสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชําระเงินคาอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวทุกแนวทางในการ
ประชุมรวมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ 2550 บริษัทฯ ไดมีหนังสือขอความเปนธรรมตอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอ แนวทางการประนีประนอม
ในการแกปญหาขอพิพาท โดยเสนอให สปน. รับชําระเงินคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท โดยมี
เงื่อนไขขอใหสปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กรณีคาปรับและ ดอกเบี้ย ตามขอสัญญาเขารวมงานฯ ขอ
15
13 กุมภาพันธ 2550 สปน. ไดมีหนังสือปฏิเสธขอเสนอขอประนีประนอมของบริษัทฯ ดังกลาวอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น
นับแตวันที่ สปน. มีหนังสือปฏิเสธขอเสนอของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไมมีภาระผูกพันใดๆในขอเสนอของ บริษัทฯ ที่มีตอ สปน.
อีกตอไป ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 357 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตอมาศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งใหจําหนาย
คดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางไดวินิจฉัยวา ประเด็นที่ สปน. อางวา บริษัทฯ
ยอมรับวาเปนหนี้คาอนุญาตใหดําเนินการคางชําระอยูจํานวน 2,210 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย รับฟงไมไดวาบริษัทฯ ยอมรับสภาพ
หนี้เพราะเปนขอเสนอทางเลือกในการแกปญหาหลายแนวทางซึ่งยังไมเปนที่ยุติจึงถือเปนขอพิพาทที่ตองนําเขาสูกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการตามสัญญาเขารวมงาน
20 กุมภาพันธ 2550 บริษทั ฯ ไดยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทา
ทุกขชั่วคราวเปนกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. บริษัทฯ ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งระงับการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของสปน. ในกรณีที่บริษัทฯ ยัง
มิไดชําระคาปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในคาสวนตางจํานวนประมาณหนึ่งแสนลานบาท จนกวาคณะ
อนุญาโตตุลาการจะไดมีคําชี้ขาดและขอพิพาทดังกลาวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ ขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯ ชําระคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
จํานวน 2,210 ลานบาท ใหแก สปน. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ศาลไดมีคําสั่งในเรื่องนี้
21 กุมภาพันธ 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกข
ชั่วคราวและคํารองขอไตสวนฉุกเฉิน โดยมีขอวินิจฉัยวา การที่ สปน. จะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ นั้น หากบริษัทฯ เห็น
วาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ไมชอบก็ยอมมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ดังกลาวได สวน
กรณีที่สปน. เรียกใหผูรอง (บริษัทฯ) ชําระคาปรับและดอกเบี้ยคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางรวมทั้งขอใหศาลกําหนด
ระยะเวลาเพื่อใหบริษัทฯ สามารถชําระคาอนุญาตใหดําเนินการจํานวน 2,210 ลานบาท ใหแกสปน. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ศาลไดมีคําสั่งนั้น ศาลเห็นวาเปนกรณีระหวางบริษัทฯ และสปน. ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทฯ เห็นวาไมตองชําระหรือ
ขอผอนผันการชําระหนี้ก็เปนสิทธิที่ดําเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเขารวมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมายตอไป จึง
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ไมมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองประโยชนของบริษัทฯ ขณะดําเนินการ ซึ่งคําสั่งศาล
ปกครองกลางดังกลาวใหถือเปนที่สุดโดยบริษัทฯ ไมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวได
7 มีนาคม 2550 สปน. มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ และแจงให บริษัทฯ ดําเนินการชําระหนี้ และสงมอบทรัพยสินที่
บริ ษั ท ฯ มี ไว ใช ในการดํ า เนิ น กิ จการตามสั ญญาเข าร วมงานฯ คื นให แ ก สปน. ภายในเวลาที่ สปน. กํ า หนดตามมติ ข อง
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 (24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ
ดังกลาวเปนเหตุใหบริษัทฯ จําเปนตองหยุดการดําเนินธุรกิจสถานีโทรทัศนในระบบยู เอช เอฟนับแตนั้นมา
28 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดมีหนังสือถึง สปน. โดยไดโตแยงวาการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ของ สปน. และการ
เรียกรองใหบริษัทฯ ตองชําระหนี้จํานวนกวาแสนลานบาทใหแก สปน. ซึ่ง สปน.นํามาเปนเหตุบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ นั้น
ไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาเขารวมงานฯ เนื่องจากบริษัทฯ มิไดกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการผิดสัญญาเขารวมงานฯ
บริษัทฯ มิไดเห็นดวยกับการบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ อันเปนการกระทําอันไมชอบดังกลาว และโดยที่การบอกเลิกสัญญา
เขารวมงานฯของ สปน. เปนการกระทําซึ่งเปนเหตุใหกิจการของบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย สปน. จึงตองรับผิดแกบริษัทฯ และ
บริษัทฯ ไดสงวนสิทธิในการดําเนินการตามกฎหมายตอไป
30 มีนาคม 2550 สปน. ไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 เรียกรองใหบริษัทฯ ชําระหนี้ที่
กลาวอาง ไดแก คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท และคาอนุญาตใหดําเนินการงวดที่ 12 จํานวน 677
ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) คาดอกเบี้ยรอยละ 15 ของคาอนุญาตให
ดําเนินการสวนตาง จํานวน 562 ลานบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคําชี้ขาด จนถึงวันที่ฟองคดีวันที่ 30 มีนาคม
2550) คาปรับผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป ของมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบนับแตวันฟองจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลคาทรัพยสินที่สง
มอบไมครบเปนประเด็นใหม ที่ สปน. ไมเคยเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระหนี้มากอนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 101,865 ลานบาท
24 เมษายน 2550 บริ ษั ท ฯ ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลปกครองกลางขอให แ ต ง ตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการแทน สปน.และขอให ศ าล
ปกครองกลางมีคําบังคับให สปน.ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเขารวมงานฯ
8 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นคําฟองคดีตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่ 910/ 2550 กรณี สปน. ไมนําขอ 5
วรรคสี่ เสนอ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห ค วามเห็ น ชอบก อ นลงนามสั ญ ญา จนเป น เหตุ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ ได รั บ ความเสี ย หาย โดยเรี ย ก
คาเสียหาย 119,252 ลานบาท
9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นคําเสนอขอพิพาทตอสถาบันอนุญาโตตุลาการเปนคดีหมายเลขดําที่ 46/2550 ใหคณะ
อนุญาโตตุลาการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน. ใชสิทธิบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ ไมชอบดวยกฎหมายและขอสัญญาเขา
รวมงานฯ และความไมถูกตองในการเรียกรองใหบริษัทฯ ชําระคาสวนตาง ดอกเบี้ย คาปรับมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ และ
บริษัทฯ ขอเรียกคาเสียหายจาก สปน.จํานวน 21,814 ลานบาท พรอม ทั้งขอใหชดเชยความเสียหายโดยใหบริษัทฯ ไดกลับเขา
ดําเนินการสถานีโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ ตอไปจนครบอายุตามสัญญาฯ
30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทฯ เปนผูฟองคดี ประเด็นที่ สปน. ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาเนื่องจากเกินกวาอายุความ 10 ป (สัญญา
เขารวมงานฯ มีผลผูกพันตั้งแต 3 กรกฎาคม 2538)
สวนที่ 2
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10 กรกฎคม 2550 ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปนอนุญาโตตุลาการ แทน สปน. ในขอพิพาท
สถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550 และใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่อง
คาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
11 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับฟองคดีหมายเลขดําที่
910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดําที่ 910/2550 เปนคดีที่บริษัทฯ เปนผูฟองคดีประเด็นที่ สปน.ไมนําขอ 5
วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบจนเปนเหตุใหบริษัทฯ ไดรับความเสียหาย)
22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ที่ สปน. เปนผูฟองคดี เรียกรองให
บริษัทฯ ชําระหนี้ที่กลาวอาง ไดแก คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางดอกเบี้ยรอยละ 15 ของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
คาปรับผังรายการ และมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ รวมทั้งสิ้น 101,865 ลานบาท เพื่อใหคูสัญญาเขารวมงานฯไปดําเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการตามที่กําหนดไวในสัญญาเขารวมงานฯ
24 กรกฎาคม 2550 สปน. ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินใหจําหนายคดีหมายเลขดําที่ 640/2550 ตอศาล
ปกครองสูงสุด และยื่นคํารองขอคุมครองชั่วคราวใหหยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอคําสั่งของศาลปกครองสูงสุด
17 สิงหาคม 2550 สปน. ยื่นอุทธรณคําสั่งของศาลปกครองกลางที่ไดมีคําสั่งแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปน
อนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550 และอุทธรณคัดคานคําสั่งให
ดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีขอพิพาทเรื่องคาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และดอกเบี้ย
ตามขอพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ตอไป
29 ตุลาคม 2550 บริษัทฯ ยื่นคํารองขอใหศาลปกครองกลางมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวฉุกเฉิน
เพื่อมิใหรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีผลใชบังคับกอนมีคําพิพากษาใน
คดีของบริษัทฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550
และจะนําเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯ ไดใหเหตุผลในคํารองวา หากราง
พระราชบัญญัติดังกลาวผานการพิจารณาและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว จะมีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ
หรือ คําพิพากษาของศาลปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่
เกี่ยวกับขอเรียกรองคาเสียหายขอหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดเรียกรองให สปน. ชดใชคาเสียหาย ใหบริษัทฯ โดยการ
อนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขาดําเนินการสถานีโทรทัศน ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิม
ตอไปจนครบตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯ เดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ
รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหง
รางพระราช บัญญัติ ดังกลาว บริษัทฯ จึงขอใหศาลปกครองกลางพิจารณาไตสวนฉุกเฉินและมีคําสั่งใหระงับหรือหามาตรการ
หยุดดําเนินการหรือหยุดการเสนอรางกฎหมายรางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาโดยเรงดวน ตามแตวิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกวาคดีจะถึงที่สุดหรือ
ศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งไมรับคํารองขอคุมครองฉุกเฉินดังกลาวของบริษัทฯ โดยใหเหตุผลวา การพิจารณา
รางพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการกระทําในหนาที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนการใชอํานาจทางนิติบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญ มิใชการใชอํานาจทางปกครอง จึงไมมีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคําสั่งระงับการดําเนินการของ
สวนที่ 2
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สมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคําสั่งกําหนดมาตรการคุมครองตามที่บริษัทฯ รองขอมาได
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จึงไมมีเหตุผล

