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7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่อยูร่ ะหว่างการฟ้องร้ อง ดังนี ้
ข้ อพิพาทกรณีลูกค้ าผิดสัญญาใช้ บริการโครงข่ ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 บริ ษัทได้ ทําสัญญาใช้ บริ การโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์ ประกอบ
Fiber to the Factory (FTTF) ภายในเขตพื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ ดและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี
้
ายแล้ วเสร็ จ
บอร์ ด (ระยอง) (“โครงการเหมราช”) กับผู้ให้ บริ การโทรคมนาคมรายหนึ่ง (“คู่สญ
ั ญา”) เมื่อบริ ษัทติดตังโครงข่
ได้ ทําการส่งมอบงานแก่ค่สู ญ
ั ญาเพื่อตรวจรับมอบงาน และคู่สญ
ั ญาก็รับมอบโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและอุปกรณ์
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ซึ่งหลังจากการรับมอบงานของคู่สญ
ั ญาแล้ ว บริ ษัทจึงได้ เรี ยกเก็บค่าใช้ บริ การตามสัญญา
ั ญาผิดนัดชําระตังแต่
้ งวดแรก บริ ษัทจึงได้ มีการส่งหนังสือร้ องเรี ยนถึง
ตังแต่
้ 27 กันยายน 2554 (งวดแรก) อย่างไรก็ดี คูส่ ญ
ั ญา
คูส่ ญ
ั ญาให้ ปฏิบตั ิตามสัญญาใช้ บริการโครงข่าย และเมื่อครบ 90 วันนับแต่วนั ที่คสู่ ญ
ั ญาได้ รับหนังสือบอกกล่าว คู่สญ
ก็ยงั มิได้ ชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทแต่อย่างใด บริ ษัทจึงได้ มีหนังสือบอกเลิกสัญญาใช้ บริ การโครงข่ายไปยังคู่สญ
ั ญาลงวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2556 และให้ ค่สู ญ
ั ญาส่งมอบโครงข่ายและอุปกรณ์คืนแก่บริ ษัทในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อครบกําหนด
ตามหนังสือบอกเลิกสัญญา คู่สญ
ั ญาก็มิได้ ชําระค่าใช้ บริ การโครงข่ายและไม่สง่ มอบโครงข่ายและอุปกรณ์คืนให้ แก่บริ ษัท
บริ ษัทจึงได้ ดําเนินการฟ้องร้ องต่อคู่สญ
ั ญา อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการทําประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการผิดนัด
ชําระหนี ้ของคู่สญ
ั ญาไว้ กบั บริ ษัทประกันภัยรายหนึ่ง โดยมีวงเงินคุ้มครองจํานวน 437.50 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 90 ของ
ความรับผิดสูงสุดตามสัญญาใช้ บริ การโครงข่าย ซึ่งบริ ษัทประกันภัยได้ ชดใช้ ค่าเสียหายมาแล้ วเป็ นจํานวนเงิน 198.86
ล้ านบาท ส่วนค่าเสียหายที่เหลืออยูใ่ นขันตอนของการดํ
้
าเนินคดี โดยคดีที่บริษัทฟ้องร้ องนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 มูลฟ้อง ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยเป็ นโจทก์ฟ้องร่ วมกับบริ ษัทประกันภัย เพื่อ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นกับทังบริ
้ ษัทและบริษัทประกันภัยพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยที่เกิดขึ ้นตามจริ ง รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น
299.97 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นส่วนของบริษัท 96.88 ล้ านบาท และบริษัทประกันภัย 203.08 ล้ านบาท
2. บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยบริ ษัทเป็ นโจทก์ฟ้องคู่สญ
ั ญา สําหรับ
ค่าเสียหายในค่าเช่าใช้ บริ การโครงข่ายที่ผิดนัด, ดอกเบี ้ยเงินกู้ที่นํามาลงทุนในโครงข่ายนี ้ และค่าเสียโอกาสในการลงทุน
รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 275.56 ล้ านบาท
ความคืบหน้ าของคดี
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ สง่ หนังสือให้ ค่สู ญ
ั ญาพิจารณาข้ อมูลและข้ อเสนอเพื่อยุติข้อพิพาทให้ ได้
โดยเร็ ว และคู่สญ
ั ญาได้ มีหนังสือลงวันที่ 21 เมษายน 2558 ตอบกลับมายังบริ ษัทว่า ทางคู่สญ
ั ญามีเจตนาที่จะหาข้ อยุติ
สําหรับกรณี นี ้ และกําลังเร่ งดําเนินการตามขัน้ ตอนและระเบียบปฏิบตั ิของคู่สญ
