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7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทมีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่อยูร่ ะหว่ำงกำรฟ้องร้ อง ดังนี ้
ข้ อพิพาทกรณีลูกค้ าผิดสัญญาใช้ บริการโครงข่ ายเคเบิลใยแก้ วนาแสง
เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2554 บริ ษั ทได้ ทำสัญ ญำใช้ บริ กำรโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์ ประกอบ
Fiber to the Factory (FTTF) ภำยในเขตพื ้นที่นิคมอุตสำหกรรมเหมรำชอีสเทิร์นซีบอร์ ด และนิคมอุตสำหกรรมอีสเทิร์นซี
บอร์ ด (ระยอง) (“โครงกำรเหมรำช”) กับผู้ให้ บริ กำรโทรคมนำคมรำยหนึง่ (“คูส่ ญ
ั ญำ”) เมื่อบริ ษัทติดตังโครงข่
้
ำยแล้ วเสร็ จ
ได้ ทำกำรส่งมอบงำนแก่คสู่ ญ
ั ญำเพื่อตรวจรับมอบงำน และคู่สญ
ั ญำก็รับมอบโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์
เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2554 ซึ่งหลังจำกกำรรับมอบงำนของคู่สญ
ั ญำแล้ ว บริ ษัทจึงได้ เรี ยกเก็บค่ำใช้ บริ กำรตำมสัญญำ
ตังแต่
้ 27 กันยำยน 2554 (งวดแรก) อย่ำงไรก็ดี คูส่ ญ
ั ญำผิดนัดชำระตังแต่
้ งวดแรก บริ ษัทจึงได้ มีกำรส่งหนังสือร้ องเรี ยนถึง
คูส่ ญ
ั ญำให้ ปฏิบตั ิตำมสัญญำใช้ บริ กำรโครงข่ำย และเมื่อครบ 90 วันนับแต่วนั ที่คสู่ ญ
ั ญำได้ รับหนังสือบอกกล่ำว คูส่ ญ
ั ญำ
ก็ยงั มิได้ ชำระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทแต่อย่ำงใด บริ ษัทจึงได้ มีหนังสือบอกเลิกสัญญำใช้ บริ กำรโครงข่ำยไปยัง คู่สญ
ั ญำลงวันที่ 7
กุมภำพันธ์ 2556 และให้ คสู่ ญ
ั ญำส่งมอบโครงข่ำยและอุปกรณ์คืนแก่บริ ษัทในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2556 เมื่อครบกำหนด
ตำมหนังสือบอกเลิกสัญญำ คู่สญ
ั ญำก็มิได้ ชำระค่ำใช้ บริ กำรโครงข่ำยและไม่สง่ มอบโครงข่ำยและอุปกรณ์คืนให้ แก่บริ ษัท
บริ ษัทจึงได้ ดำเนินกำรฟ้องร้ องต่อคู่สญ
ั ญำ อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทได้ มีกำรทำประกันภัยคุ้มครองควำมเสี่ยงภัยในกำรผิดนัด
ชำระหนี ้ของคู่สญ
ั ญำไว้ กบั บริ ษัทประกันภัยรำยหนึ่ง โดยมีวงเงินคุ้มครองจำนวน 437.50 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 90 ของ
ควำมรับผิดสูงสุดตำมสัญญำใช้ บริ กำรโครงข่ำย ซึ่งบริ ษัทประกันภัยได้ ชดใช้ ค่ำเสียหำยมำแล้ วเป็ นจำนวนเงิน 198.86
ล้ ำนบำท ส่วนค่ำเสียหำยที่เหลืออยูใ่ นขันตอนของกำรด
้
ำเนินคดี โดยคดีที่บริ ษัทฟ้องร้ องนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 มูลฟ้อง ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ ยื่นฟ้องต่อศำลปกครอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม 2557 และ 24 เมษำยน 2558 โดยเป็ นโจทก์ฟอ้ งร่วมกับ
บริ ษัทประกันภัย เพื่อเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ ้นกับทังบริ
้ ษัทและบริ ษัทประกันภัยพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยที่เกิดขึ ้นตำมจริ ง
โดย ณ 31 มกรำคม 2559 มูลค่ำฟ้องรวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 359.39 ล้ ำนบำท โดยแบ่งเป็ นส่วนของบริ ษัท 106.35 ล้ ำน
บำท และบริ ษัทประกันภัย 253.04 ล้ ำนบำท