31 ตุลาคม 2550 รางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยดังกลาว ไดผานการ
อนุมัติจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ และอยูระหวางการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชตอไป
14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยแตงตั้ง นายวิชช จีระแพทย เปน
อนุญาโตตุลาการ แทน สปน. ในขอพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดําที่ 1/2550 ดังนั้นขอพิพาทเรื่องคาปรับ คา
อนุญาตใหดําเนินการสวนตาง และดอกเบี้ย ตามขอพิพาทที่ 1/2550 จึงตองดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตอไป สวนคดีหมายเลขดําที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งเชนเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไมรับพิจารณาคํา
อุทธรณในคดีที่บริษัทฯ ฟองกรณี สปน. ไมนําขอ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกอนลงนามสัญญาฯ เพราะเหตุขาด
อายุความ
19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคําสั่งใหจําหนายคดี 640/2550 ซึ่ง สปน.
เปนผูฟองคดีฟองใหบริษัทฯ ชําระหนี้ที่กลาวอางจํานวน 101,865 ลานบาท ดังนั้นขอพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบดวย
คาปรับ คาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ดอกเบี้ย และมูลคาทรัพยสินสงมอบไมครบ และการบอกเลิกไมชอบ ตามขอพิพาทที่
1/2550 และ 46/2550 จึงตองดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการตอไป
15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองคกรกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยไดมีการประกาศใชในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว มีผลใหคําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคําพิพากษาของศาล
ปกครองในขอพิพาทหรือคดีระหวางบริษัทฯ กับ สปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับขอเรียกรอง
คาเสียหายขอหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดเรียกรองให สปน. ชดใชคาเสียหายใหบริษัทฯ โดยการอนุญาตใหบริษัทฯ กลับเขา
ดําเนินการสถานีโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ โดยใชคลื่นความถี่และทรัพยสินอุปกรณเครือขายเดิมตอไปจนครบตามกําหนด
ระยะเวลาในสัญญาเขารวมงานฯ เดิม ไมอาจมีผลบังคับไดอีกตอไป เนื่องจากบรรดาทรัพยสินตางๆ รวมถึงสิทธิ หนาที่ และภาระ
ผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเขารวมงานฯ จะตกเปนของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีคดีความฟองรองกับ สปน.ที่ยังดําเนินตอไปในกระบวนการยุติธรรม และขอเรียกรองคาเสียหายขอ
อื่นๆ ที่เรียกรองให สปน.ชดเชยคาเสียหายโดยชําระคืนเปนเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธีอื่นใหแกบริษัทฯ ยังคงมีผลทาง
กฎหมายอยู หากศาลมีคําพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯ เรียกรอง
30 ตุลาคม 2551 สปน. ไดยื่นคํารองเลขที่ ค 9/ 2551 ขอคุมครองชั่วคราวตอศาลปกครองกลาง โดยรองขอใหศาลปกครอง
กลาง มีคําสั่งหามไมใหบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวในปจจุบัน กระทํานิติกรรมใดๆ
เกี่ยวกับที่ดิน ที่อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 กอนขอ
พิพาทหมายเลขดําที่ 46/2550 จะมีคําชี้ขาดและถึงที่สุด และขอใหมีคําสั่งแจงไปยังเจาพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี หามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกลาวไวชั่วคราว กอนมีคําชี้ขาดขอ
พิพาท โดยกลาวอางสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 1.1 วรรคสอง ที่กําหนดเงื่อนไขไววา “ ที่ดิน อาคาร อุปกรณในการดําเนินการ
และทรัพยสินอื่นใดที่ผูเขารวมงานไดดําเนินการจัดหาหรือไดมาหรือมีไวเพื่อดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน ตามสัญญานี้ ไมวา
กอนหรือหลังวันลงนามในสัญญาใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน นับแตวันที่ไดติดตั้งอุปกรณเสร็จเรียบรอยและใชงานได
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หรือไดจัดหามาโอกาสแรก แตไมชากวาวันเริ่มดําเนินการ ทั้งนี้ สํานักงานตกลงใหผูเขารวมงานมีสิทธิและหนาที่ในการ
ครอบครองและใชสอยทรัพยสินดังกลาวในการดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนภายใตเงื่อนไขของสัญญานี้”
25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลาง ไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว หามบริษัทฯ กระทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินอําเภอชุม
พวง จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวาง ทําคําคัดคานเพื่อยื่นอุทธรณคําสั่งคุมครองชั่วคราวดังกลาว ตอศาล
ปกครองสูงสุด
โดยสรุปบริษัทฯ ยังอยูระหวางรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องภาระหนี้ตางๆ ดังกลาว ตามคดีขอ
พิพาทหมายเลขดําที่ 1/2550 และเรียกรองคาเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบตามคดีหมายเลขดํา ที่
46/2550 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลคําพิพากษาของศาลซึ่งไมอาจคาดการณผลได
อยางไรก็ตาม ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหลักความระมัดระวังทางบัญชี บริษัทฯ ไดบันทึกรายจายสํารองเผื่อคาอนุญาต
ใหดําเนินการสวนตางของงวดวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 – วันที่ 7 มีนาคม 2551 จํานวน 2,887 ลานบาท และสํารองเผื่อ
รายจายดอกเบี้ยลาชารอยละ 15 ของคาอนุญาตใหดําเนินการจํานวนดังกลาวไวในงบการเงินของบริษัทฯ นับตั้งแตวันที่ศาล
ปกครองสูงสุดมีคําตัดสินเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังปรากฏตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
จํานวน 2,891 ลานบาท รวมเปนบัญชีสํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและดอกเบี้ยจํานวน 839 ลานบาท โดย
บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือในมือ ตามงบดุล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 639 ลานบาท
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โครงสรางเงินทุน
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หลักทรัพยของบริษัทฯ
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(ก) ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
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 เพิ่มทุนจดทะเบียนและสํารองหุนสามัญจํานวน 25
ลานหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) รองรับการ
ใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 25 ลานหนวย
ที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูใน
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543
1,008.37
1,395.87 เพิ่มทุนชําระแลว/เสนอขายใหแก ชินคอรป 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 เพิ่มทุนชําระแลว/เสนอขายใหแกชินคอรปจํานวน
111,311,139 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ใน
ราคาหุนละ 8.7692 บาท และเสนอขายใหธนาคารฯ
จํานวน 122,996,791 หุน และจํานวน 51,105,247 หุน
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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
(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
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
(“โครงการ
ESOP”) โดยเปนโครงการตอเนื่อง 5 ป จํานวน 60
ลานหุน
เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวซึ่งเกิดจากการใชสิทธิ
ITV Warrants จํานวน 50 ลานหุน
ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิได
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
2. จัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิโครงการ เสนอ
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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
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอ
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (“โครงการ
ESOP”) จํานวน 43,231,000 หุน
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 จนถึง 6 มกราคม 2548
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวซึ่งเกิดจากการใชสิทธิ
ESOP รวมจํานวน 4,742,700 หุน
ตั้งแตเดือนมกราคม 2548 จนถึง 28 กุมภาพันธ
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 ครั้งของบริษัทฯ จึงถือวาสิ้นสุดโครงการ
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8.2

บมจ. ไอทีวี

ผูถือหุน

โครงสรางผูถือหุนใหญ
ก. ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกของบริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน) ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด วันที่ 20 มีนาคม
2551 จัดทําโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ปรากฎดังนี้
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 แสง เอ็นเตอรไพรส คอรปอเรชั่น จํากัด
นายวินัย คลองประกิจ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
นายประเสริฐ โลหะวิบูลยทรัพย
นายวิรัตน คลองประกิจ
รวม

จํานวนหุน
638,602,846
48,720,694
48,345,000
26,628,000
23,117,100
10,000,000
8,271,300
7,119,700
7,060,000
5,000,000
822,864,640

% ถือหุน
52.92
4.04
4.01
2.21
1.92
0.83
0.69
0.59
0.59
0.41
68.19

หมายเหตุ: ผูลงทุนสามารถดูขอมูลจาก www.set.or.th กอนการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552

ข. กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ
คือ บมจ. ชิน คอรปอเรชั่น โดยรายชื่อผูถือหุนใหญของบมจ. ชิน คอรปอเรชั่น ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551 ดังนี้
No.
รายชื่อผูถือหุน
1. ซีดาร โฮลดิ้งส จํากัด *
2. แอสเพน โฮลดิ้งส จํากัด *
รวม

จํานวนหุน
% ถือหุน
54.43
1,742,407,239
41.68
1,334,354,825
96.11
3,076,762,064

หมายเหตุ: ขอมูล ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 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 20 มกราคม 2552

8.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ ไมมีนโยบายจายเงินปนผล เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 จํานวน 8,472 ลานบาท
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9.
9.1.