ั ญา ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระได้ ให้
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ความเห็นต่อข้ อพิพาทดังกล่าวนี ้ว่า คู่สญ
ั ญาได้ ใช้ บริ การโครงข่ายจริ ง และมีข้อกฎหมายสนับสนุนค่อนข้ างหนักแน่น จึงมี
ความเห็นว่าแนวโน้ มในการชนะคดีของบริษัทเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างมาก
ความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่ อการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2556 บริ ษัทมีการตังลู
้ กหนี ้การค้ าจากการใช้ บริการของคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวเท่ากับ 236.42 ล้ านบาท และเมื่อ
ได้ รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริ ษัทประกันภัยจํานวน 198.86 ล้ านบาทในปี 2557 บริ ษัทได้ แสดงยอดเงินที่ได้ รับจาก
บริ ษัทประกันภัยหักกลบกับลูกหนีก้ ารค้ าในงบการเงินปี 2557 ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงมีลกู หนี ้การค้ าจากรายการดังกล่าว
เท่ากับ 37.56 ล้ านบาท ดังนัน้ หากบริ ษัทไม่สามารถเจรจาหาข้ อยุติกบั คู่สญ
ั ญาได้ บริ ษัทอาจจะต้ องตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้
้ ้ บริ ษัทยังมิได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญหรื อตัดจําหน่ายหนี ้สูญสําหรับมูลค่าหนี ้จํานวน 37.56 ล้ านบาท ทังนี
สํ า หรั บ มูล ค่า ลูก หนี ก้ ารค้ า ดัง กล่า ว เนื่ อ งจากความเห็น ของที่ ป รึ ก ษากฎหมายประกอบกับ การที่ คู่สัญ ญาได้ แ สดง
เจตนารมย์ ที่จะหาข้ อยุติในข้ อพิพาท ผู้บริ หารจึงเชื่ อ มั่นว่าบริ ษัทจะได้ รับ ชํ าระคื นหนี ส้ ่วนดัง กล่าวและยังไม่มีความ
จําเป็ นต้ องตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแต่อย่างใด
สําหรับผลกระทบจากรายการข้ อพิพาทดังกล่าวที่บริษัทได้ มีการปรับปรุงในงบการเงินปี 2557 มีดงั นี ้
1. การรับรู้รายได้ : บริ ษัทมีการบันทึกรับรู้ รายได้ ที่พงึ จะได้ จากคู่สญ
ั ญาในงบกําไรขาดทุนในปี 2556 ซึง่ ภายหลัง
จากที่มีการฟ้องยกเลิกสัญญา ผู้บริ หารได้ พิจารณาว่า รายได้ จากการให้ ใช้ บริ การภายหลังจากวันที่บริ ษัทได้ ทํา
การยกเลิกสัญญานัน้ มีความไม่แน่นอน จึงได้ กลับรายการรายได้ และลูกหนีก้ ารค้ าที่รับรู้ หลังจากวันที่ยกเลิก
สัญญาจํานวน 145.35 ล้ านบาทออกจากงบการเงินปี 2556
2. ต้ นทุนโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสง : บริ ษัทมีการบันทึกบัญชีของต้ นทุนโครงข่ายใยแก้ วนําแสงโดยนํามาคิดเป็ น
ต้ นทุนการให้ บริ การภายใต้ ระยะเวลา 3 ปี บริ ษัทจึงได้ แก้ ไขโดยการบันทึกโครงข่ายเคเบิลใยแก้ วนําแสงเป็ น
สินทรัพย์และตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้ ประโยชน์ ซึ่งได้ ประมาณการไว้ 15 ปี ส่งผลให้ ต้นทุนโครงข่าย
เคเบิลใยแก้ วนําแสงของโครงการดังกล่าวลดลง
ั ญาตังแต่
้ ปี 2554 ส่งผลให้ บริษัทมีลกู หนี ้การค้ าเกินกําหนดชําระดังนี ้
3. ลูกหนี ้การค้ า : การผิดนัดชําระหนี ้ของคูส่ ญ
ในปี 2555 มีลกู หนี ้การค้ าเกินกําหนดชําระทังหมด
้
218.60 ล้ านบาท ในปี 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้การค้ าค้ างชําระ
ตังแต่
้ ต้นงวดจนถึงวันฟ้องยกเลิกสัญญาเป็ นจํานวนเงิน 17.82 ล้ านบาท รวมลูกหนี ้การค้ าทังสิ
้ ้น 236.42 ล้ าน
บาท อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยค่าเสียหายจากบริ ษัทประกันภัย 198.86 ล้ านบาทเมื่อวันที่ 8 เมษายน
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
2557 ส่งผลให้ มีลกู หนี ้การค้ าคงเหลือ 37.56 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2557 และบริ ษัทไม่ได้ ตงค่
เนื่องด้ วยความเห็นที่ปรึกษากฎหมายข้ างต้ น

ส่วนที่ 2.7 หน้ าที่ 2