บมจ. ไอทีวี

การกํากับดูแลกิจการและโครงสรางการจัดการ
การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวา การกํากับดูแลกิจการที่ดีประกอบไปดวยระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการ
และผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได การเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวน
เสีย จะเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว
บริษัทฯ จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการและไดเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตป 2545 และไดมีการปรับปรุงใหทันสมัย
เปนประจําทุกป การปรับปรุงนี้เปนครั้งที่ 3 คณะกรรมการไดพิจารณาปรับปรุงเพื่อยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทให
มีมาตรฐานสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลที่ดีและตามที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับดูแล นโยบายฯ ดังกลาวแบงออกเปน 4
หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 1

คณะกรรมการบริษัท
สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย
การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

1. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการรับผิดชอบตามหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนโดยรวม
คณะกรรมการพึงปฏิบัติหนาที่และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง ในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจและการจัดการ
ทรัพยสินทั้งมวลของกิจการ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได และเปนธรรมกับผูเกี่ยวของและ
ดูแลสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยการอนุมัติและการตัดสินใจตางๆ ของคณะกรรมการจะดําเนิน
ไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และการตัดสินใจจะกระทําโดยผูที่มิไดมีสวนไดเสียและไมมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนเทานั้น
คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลการบริหารงานของฝายบริหารหรือผูรับจางบริหารจัดการ โดยไดจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ เพื่อใหมั่นใจไดวาการทํารายการตางๆ จะไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการแยกหนาที่ระหวางคณะกรรมการและฝายบริหารหรือผูรับจางบริหารงาน ไวอยางชัดเจน เพื่อ
การตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายนโยบายและฝายปฏิบัติการ รวมทั้งมีการจัดทํารายงานทางการเงิน ตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปอยางเหมาะสม มีการปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชในทางมิชอบ และมีการระบบ
การรายงานและติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและทันกาล
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2. องคประกอบของคณะกรรมการ การแตงตั้งและความเปนอิสระ
2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ ในสาขากฎหมาย และ บัญชี-การเงิน และมี
จํานวนกรรมการอยางเพียงพอที่จะกํากับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 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) ในบริษัทฯ
2.5 การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้จะตองมีความ
โปรงใสและชัดเจนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ และการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการจะตองมี
ประวั ติการศึก ษาและประสบการณ ก ารประกอบวิช าชีพ ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพีย งพอ เพื่อ
ประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูถือหุน
2.6 กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจ
ถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกได
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.1 กรรมการตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมี
เวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความสามารถและปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทฯ ได
3.2 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
3.3 กรรมการสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นได แตทั้งนี้ในการเปนกรรมการดังกลาวตองไมเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัทฯ
3.4 กรรมการอิส ระตอ งมีคุ ณ สมบั ติ เ กี่ย วกับ ความเป น อิ ส ระตามแนวทางเดี ย วกัน กั บ คุณ สมบั ติ ข องกรรมการ
ตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพ ยแ หง ประเทศไทย เรื่ องคุณสมบัติและขอบเขตการดํา เนิ น งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็น
อยางเปนอิสระได
กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.4.1 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5* ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย
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3.4.2 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผู
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3.4.3 ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
3.4.4 ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวากับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
(ความสัมพันธทางธุรกิจ ใหมีความหมายเชนเดียวกันกับนิยามที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และการคํานวณมูลคา
ของความสัมพันธทางธุรกิจ ใหเปนไปตามวิธีการคํานวณซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน)
3.4.5 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3.4.6 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือ
หุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ
3.4.7 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
3.4.8 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
* หมายเหตุ: บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑนี้เขมงวดกวาขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งไดกําหนดไวใหถือหุนไดไมเกิน
รอยละ 1
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 19 มกราคม 2552 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
ชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ
2. นายณิทธิมน จึงศิริ
3. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
3. นายสุเมธี อินทรหนู
5. นายสมบูรณ วงษวานิช
6. นางรัตนาพร นามมนตรี
7. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช 1/
1/

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท ตัวแทนผูถือหุนรายยอย
กรรมการบริษัท ตัวแทนผูถือหุนรายยอย

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

4. หนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการ
4.1

ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือ
หุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
4.2 กําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการ
ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาสูงสุดแกบริษัทฯ
และผูถือหุน
4.3 พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสําคัญ เชน นโยบาย แผนธุรกิจ อํานาจการบริหารโครงการลงทุนขนาด
ใหญ การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และรายการอื่นใด ที่กฎหมายกําหนด
4.4 พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ใหความเห็นชอบตอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไป
ตาม ประกาศ ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
4.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารหรือผูรับจางบริหารจัดการอยางสม่ําเสมอ และกําหนดคาตอบแทน
ของฝายบริหาร หรือผูรับจางบริหารจัดการ
4.6 รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร หรือผูรับจางบริหารจัดการ โดยใหมีความ
ตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
4.7 จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
4.8 ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ
4.9 กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม
4.10 ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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4.11 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงาน ของผูสอบบัญชี
ไวในรายงานประจําป และครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายขอพึ่งปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการไดจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ชวยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ โดยแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 คน และอยางนอย
1 คน ตองมีความรูดานบัญชี / การเงิน ซึ่งกรรมการตรวจสอบที่มีความรูความสามารถดานบัญชีและการเงินไดแก นาย
สมบูรณ วงษวานิช โดยกรรมการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีรายชื่อดังนี้
จํานวนครั้งการ จํานวนครั้งที่รวม
ชื่อ
ตําแหนง
ประชุม
ประชุม
1. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4
4
2. นายสมบูรณ วงษวานิช
กรรมการตรวจสอบ
4
3
3. นายสุเมธี อินทรหนู
กรรมการตรวจสอบ
4
4
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
สวนที่ 2

สอบทานรวมกับฝายจัดการ และผูสอบบัญชี ใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามควร ตามมาตรฐานการ
บัญชี
เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการกําหนดอํานาจอนุมัติทางการเงินของคณะ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ตอคณะกรรมการบริษัท
สอบทานใหบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสม และมีประสิทธิผล
สอบทานใหบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี และประชุมกับผูสอบบัญชีภายนอกโดยไมมีฝายจัดการเขารวมอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
สอบทาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และใหความเห็นตอนโยบายการวาจางผูสอบบัญชีใหบริการงานดาน
อื่นที่ไมเกี่ยวของกับการตรวจสอบ
สอบทานการทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
สอบทาน และให ค วามเห็ น ต อ การเข า ทํ า รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลในเรื่อง
ดังกลาวใหมีความถูกตอง ครบถวน
สอบทาน และใหความเห็นในการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผูสอบบัญชี
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

บมจ. ไอทีวี

พิจารณาความเปนอิสระของทีมงานตรวจสอบภายใน ใหความเห็นชอบในการพิจารณาจัดจาง เลิกจาง และ
พิจารณาอัตราคาจางของทีมงานตรวจสอบภายใน
พิจารณา และอนุมัติอํานาจหนาที่ ของทีมงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจําป
มีอํานาจใหฝายจัดการดําเนินการใหความชวยเหลือและความรวมมือ ตามที่จําเปนแกผูสอบบัญชี และทีมงาน
ตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละครั้ง
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ และแบบ 56-1 ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรบั จากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบท
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่ง
อาจมี ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงาน ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
ก) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่กําหนด กรรมการ
ตรวจสอบ อาจรายงานตอสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจําทุกป

6. คณะผูบริหาร
นับแต วันที่ 7 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดเลิกจางพนักงานและผูบริหารทั้งหมด ตั้งแตระดับกรรมการผูจัดการลงมา
บริษัทฯ จึงไมมีผูมีพนักงานและผูบริหารนับแตนั้นมา โดยบริษัทฯ ไดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัทและการวาจางบริษัท
ผูใหบริการงานจัดทําบัญชี-การเงิน, ดูแลระบบงานเอกสารการคาและขอกฎหมายตางๆ, ประสานงานธุรกิจการคาโดยทั่วไป
รวมถึงการเตรียมแผนฟนฟูรวมกับที่บริษัทปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนไดวาจางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและทนายความจาก
สวนที่ 2
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บมจ. ไอทีวี

ภายนอกเพื่อดําเนินคดีตางๆ ของบริษัทฯ อีกทั้งไดวาจางบริษัทที่ปรึกษาการเงินเพื่อชวยวิเคราะหและรวมจัดทําแผนฟนฟูของ
บริษัทฯ โดยบริษัทภายนอกที่บริษัทฯ วาจางจะดําเนินการธุรกรรมตางๆ ของบริษัทฯ ภายใตนโยบายและการอนุมัติของของ
คณะกรรมการเทานั้น
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
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมทั้งประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
ในป 2551 ที่ผานมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 8 ครั้ง โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ มีดังนี้
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1/

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ
นายณิทธิมน จึงศิริ
นายสุเมธี อินทรหนู
นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
นายสมบูรณ วงษวานิช
นางรัตนาพร นามมนตรี
นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช 1/

จํานวนครั้งการประชุม
ในระหวางที่ดํารงตําแหนง
8
8
8
8
8
8
5

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม
8
8
7
8
8
8
5

ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

8. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคลอ งกับหนาที่ ความรั บผิดชอบ และเมื่อเปรี ยบเทียบค าตอบแทนกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันแลว คาตอบแทนดังกลาวอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว
ในป 2551 มีการจายคาตอบแทนดังนี้
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(1)

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(2)

บมจ. ไอทีวี

รายชื่อกรรมการ
นายสมคิด
หวังเชิดชูวงศ
นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
นายณิทธิมน จึงศิริ
นายสุเมธี
อินทรหนู
นายสมบูรณ วงษวานิช
นางรัตนาพร นามมนตรี
นายวุฒิพร
เดี่ยวพานิช
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
960,000
600,000
840,000
600,000
600,000
600,000
435,000
4,635,000

คาตอบแทนของผูบริหารและผูรับจางบริหารจัดการ

เนื่องดวยบริษัทฯ ไมไดประกอบกิจการใดๆ จึงไมมีการจายคาตอบแทนผูบริหาร อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการ
จายคาตอบแทนใหกับที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ บริหารจัดการงานบัญชี การเงิน และที่ปรึกษาทางการ
เงินเพื่อใหคําปรึกษาในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ในป 2551 รวมมูลคา 23.7 ลานบาท
9. การอบรมและพัฒนาความรูกรรมการ
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมแตละทานจะไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและขอมูลธุรกิจของบริษัทที่
เกี่ย วข องอย างเพียงพอกอนปฏิบัติห นา ที่ และกรรมการจะไดรับ การอบรมและพัฒนาความรูอ ย างตอ เนื่อง เพื่อ ชว ยให
กรรมการสามารถทําหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 2
1.

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
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2.

บมจ. ไอทีวี

การประชุมผูถือหุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุนที่กําหนดโดย
หนวยงานกํากับดูแล
ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และ
ตั้งคําถามใดๆ ตอที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหนาที่จัดสรรเวลาใหอยาง
เหมาะสมและสงเสริมใหมีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
การประชุมผูถือหุนทุกครั้งใหแตงตั้งกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปนผูรับมอบอํานาจ แทนผูถือหุนที่ไมสะดวกเขา
ประชุมและแจงไวในหนังสือนัดประชุม ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสําหรับแตละวาระที่เสนอ คณะกรรมการตองไม
รวมเรื่องตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของกันแลวเสนอขออนุมัติ รวมเปนมติเดียว
การประชุมผูถือหุน กรรมการทุกทานมีหนาที่เขารวมประชุม เพื่อตอบคําถามตอที่ประชุมผูถือหุนทุกคราวไป สําหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 มีกรรมการเขารวมประชุมดังนี้
ชื่อ
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ
2. นายณิทธิมน จึงศิริ
3. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
4. นายสุเมธี อินทรหนู

5. นายสมบูรณ วงษวานิช
6. นางรัตนาพร นามมนตรี
7. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

3.

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตัวแทนของผูถือหุนรายยอย
กรรมการตัวแทนของผูถือหุนรายยอย

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
เขา
เขา
เขา
เขา

เขา
เขา
ไดรับการเสนอชื่อและเลือกตั้งใหเปนกรรมการ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551

บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย

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

บมจ. ไอทีวี

การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส
1. คณะกรรมการมีหนาที่ในการเปดเผยสารสนเทศทั้งที่เปนสารสนเทศทางการเงิน และที่ไมใชสารสนเทศทางการ
เงินอยางครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดรับสารสนเทศอยางเทา
เทียมกัน
2. บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญตอสาธารณชน ดังนี้
2.1 วัตถุประสงคของบริษัทฯ
2.2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 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 และชองทางการเผยแพรขอมูลตางๆ จากสื่อของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมวดที่ 4

การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน ( Internal Control )
คณะกรรมการตองจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอเพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและ
ทรัพยสินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีหนาที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางนอยปละครั้ง
และรายงานใหผูถือหุนทราบวาไดกระทําการดังกลาวแลว การสอบทานตองครอบคลุมในทุกเรื่อง รวมทั้งการควบคุมทาง
การเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแ ลการปฏิบัติงาน (Compliance Controls) และการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management)
2. การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management )
บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงตางๆ ที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ใหมีความเสี่ยงที่เหลืออยู
ในระดับที่ยอมรับได
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10. การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดใหมีและรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายใน รวมทั้ง
ดําเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน บนพื้นฐานความเปนธรรมของผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย การควบคุมภายในจะ
ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผูบริหารตระหนักถึงความจําเปน และใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีความเปนปจจุบันสอดคลองกับสภาพการดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันที่ทวีความรุนแรงและสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงจะชวยใหคณะกรรมการมั่นใจวาจะสามารถนําพาบริษัทฯ ไปสูเปาหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวไดอยาง
มั่นคง รวมทั้งสามารถปกปองทรัพยสิน และขอมูลที่สําคัญไมใหเกิดความเสียหาย หรือจากการที่บุคคลใดจะนําไปใชหรือหา
ประโยชนในทางมิชอบ
คณะกรรมการไดมีการกําหนดเปาหมาย แผนการดําเนินงาน แนวทางยุทธศาสตรและภารกิจไวอยางชัดเจน เพื่อใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดมาตรการในการชี้วัดผลความสําเร็จอยางชัดเจนไวลวงหนา นอกจากนี้การจัด
โครงสรางการทํางานภายในบริษัทฯ ยังคงไวซึ่งการถวงดุลอํานาจในตําแหนงหนาที่งานที่สําคัญเพื่อใหมีความเชื่อมั่นตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปองกันและจัดการกับความเสี่ยงสําคัญ ภายใตสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
คณะกรรมการไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีสัดสวน
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ทําหนาที่พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
รายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ
ผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในคัดเลือกผูสอบบัญชีในเบื้องตน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเปนอิสระ
สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกําหนดเวลา มีความรูความเชี่ยวชาญของการใหบริการในการสอบบัญชี ตลอดจนเขาใจ
ในธุรกิจของกลุมบริษัท และเสนอความเห็นใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณา เพื่อนําเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีในที่ประชุม ผู
ถือหุนสามัญประจําปตอไป
นอกจากนี้ เพื่อดํารงความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเปนอิสระของ
ผูสอบบัญชีเปนประจําทุกป รวมทั้งสอบทานงานใหบริการอื่น (Non- Audit Service) ของผูสอบบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาไมมี
เหตุการณใดที่ทําใหผูสอบบัญชีขาดความเปนอิสระในการแสดงความเห็นตองบการเงิน
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คาสอบบัญชี
ทั้งนี้ ตามมติการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ของบริษัทฯ ที่ไดแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) เปนผูตรวจสอบงบการเงินประจําปของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนใหกับผูตรวจสอบบัญชีดังกลาว
เปนจํานวน 580,000 บาท และไมมีการจายคาบริการอื่น
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณคา และเปนสวนสําคัญใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ใชดุลยพินิจตัดสินใจอยางระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ
เปาหมายของบริษัทฯ โดยเฉพาะในการดําเนินคดีพิพาทตางๆ และการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ คณะกรรมการจะตรวจสอบ
ขอมูลตลอดจนปรึกษาหารือและทํางานรวมกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาการเงินซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยาง
ใกลชิด ฌ

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บมจ. ไอทีวี

11. รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

1.บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
(THCOM) เดิมชื่อ บริษัท ชินแซทเทลไลท
จํากัด (มหาชน) ไดเปลี่ยนชื่อบริษัท เมื่อวันที่
9 เมษายน 2551
เปนบริษัทยอยของ SHIN ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 41.14

สวนที่ 2

31 ธ.ค. 2551
(ลานบาท)

บริษัท ฯ ทํา สัญญาเชาชองสัญญาณสื่อสาร
ดาวเทียมจาก THCOM โดยบริษัทฯ จายคา
เช า ช อ งสั ญ ญาณเฉลี่ ย เดื อ นละ 3,046,950
บาท
-คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม
7.28

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

-

บริ ษัท ฯ มีค วามจํา เป น ตอ งเชา ช อ งสัญ 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
ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ฯแต ห ลั ง จากวั น ที่ 7 มี น าคม พ.ศ. 2550
สํานักงานปลัดฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการฯ
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได ย กเลิ ก สั ญ ญาเช า ช อ งสั ญ ญาณ ตั้ ง แต วั น ที่ 7
มีนาคม 2550 เปนตนมา
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

2. บริษัท แมทชบอกซ จํากัด (MB)
(เดิมชื่อ บริษัท เอสซี แมทชบอกซ จํากัด)
เปนบริษัทยอยของ SHIN ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 99.96

สวนที่ 2

MB ลงโฆษณา เชาเวลาสถานีโทรทัศน และ
จางผลิตรายการ และซื้อสิทธิในการใชพื้นที่
จัดงานและนิทรรศการจากบริษัทฯ และบริษัท
ฯ วาจาง MB จัดประชาสัมพันธรายการของ
สถานี โดยจะเปนการวาจางครั้งตอครั้ง
1.รายได ค า โฆษณา ค า เช า เวลาและค า
ผลิตรายการ
2.รายไดบริการอื่น
3.คาตอบแทนการขาย
4.คาโฆษณาประชาสัมพันธ
5.คาใชจายอื่น

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2551
(ลานบาท)

เปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาตลาดอางอิง
โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด (Arm’s length)
หลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2550 สํานักงานปลัดฯ มีหนังสือบอก
เลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ บริษัทฯ ไมมีการทําธุรกรรม
ทางดานธุรกิจกับ MB แตอยางใด
11.09

-

0.54
0.65
1.24
0.38

-
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

3. บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด
(มหาชน) (CSL)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน THCOM
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 41.14 และ
THCOM ถือหุนใน บริษัท ดีทีวี เซอรวิส
จํากัด (DTV) ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ
99.99 และ DTV ถือหุนใน CSL ดวยสัดสวน
การถือหุนรอยละ 39.74

สวนที่ 2

บริษัทฯ ใชบริการเชื่อมอินเตอรเน็ตชนิดวงจร
เชา(Leased Line)โดยชําระคาบริการเปน
รายเดือนตามขนาดของชองสัญญาณ และใช
บริการ email และ domain name
1. คาเชาวงจร Leased Line
2. คาบริการ email และ domain name

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2551
(ลานบาท)

เป น บริ ษั ท ฯ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการให บ ริ ก ารทางด า น
อินเตอรเน็ต และอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด (Arm’s
length)
0.23
-

0.0036
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

4. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด
(มหาชน) (TMC)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน THCOM
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 41.14 และ
THCOM ถือหุนใน บริษัท ดีทีวี เซอรวิส
จํากัด (DTV) ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ
99.99 และ DTV ถือหุนใน CSL ดวยสัดสวน
การถือหุนรอยละ 39.74 และ CSL ถือหุนใน
TMC ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99

สวนที่ 2

TMC ลงโฆษณาสถานีโทรทัศน และจางผลิต
รายการ และแบงสวนแบงรายไดจากการ
ใหบริการ SMS กับผูชมรายการ TV
- รายได ค า โฆษณา ค า เช า เวลาและค า
ผลิตรายการ

0.01

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2551
(ลานบาท)

-

เปนผูใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทําเนื้อหาของขอมูล
ตางๆ บริษัทฯ ชําระคาบริการในอัตรารอยละของรายไดที่บริษัท
ไดรับจากลูกคา ขึ้นอยูกับ ประเภทของบริการที่ลูกคาใช ซึ่งอัตรา
ที่จายเปนอัตราเดียวกับ Content Provider ทั่วไปซึ่งอยูในอัตรา
รอยละ 40-60
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

5.บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด
(มหาชน) (ADVANC)
เปนบริษัทรวมของ SHIN ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 42.67

6. บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด (DPC)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน ADVANC
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 42.67 และ
ADVANC ถือหุนใน DPC ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 98.55

สวนที่ 2

ADVANC ลงโฆษณา แบงสวนแบงรายได
จากการใหบริการ Mobile Content กับบริษัท
และ MCและบริษัทฯ ใชบริการโทรศัพทมือถือ
จาก ADVANC
1.สวนแบงรายไดคาบริการ
2.คาใชบริการโทรศัพทมือถือ
3.คาบริการอื่น
DPC แบงสวนแบงรายไดจากการใหบริการ
ขาว Hotnews on Mobile ใหกับบริษัทฯ และ
บริษัท ฯ ซื้อโทรศัพทมือถือ(Barter) เพื่อเปน
ของรางวัลกับผูชมรายการจาก DPC
- สวนแบงรายไดคาบริการ

4.21
0.42
0.13

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2551
(ลานบาท)

-

• 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
DPC ทําสัญญาสวนแบงรายไดคาบริการ ขาว Hotnews on
Mobile ผานระบบ SMS กับบริษัทฯ ในสัดสวน 50% ของรายได
หลังหักคาใชจาย

0.05

-
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บริษัทที่เกี่ยวของ/
ความสัมพันธกับบริษัทฯ

บมจ. ไอทีวี

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(งบ
การเงินรวม) สําหรับงวดสิ้นสุด
31 ธ.ค. 2550
(ลานบาท)

7. บริษัท ดาตา เน็ทเวอรค โซลูชั่นส
จํากัด (DNS)
เปนบริษัทในเครือ SHIN ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ โดย SHIN ถือหุนใน ADVANC
ดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 42.67 และ
ADVANC ถือหุนใน DNS ดวยสัดสวนการถือ
หุนรอยละ 49

8. บริษัทอื่นใน กลุม SHIN

สวนที่ 2

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

บริษัทฯ ใชบริการตางๆ จาก บริษัทอื่นกลุม
-คาบริการ Leased Line ขอมูลหลักทรัพย

เหตุผลและความจําเปนของการทํารายการ

31 ธ.ค. 2551
(ลานบาท)

เปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาตลาด
อางอิง โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด (Arm’s
length)
0.03

0.05

-

-

เปนการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาตลาด
อางอิง โดยอัตราคาบริการที่เรียกเก็บเปนราคาตลาด (Arm’s
length)
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บมจ. ไอทีวี

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
12.1

งบการเงิน
1) รายงานการสอบบัญชี

จากรายงานของผูสอบบัญชีในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (พ.ศ.2549-พ.ศ.2551) ผูสอบบัญชีไมแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของบริษัท ฯ สิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สําหรับป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2551 เนื่องจาก ความไมแนนอนที่มี
สาระสําคัญซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมากเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของบริษัท อันเปนเหตุมา
จาก บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 3,000 ลานบาทและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 2,612
ลานบาท และการที่บริษัทฯ ถูกเพิกถอนสัญญาอนุญาตใหดําเนินการฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดชําระคาอนุญาตใหดําเนินการ
สวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางทั้งหมดและคาปรับ
ในการปรับเปลี่ยนผังรายการจํานวน 97,760 ลานบาท และสํานักงานปลัดฯ ยังไดเรียกรองเกี่ยวกับมูลคาทรัพยสินที่สงมอบไม
ครบจํานวน 656 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย ซึ่งผลของขอพิพาทในเรื่องเหลานี้ยังไมเปนที่สิ้นสุดและบริษัทฯ ไดดําเนินการนําขอ
พิพาทเกี่ยวกับคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางจํานวน 2,210 ลานบาท ดอกเบี้ยลาชา คาปรับในการปรับเปลี่ยนผังรายการ
จํานวน 97,760 ลานบาท และ มูลคาทรัพยสินที่สงมอบไมครบ พรอมดอกเบี้ยเขาสูกระบวนการของอนุญาโตตุลาการ ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 ในป พ.ศ. 2551 โดยมีนโยบายบัญชีที่สําคัญดังตอไปนี้
(ก)

เกณฑในการทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน (รวมกันเรียกวา “กลุม
บริษัท”) และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
รายการที่มีสาระสําคัญซึ่งเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดถูกตัดรายการในการทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อไดมาซึ่งประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึง
วันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
กิจการที่ควบคุมรวมกัน เปนกิจการที่กลุมบริษัทมีสวนรวมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไวใน
สัญญา งบการเงินรวมของกลุมบริษัทไดรวมสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ของกิจการที่ควบคุมรวมกัน
โดยใชวิธีรวมตามสัดสวน และนําเฉพาะสวนที่เปนของกลุมบริษัท มารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑแต
ละบรรทัด นับแตวันที่มีการรวมควบคุมจนถึงวันที่การรวมควบคุมสิ้นสุดลง

(ข)
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูงในการเปลี่ยนมือ และมีระยะเวลาครบกําหนดเริ่มแรกภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา เงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(ค)

บมจ. ไอทีวี

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคต
ของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูในงบกําไรขาดทุนโดยถือเปน
สวนหนึ่งของคาใชจายในการขายและบริหาร

(ง)

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่ง ถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปน สินทรัพ ย
หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกวาครบกําหนด แสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอย
คาของเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจน
ครบกําหนด จัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายและแสดงในมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ไดบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง ยกเวนขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนและกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จะรับรูในงบกําไรขาดทุน เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน
โดยตรงเขาในงบกําไรขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตองบันทึกดอกเบี้ยในงบกําไรขาดทุนโดย
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ใน
งบดุล
การจําหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในกรณีที่กลุมบริษัท/บริษัทฯ จําหนายบางสวนของเงินลงทุนที่ถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนที่จําหนายไป
และเงินลงทุนที่ยังถืออยูใชวิธี ถั่วเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

(จ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอย และกิจการที่ควบคุมรวมกัน ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคา
ทุน

สวนที่ 2

หนา 2 - 63

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

(ฉ)

บมจ. ไอทีวี

อุปกรณ
อุปกรณแสดงดวยราคาทุนเดิม หักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคารเชา
ยานพาหนะ
อุปกรณสํานักงาน

ตามอายุของสัญญาเชาหรืออายุการใชงานแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
5 ป
5 ป

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนทันที
การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุนของการปรับปรุงใหดีขึ้น
ที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําให
กลุมบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงหลัก
จะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรู
เปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
กลุมบริษัทมีนโยบายในการสอบทานมูลคาของสินทรัพยเปนประจําทุกป และปรับการคิดคาเสื่อมราคาใหสอดคลองกับ
อายุการใชงานโดยประมาณ
(ช)

สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการประกอบดวยอุปกรณที่ใชตามขอตกลงของอนุญาตใหดําเนินการและ
สินทรัพยไมมีตัวตนไดแก คาใชจายดานเทคนิคและคาที่ปรึกษา บริษัทจะตองโอนกรรมสิทธิ์ในอุปกรณและสินทรัพยไม
มีตัวตนใหแกสํานักงานปลัดฯ เมื่อไดติดตั้งอุปกรณเสร็จเรียบรอยและใชงานได สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตให
ดํา เนิน การดังกลา วจะถู กตัดจํา หนา ยดว ยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพ ยห รืออายุข อง
อนุญาตใหดําเนินการแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวาดังตอไปนี้
ที่ดิน

ตามอายุที่เหลืออยูของอนุญาตใหดําเนินการ

สถานีเครือขาย

20 ป หรือตามอายุของอนุญาตใหดําเนินการแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

อุปกรณและระบบการทําขาว
และถายทอดสัญญาณ
เครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน

5 - 20 ป หรืออายุของอนุญาตใหดําเนินการแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
5 ป หรืออายุของอนุญาตใหดําเนินการแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา

คาใชจายดานเทคนิคและคาที่ปรึกษา 20 ป หรืออายุของอนุญาตใหดําเนินการแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา
ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในกอสรางสินทรัพยใหเสร็จสมบูรณหรือเตรียมสินทรัพยใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตาม
ประสงคจะบันทึกรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยในป 2551 และ 2550 ไมมีตนทุนการกูยืมที่รวมเปนราคาทุนของ
สินทรัพย
สวนที่ 2
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(ซ)

บมจ. ไอทีวี

ลิขสิทธิ์รายการและตนทุนการผลิตรายการ
ลิขสิทธิ์รายการ
บริษัทฯ ซื้อลิขสิทธิ์รายการเพื่อออกอากาศ บริษัทฯ บันทึกตนทุนลิขสิทธิ์รายการโดยใชราคาทุน ตนทุนในการ
ซื้อประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อลิขสิทธิ์นั้น เชน คาภาษีอากร หักดวย
สวนลด และเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อลิขสิทธิ์นั้น บริษัทจะตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของลิขสิทธิ์โดยพิจารณาถึง
มูลคาของรายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
บริษัทฯ ตัดจําหนายตนทุนของลิขสิทธิ์รายการตามจํานวนครั้งที่ออกอากาศตามที่กําหนดไวในสัญญา ถาบริษัทฯ
ออกอากาศมากกวา 1 ครั้ง บริษัทฯ จะตัดจําหนายตนทุนของลิขสิทธิ์รายการรอยละ 80 ในครั้งแรกที่มีการ
ออกอากาศ และรอยละ 20 สําหรับการออกอากาศในครั้งที่สอง
ตนทุนการผลิตรายการ
ตนทุนการผลิตรายการประกอบดวยคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตรายการ ตนทุนผลิตรายการ
ขา วบัน ทึ กเปน ค า ใชจา ยเมื่อ เกิดขึ้น ตน ทุน ผลิต รายการอื่น บัน ทึก เปน ตน ทุ นผลิต รายการในราคาทุน และ
พิจารณาถึงมูลคาของรายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต บริษัทฯ ตัดจําหนายตนทุนการผลิตรายการทันทีเมื่อมี
การออกอากาศ

(ฌ) การดอยคาของสินทรัพย
อุปกรณ สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการและสินทรัพยที่ไมเปนสินทรัพยทางการเงิน รวมทั้งคาความนิยม
คาใชจายรอตัดบัญชี และสินทรัพยไมมีตัวตน จะมีการทบทวนการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคา
ตามบัญชีอาจต่ํากวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนคือจํานวนที่สูงกวาระหวางราคาขายสุทธิเทียบกับมูลคา
จากการใช สินทรัพยจะจัดเปนกลุมที่เล็กที่สุดซึ่งเปนหนวยที่กอใหเกิดกระแส เงินสดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อ
วัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา ณ วันที่ในงบดุล กลุมบริษัทตองกลับบัญชีรายการขาดทุนจากดอยคาของ
สินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในปกอนที่ไมใชคาความนิยม เมื่อประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนได
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุมบริษัทไดรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาแลว
(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึก
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางระหวางยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบ
กําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(ฏ)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

สวนที่ 2
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บมจ. ไอทีวี

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. 2551 เปนตนไป บริษัทฯ จึงไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมดังกลาวสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและไดใชวิธีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนในกิจการรวมคาในงบการเงินเฉพาะบริษัท การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้น และไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวม

สวนที่ 2
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

บมจ. ไอทีวี

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

สวนที่ 2

พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละ พ.ศ. 2550 รอยละ พ.ศ. 2551 รอยละ

1,451,080
298,663
61,197

37.10
7.64
1.56

1,235,977
833
-

93.25
0.06
-

639,345
79,281
80
-

57.20
7.09
0.01
-

56,771
79,835
1,329,148

1.45
2.04
49.80

78,965
1,315,775

5.96
99.27

10,812
729,518

0.97
65.27

1,572

0.12

388,064
25

34.72
0.002

104,777
2,006,774
11,356
2,122,907
3,910,777

2.51
47.41
0.29
56.52
100.00

8,118
0.61
9,690
0.73
1,325,465 100.00

-

91
0.01
38,180 34.73
1,117,698 100.00
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บมจ. ไอทีวี

งบดุล
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : พันบาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา – บุคคลภายนอก
เจาหนี้การคา – กิจการที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1ป
สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
และดอกเบี้ย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ1,560 ลานหุนมูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,206,697,400 หุน มูลคาหุนละ
5 บาท
สวนลดมูลคาหุน
ขาดทุนสะสม
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

สวนที่ 2

พ.ศ. 2549

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละ พ.ศ. 2550 รอยละ พ.ศ. 2551

รอยละ

46,940
2,561

1.20
0.07

1,277
-

0.10
-

-

0.04
-

1,104

0.03

142

0.01

-

-

93,194

2.38

114,375

8.63

-

-

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

69.71
6.47
0.88
80.74

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

248.18
0.39
0.01
257.31

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

8.40
8.40
32.35

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

0.03
6.12
6.15
263.46

7,800,000

7,800,000

488

3,722,907
6,526
69
3,729,991
3,729,991

333.09
0.58
0.01
333.72
333.72

7,800,000

6,033,487 154.28 6,033,487 455.20 6,033,487 539.81
(174,297)
(4.46) (174,297) (13.15)
(174,297) (15.59)
(5,304,859) (135.65) (8,025,793) (605.51) (8,,471,509) (757.94)
26
0.002
554,331
14.17 (2,166,603) (163.46) (2,612,293) (233.72)
3,910,777

100.00

1,325,465

100.00

1,117,698

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

สวนที่ 2

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 รอยละ พ.ศ. 2550 รอยละ พ.ศ. 2551

รอยละ

2,106,882
51,852
2,158,734

97.60
2.40
100.00

292,724
59,572
352,296

83.09
16.91
100.00

400
37,834
38,234

1.05
95.95
100.00

1,014,913
1,000,000

47.01
46.32

170,870
180,822

48.50
51.33

386
-

1.01
-

1,506,348
392,540
2,460
3,916,261
(1,757,527)
(25,164)
(1,782,691)

69.78
18.18
0.11
181.41
(81.41)
(1.17)
(82.58)

(1.48)

382,319 108.52 433,418 1,133.58
357,523 101.48
39,268
102.70
1,961,593 556.80
14
0.04
2,460
3,530
4,365
12.12
3,056,657 867.64 477,721 1,249.45
(2,704,361) (767.64) (439,487) (1,149.45)
(16,573)
(4.70)
(6,229)
(16.29)
(2,720,934) (772.34) (445,716) (1,165.75)
(2.26)

(0.37)
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บมจ. ไอทีวี

งบกระแสเงินสด

(หนวย : พันบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน :
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป
รายการปรับปรุง
คาเสื่อมราคาและตัดจําหนาย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาหนี้สงสัยจะสูญ(การกลับรายการ)
ขาดทุนจากการดอยคาอุปกรณและสินทรัพยภายใต
สัญญาอนุญาตใหดําเนินการและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ขาดทุนดอยคาจากลิขสิทธิ์รายการ
ขาดทุนจากการจําหนายลิขสิทธิ์รายการ
ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในตราสารหนี้
การกลับรายการคาเผื่อการลดมูลคาของสินทรัพยจากการแลกเปลี่ยน
จากการแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายรอรับคืน
สินทรัพยอื่นและสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและดอกเบี้ย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

สวนที่ 2

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
(1,782,691)

(2,720,934)

(445,716)

250,230
(49,623)
25,164
(5,557)

44,306
(47,879)
16,573
4,306

2,888
(36,681)
6,229
(695)

160,919
3,890
108
-

1,911,689
82,596
2,521
-

14
345
(327)

(1)
(1,397,561)

(160)
(706,982)

(473,942)

(319)
3,365
(269)
(14,043)
2,276,348
10,720
4,392
882,633

354,721
(14,039)
17,223
(16,767)
563,141
(235,697)
(34,352)
(72,752)

1,448
62,151
17,603
(789)
433,418
1,488
(73)
41,304
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(หนวย : พันบาท)

บมจ. ไอทีวี

งบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินสดจายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์รายการและตนทุนผลิตรายการ
เงินสดรับจากการขายลิขสิทธิ์รายการ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

49,678
(147,897)
18,536
(58,174)
1,490
(16,521)
(152,888)

47,798
(54,751)
(22,120)
8,372
(9,382)
(30,083)

33,107
(933,817)
466,825
1,118
(1,029)
(433,796)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
เงินสดจายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดรับจากเงินชําระคาหุนสามัญในการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

(25,220)
(594)
(80,486)
1,701
(104,599)
625,146
825,934
1,451,080

(16,492)
(66)
(95,710)
(112,268)
(215,103)
1,451,080
1,235,977

(6,310)
(487)
(197,343)
(204,140)
(596,632)
1,235,977
639,345
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

0.62

0.39

0.20

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.57

0.36

0.17

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.46

(0.02)

0.01

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) *

5.74

1.55

0.05

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

62.75

231.60

7,156.80

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) **

24.88

6.73

0.44

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

14.47

53.49

823.52

51.83

41.63

3.50

(85.88)

(274.09)

(119,326.75)

2.46

20.35

9,458.50

(82.58)

(772.34)

(1,165.76)

(123.38)

337.53

18.65

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)

(48.42)

(103.93)

(36.49)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)

(75.46)

(274.24)

(50,539.14)

58.64

13.46

3.13

6.05

(1.61)

(1.43)

37.05

(1.50)

6.76

2.99

(0.23)

0.18

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)
อัตรากําไรอื่น (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy
Ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)

อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
หมายเหตุ :
* ขายสุทธิ / ลูกหนี้การคากอนหนี้สงสัยจะสูญเฉลี่ย (รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน)
** ตนทุนคาบริการ / เจาหนี้การคาเฉลี่ย (รวมเจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน)
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12.2 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัท (งบการเงินรวม)
ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
หนวย : ลานบาท
ป 2551
รายไดรวม
ตนทุนคาบริการ
คาใชจายขายและบริหาร
กําไรปรกติจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
รายจายที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานปรกติ
รายจายจากการถูกบอกเลิกสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ
สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการ 1 ม.ค. – 7 มี.ค. 50
สํารองเผื่อดอกเบี้ยลาชาคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย
รวมตนทุนและคาใชจาย
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ

ป 2550

%เพิ่ม/(ลด)

38
(0.3)
(39)
(6)

352
(171)
(95)
86
(17)

(89.2%)
(100%)
(58.9%)
(100%)
(64.7%)

(433)
(484)
(446)

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

100%
-N.A13.3%
(100%)
(84.2%)
(83.6%)

รายได
ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดเพียง 38 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับรายไดในปกอนจํานวน 352 ลานบาท บริษัทฯ มีรายได
ลดลง 314 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 89.2 เนื่องจากในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ
ประกอบกิจการของบริษัทยอยและกิจการรวมคา เทานั้น เมื่อเทียบกับป 2550 ซึ่งบริษัทฯ ยังมีรายไดคาบริการโฆษณาจาก
การประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550
ตนทุนรวม
ป 2551 มีตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 39 ลานบาท ลดลง จากป 2550 227 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
85จากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากในป 2550 บริษัทฯ มีตนทุนจากการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน จนถึงวันที่ 8
มีนาคม 2551 แตในป 2551 บริษัทฯ มิไดประกอบกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบยูเอชเอฟแลว บริษัทฯ คงมีรายจายเพียง
เทาที่จําเปนตามสภาพการณของธุรกิจ ไดแก คาทนายความ คาธรรมเนียมศาล คาใชจายบริหารจัดการสํานักงาน คาที่ปรึกษา
การเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ ภาระการสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยของคาตอบแทนสวนตางคา
อนุญาตใหดําเนินการ และรายจายจากการประกอบกิจการของบริษัทยอยและกิจการรวมคาเทานั้น
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สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการ
จากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาในวันที่ 7 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ไดสํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางตลอดป
ดอกเบี้ยจาย
ป 2551 บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยจาย 6 ลานบาท ลดลงจากป 2550 จํานวน 11 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 64 บริษัทฯ โดยใน
ป 2551 ไดชําระเงินเงินกูที่ถึงกําหนดชําระตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเงินกู 50 ลานบาท และชําระคืนเงินกูกอนกําหนด
ทั้งหมด ในเดือนกันยายน 2551 จํานวน 147 ลานบาท เปนผลใหบริษัทฯ ไมมีเงินกูคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2551
ขาดทุนสุทธิ
บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 446 ลานบาท ขณะที่ป 2550 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 2,721 ลานบาท ผลขาดทุนที่ลดลงจํานวน 2,275
ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 ทําใหบริษัทฯ ไมมี
รายไดจากการประกอบกิจการสถานีโทรทัศนไอทีวี นับแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 เปนตนมา และแมวาการบอกเลิกสัญญาเขา
รวมงานฯ ดังกลา วของสํา นักงานปลัดสํา นักนายกฯ นั้น ยังคงเปนประเด็น ขอ พิพ าทที่อ ยูในระหวางการดํา เนินกระบวน
พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ แตตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป บริษัทฯ จําเปนตองรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยตามสัญญาเขารวมงานฯ จํานวน 1,911 ลานบาท และในป 2551 ทรัพยสินดังกลาวไดถูก
สํานักงานปลัดสํานักนายกฯ ซึ่งไดมอบหมายใหสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ภายใตพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย เปนผูเขาครอบครองและใชประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว ดังนั้นผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจึง
เกิดจากการบันทึกสํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและสํารองดอกเบี้ยของคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตาง ซึ่ง
เปนรายจายที่ยงั มิไดเกิดขึ้นจริงแตอยางใด
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ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวม)
สินทรัพย
ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,325 ลานบาท ลดลง 207 ลานบาท หรือรอยละ 15.6 จากสิ้นป 2550 โดยสวน
ใหญประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรอยละ 57.2 ของสินทรัพยรวม และเงินลงทุนรอยละ 41.8 ของสินทรัพย
รวม องคประกอบของสินทรัพยที่สําคัญ มีดังนี้ :
หนวย : ลานบาท
% ของ

% ของ
ธ.ค.2551
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

สินทรัพยรวม ธ.ค.2550

สินทรัพยรวม

639

57.2%

1,236

93.2%

เงินลงทุนชั่วคราว

79

7.1%

-

-

ลูกหนี้การคา - สุทธิ

0

0.0%

1

0.1%

11

1.0%

79

6.0%

-

-

-

-

388

34.7%

-

-

อุปกรณ – สุทธิ

0

0%

2

0.1%

สินทรัพยอื่น

1

0%

8

0.6%

1,118

100.0%

1,325

100.0%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยภายใตสัญญาอนุญาตใหดําเนินการ - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว

รวมสินทรัพย



สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยหมุนเวียนของบริษัทฯ จํานวน 730 ลานบาท โดยลดลง 586 ลานบาทจากปกอน
สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเขารวมงานฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม2550 ทําใหบริษัทฯ ไมมีรายไดจาก
การประกอบกิจการ โดบบริษัทฯ จายเงินชดเชยการเลิกจางพนักงาน 240 ลานบาท ภาระคาใชจายจากการถูกเรียกรอง
สิทธิในหนังสือค้ําประกันสัญญาเขารวมงานฯ 25 ลานบาท และการชําระคืนเงินกู 243 ลานบาท และบริษัทฯ มีการ
บันทึกบัญชีสํารองเผื่อการดอยคาของลิขสิทธิ์รายการ 103 ลานบาท และบริษัทฯ ไดนําเงินบางสวนไปลงทุนในตราสาร
หนี้ระยะสั้น



สินทรัพยไมหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยไมหมุนเวียนของบริษัทฯ มูลคา 388 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 378 ลานบาท
เนื่องจากบริษัทฯ ไดนําเงินบางสวนไปลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เพื่อใหมีผลตอบแทนดีที่สุด โดยพิจารณาลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่เสี่ยงต่ําแลมีความนาเชื่อถือ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุนกูของบริษัทเอกชนที่มี
Rating ตั้งแต AA ขั้นไป
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,730 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 238 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.8
เนื่ อ งจากในป 2551 บริ ษั ท ฯ ได บั น ทึ ก ค า อนุ ญ าตให ดํ า เนิ น การส ว นต า งเพิ่ ม ขึ้ น 432 ล า นบาท เกิ ด จากค า อนุ ญ าตให
ดําเนินการสวนตางตั้งแตป 2547 ถึงป 2549 ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 และบริษัทฯ
ไดชําระคืนเงินกูทั้งหมด จํานวน 197 ลานบาท องคประกอบของหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท
% ของ
ธ.ค.2551
เจาหนี้การคา

% ของ

หนี้สินรวม ธ.ค.2550 หนี้สินรวม

0

0.0%

1

0.0%

3,723

99.8%

3,289

94.2%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7

0.2%

6

0.2%

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป

-

-

114

3.3%

หนี้สินระยะยาว

-

-

82

2.3%

3,730

100.0%

3,356

100.0%

สํารองเผื่อคาอนุญาตใหดําเนินการสวนตางและดอกเบี้ย

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น -2,612 ลานบาท ลดลง 445 ลานบาท จาก ณ สิ้นป 2550 สาเหตุ
จากผลการดําเนินงานที่ขาดทุนสุทธิในป 2551 จํานวน 446 ลานบาท ซึ่งสงผลกระทบทําใหสวนของผูถือหุนลดลง โดย
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก (1.61) เทา ณ สิ้นป 2550 เปน (1.43) เทา ณ 31
ธันวาคม 2551 ปจจุบันบริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการจัดหาแผนฟนฟูกิจการ
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สภาพคลอง
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 1,236 ลานบาท ตอมา ณ สิ้นป 2551 บริษัทฯ มีเงินสดในมือคงเหลือ 639 ลานบาทโดย
มีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 597 ลานบาท อันมีสาเหตุจาก

กระแสเงินสดไดมาจากการ ลูกหนี้ ดอกเบี้ยรับและรับคืนภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และอื่น
72 ลานบาท


เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดังนี้
o ชําระเจาหนี้และคาใชจายในการดําเนินงาน
o ชําระหนี้เงินกู 197 ลานบาท และดอกเบี้ย 6 ลานบาท

41 ลานบาท
203 ลานบาท

(บริษัทฯ คืนเงินกูธนาคารทั้งหมด)
o ลงทุนในตราสารหนี้
รวมเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม


กระแสเงินสดสุทธิ ในป 2551

467 ลานบาท
711 ลานบาท
639 ลานบาท

อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ (Current Ratio) ในป 2551 เทากับ 0.20 เทาลดลงจากปกอนที่มีอัตราสวนดังกลาว 0.39
เทา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสํารองเผื่อคาดอกเบี้ยอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวขางตน
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13.

บมจ. ไอทีวี

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ตั้งแตป พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ไดใชความพยายามเจรจาโดยไดขอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีมาตรการใน
การชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค
4 ซึ่งการที่หนวยงานรัฐละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเขารวมงานฯ ขอ 5 วรรค 4 ดังกลาวทําใหบริษัทฯไดรับความ
เสียหายจากการที่รัฐปลอยใหมีสถานีโทรทัศนแหงใหมที่สามารถมีโฆษณาได โดยจายคาอนุญาตใหดําเนินการในอัตราที่ต่ํา
กว า บริ ษั ท ฯ ได จ า ยให รั ฐ เป น จํ า นวนมาก รวมถึ ง การที่ ห น ว ยงานรั ฐ ขยายระยะเวลาในสั ญ ญาให กั บ ผู ป ระกอบการ
สถานีโทรทัศนรายใหญรายหนึ่ง ทําใหบริษัทฯ ไมไดรับความเปนธรรมในการแขงขันในการประกอบธุรกิจโดย บริษัทฯ ไดใช
ความพยายามเจรจายาวนานหลายปแตไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดนําขอพิพาทที่เกิดขึ้นภายใตสัญญา
อนุญาตใหดําเนินการดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในป 2545 เพื่อใหมีการชดใชคาเสียหายแก
บริษัทฯ ตามเงื่อนไขสัญญาขอ 15 หลังจากอนุญาโตตุลาการไดมีคําชี้ขาดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 บริษัทฯ จึงไดเริ่มจาย
คาอนุญาตใหดําเนินการรายปในอัตราที่ลดลงตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2547 และเริ่ม
ปรับผังรายการตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2547 ซึ่งการปฏิบัติงานตามคําขี้ขาดของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการดั งกล า วเปนไปตามขอกฎหมายและขอ สัญญาและโดยความสุจริต อยางไรก็ดี สํา นักงานปลัดสํา นัก
นายกรัฐมนตรี ไดนําคดีเขาฟองรองสูการพิจารณาของศาลปกครองกลาง โดยไมเห็นชอบกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ตอมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางไดยอมรับตามขอโตแยงของ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมี
คําพิพากษาของศาลปกครองกลางใหยกเลิกคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตอมา บริษัทฯ ไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาล
ปกครองกลางดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ศาล
ปกครองสูงสุดไดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง สงผลให บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไข
ของสัญญาอนุญาตใหดําเนินการเดิมไดแกขอ 5 วรรคอื่น ๆ (ยกเวนขอ 5 วรรค 4) ในเรื่องคาอนุญาตใหดําเนินการรายป และ
ขอ 11 ในเรื่องของการจัดสรรผังรายการใหมีสัดสวนเวลาการออกอากาศของรายการ ประเภทรายการขาว รายการสารคดี
และรายการสาระประโยชนไมนอยกวารอยละ 70 ของเวลาที่ออกอากาศ และรายการระหวางเวลา 19.00 น. ถึง 21.30 น. ถูก
จํากัดใหเปนรายการประเภทขาว รายการสารคดี และรายการสาระประโยชนตอสังคม ซึ่งบริษัทฯ ไดปรับผังรายการใหเปนไป
ตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังกลาวตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2549
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาด
ขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ขาพเจาไดมอบหมายให นางศุภรานันท ตันวิรัช ผูรับมอบอํานาจ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสาร นี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นางศุภรานันท ตันวิรัช ผูรับมอบอํานาจ กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาได
สอบทานแลวดังกลาวขางตน

ชื่อ

ตําแหนง

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ

ประธานกรรมการบริษัท

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

2. นายณิทธิมน จึงศิริ

รองประธานกรรมการบริษัท

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

3. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร

กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ....................................................

4. นายสุเมธี อินทรหนู

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

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

5. นายสมบูรณ วงษวานิช

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

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

6. นางรัตนาพร นามมนตรี

กรรมการบริษัท

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

7. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

กรรมการบริษัท

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

ชื่อ

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ
นางศุภรานันท ตันวิรัช
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ผูรับมอบอํานาจ

....................................................
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร(ขอมูล ณ 19 มกราคม 2552)

ชื่อ - สกุล
นาย สมคิด หวังเชิดชูวงศ

อายุ
(ป)
ตําแหนง
52 ประธานกรรมการ

ความสัมพันธ
สัดสวน
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(%)*
ไมมี
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแหงประเทศไทย
ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นาย วิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร

50 กรรมการ กรรมการอิสระ และ

-

ไมมี

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นาย สุเมธี อินทรหนู

42 กรรมการ กรรมการอิสระ

42 กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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50/2006

Director Accreditation Program
75/2008

-

ไมมี

ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

และกรรมการตรวจสอบ

นาย สมบูรณ วงษวานิช

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

Director Accreditation Program
75/2008

-

ไมมี

ปริญญาโท MA (Financial Accounting)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Director Accreditation Program
75/2008

ประสบการณทํางาน
ประธานกรรมการ บมจ. ไอทีวี

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

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี

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

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี

2542 - ปจจุบัน

ทนายความอิสระ

2538 - 2542

ทนายความ สํานักงานทนายความธรรมนิตย

2536 - 2538

ทนายความ สํานักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน

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

ประวัติการทําผิดทาง
กฏหมายในระยะ 10
ปที่ผานมา
- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -

- ไมมี -
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโดยยอเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร(ขอมูล ณ 19 มกราคม 2552)

ชื่อ - สกุล
นาย ณิทธิมน จึงศิริ

อายุ
(ป)
ตําแหนง
51 กรรมการ

ความสัมพันธ
สัดสวน
การถือหุน ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
(%)*
ไมมี
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแหงประเทศไทย
ปริญญาตรี นิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นาง รัตนาพร นามมนตรี

44 กรรมการ

0.0575

ไมมี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นาย วุฒิพร เดี่ยวพานิช

57 กรรมการ

0.0124

ไมมี

ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การผานหลักสูตรอบรมของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หรืออื่นๆ
Director Accreditation Program
2550 - ปจจุบัน
75/2008

Director Accreditation Program
75/2008
Director Accreditation Program
75/2008

ประสบการณทํางาน
กรรมการ บมจ. ไอทีวี

2541 - ปจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

2536 - 2541

หัวหนาฝายกฎหมาย บจ. อภิทุนผลิตภัณฑอาหารทะเล

2535 - 2536

หัวหนาฝายกฎหมาย บมจ. เงินทุนเอกธนกิจ

2525 - 2527

หัวหนาแผนกคดี บจ. สยามยามาฮา และบริษัทในเครือ

2523 - 2524

พนักงานตรวจสอบและและประเมินราคา องคกรขนสงมวลชนกรุงเทพ

2550 - ปจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไอทีวี

2548 - ปจจุบัน

กรรมการ บริษัท เค.อาร.อินโฟเทค จํากัด

2551 - ปจจุบัน

กรรมการ, บมจ. ไอทีวี

2545 - ปจจุบัน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สมาคมคุมครองผูบริโภคไทย

2540 - ปจจุบัน

ประวัติการทําผิดทาง
กฏหมายในระยะ 10
ปที่ผานมา
- ไมมี -

- ไมมี - ไมมี -

นายกสมาคมสิทธิผูบริโภค
กรรมการ บริษัท วีคอมเทค จํากัด

2534 - ปจจุบัน

สวนที่ 3

อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมรา
ชูปถัมป

2530 - 2540

กรรมการและผูจัดการทั่วไป บริษัท วรจักรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2527 - 2530

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เจ็บเซน แอนด เจสเซน (ประเทศไทย) จํากัด

2524 - 2527

ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ไซมดารบี้ (ประเทศไทย) จํากัด

2522 - 2524

ผูจัดการฝายขาย หสน.บีกริมแอนดโก

หนา 3-3

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เอกสารแนบ 2

บมจ. ไอทีวี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทใหญ บริษัท บริษัทยอย และ บริษัทที่เกี่ยวของ
กิจการ
รวมคา

DPC

ADC

WDS

ACC

AMP

AMC

AIN

SBN

DNS

AWN

MFA

SATTEL

DTV

CSL

TMC

ADV

SHINEE

HUNSA

SODA

WATTA

NTU

SHEN

Mfone

LTC

IPSTAR

IPA

IPN

IPB

STAR

SPACE

IPI

IPG

CDN

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นายสุเมธี อินทรหนู

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายสมบูรณ วงษวานิช

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายณิทธิมน จึงศิริ

/

-

/

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นางรัตนาพร นามมนตรี
7. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช

5)

4)

MB

ADVANC

/

3)

ITAS

-

2)

MC

/

1)

AM

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ

รายชื่อกรรมการและผูบริหาร

1)

SHIN

บริษัทที่เกี่ยวของ

ITV

รายชื่อบริษัท บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย

/ = กรรมการ
1) จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และขณะนี้อยูในระหวางการชําระบัญชี
2) เดิมชื่อ บริษัท ชิน บรอดแบนด อินเตอรเนต (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
3) เดิมชื่อ บริษัท กัมพูชา ชินวัตร จํากัด ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปน เปน บริษัท เอ็มโฟน จํากัด ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2552
4) อยูในระหวางการจัดตั้งบริษัท
5) ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

รายชื่อบริษัท
ACC
ADC
ADV
ADVANC
AIN
AM
AMC
AMP
AWN
CDN
CSL
DNS
DPC
DTV

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
บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จํากัด
บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จํากัด
บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด
บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิรค จํากัด
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดาตาเน็ทเวอรค โซลูชั่นส จํากัด
บริษัท ดิจิตอล โฟน จํากัด
บริษัท ดีทีวี เซอรวิส จํากัด

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

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 ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส จํากัด
บริษัท แมทชบอกซ จํากัด
บริษัท มีเดีย คอนเน็คซ จํากัด
บริษัท โมบาย ฟรอม แอดวานซ จํากัด
บริษัท เอ็มโฟน จํากัด

NTU
SBN
SHEN
SHIN

บริษัท เอ็นทียู (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
THCOM บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
TMC
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
WATTA บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายดส จํากัด
WDS
บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด

ขอมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2552
สวนที่ 3

หนา 3 - 4

เอกสารแนบ 3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวยบุคคลผูทรงคุณวุฒิ
และมีความเชี่ยวชาญในสายการบริหารองคกร กฎหมาย และบัญชีการเงิน โดยมี นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายสมบูร ณ วงษ ว านิ ช และ นายสุ เ มธี อิ น ทรห นู เป น กรรมการตรวจสอบ โดยรายงานตรงต อ
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบทุกทานมีความเปนอิสระ มิไดดํารงตําแหนงทางการบริหารทั้งในบริษัทฯ และในกลุมบริษัทฯ
โดยมีคุณสมบัติ ภาระหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
โดยในป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับฝายจัดการ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 4 ครั้ง เพื่อทํา
หนาที่สอบทานและดูแลบริษัทฯ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบ สรุปที่สําคัญไดดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจําป รวมกับฝายบริหาร ผูใหบริการบริหารจัดการ งาน
บัญชี – การเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหมั่นใจวา
รายงานทางการเงิ น ได จั ด ทํ า ขึ้ น อย า งถู ก ต อ งตามที่ ค วร มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล เพี ย 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
ตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตาม
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
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ใหขออนุมัติตอที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 โดยแตงตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2552

นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
18 กุมภาพันธ 2552
สวนที่ 3

หนา 3 - 5