2. บริ ษั ท ได้ ยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศำลปกครองกลำง เมื่ อ วัน ที่ 22 สิ ง หำคม 2556 โดยบริ ษั ท เป็ น โจทก์ ฟ้ อ งคู่สัญ ญำ ส ำหรั บ
ค่ำเสียหำยในค่ำเช่ำใช้ บริ กำรโครงข่ำยที่ผิดนัด, ดอกเบี ้ยเงินกู้ที่นำมำลงทุนในโครงข่ำยนี ้ และค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุน
โดย ณ 31 มกรำคม 2559 มูลฟ้องรวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 770.23 ล้ ำนบำท
ความคืบหน้ าของคดี
เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 บริ ษัทได้ สง่ หนังสือให้ คสู่ ญ
ั ญำพิจำรณำข้ อมูลและข้ อเสนอเพื่อยุติข้อพิพำทให้ ได้
โดยเร็ ว และคู่สญ
ั ญำได้ มีหนังสือลงวันที่ 21 เมษำยน 2558 ตอบกลับมำยังบริ ษัทว่ำ ทำงคูส่ ญ
ั ญำมีเจตนำที่จะหำข้ อยุติ
สำหรับกรณีนี ้ และกำลังเร่ งดำเนินกำรตำมขันตอนและระเบี
้
ยบปฏิบตั ิของคู่สญ
ั ญำ ทังนี
้ ้ ที่ปรึ กษำกฎหมำยอิสระได้ ให้
ควำมเห็นต่อข้ อพิพำทดังกล่ำวนี ้ว่ำ คูส่ ญ
ั ญำได้ ใช้ บริ กำรโครงข่ำยจริ ง และมีข้อกฎหมำยสนับสนุนค่อนข้ ำงหนักแน่น จึงมี
ควำมเห็นว่ำแนวโน้ มในกำรชนะคดีของบริ ษัทเป็ นไปได้ คอ่ นข้ ำงมำก
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ความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่ อการดาเนินงานของบริษัท
ในปี 2556 บริ ษัทมีกำรตังลู
้ กหนี ้กำรค้ ำจำกกำรใช้ บริ กำรของคูส่ ญ
ั ญำดังกล่ำวเท่ำกับ 236.42 ล้ ำนบำท และเมื่อ
ได้ รับเงินชดเชยค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทประกันภัยจำนวน 198.86 ล้ ำนบำทในปี 2557 บริ ษัทได้ แสดงยอดเงินที่ได้ รับจำก
บริ ษัทประกันภัยหักกลบกับลูกหนี ้กำรค้ ำในงบกำรเงินปี 2557 ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงมีลกู หนี ้กำรค้ ำจำกรำยกำรดังกล่ำว
เท่ำกับ 37.56 ล้ ำนบำท ดังนัน้ หำกบริ ษัทไม่สำมำรถเจรจำหำข้ อยุติกบั คูส่ ญ
ั ญำได้ บริ ษัทอำจจะต้ องตังส
้ ำรองค่ำเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญหรื อตัดจำหน่ำยหนี ้สูญสำหรับมูลค่ำหนีจ้ ำนวน 37.56 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมิได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สำหรั บ มูลค่ ำ ลูก หนี ก้ ำรค้ ำ ดังกล่ำว เนื่ อ งจำกควำมเห็ น ของที่ ป รึ ก ษำกฎหมำยประกอบกับ กำรที่ คู่สัญ ญำได้ แ สดง
เจตนำรมย์ ที่ จะหำข้ อยุติในข้ อพิพ ำท ผู้บริ ห ำรจึงเชื่ อมั่นว่ำ บริ ษั ทจะได้ รับชำระคืน หนี ส้ ่วนดังกล่ำวและยังไม่มี ควำม
จำเป็ นต้ องตังส
้ ำรองค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญแต่อย่ำงใด
สำหรับผลกระทบจำกรำยกำรข้ อพิพำทดังกล่ำวที่บริ ษัทได้ มีกำรปรับปรุงในงบกำรเงินปี 2557 มีดงั นี ้
1. กำรรับรู้ รำยได้ : บริ ษัทมีกำรบันทึกรับรู้ รำยได้ ที่พึงจะได้ จำกคู่สญ
ั ญำในงบกำไรขำดทุนในปี 2556 ซึ่งภำยหลัง
จำกที่มีกำรฟ้องยกเลิกสัญญำ ผู้บริ หำรได้ พิจำรณำว่ำ รำยได้ จำกกำรให้ ใช้ บริ กำรภำยหลังจำกวันที่บริ ษัทได้ ทำ
กำรยกเลิกสัญญำนันมี
้ ควำมไม่แน่นอน จึงได้ กลับรำยกำรรำยได้ และลูกหนี ้กำรค้ ำที่รับรู้ หลังจำกวันที่ยกเลิก
สัญญำจำนวน 145.35 ล้ ำนบำทออกจำกงบกำรเงินปี 2556
2. ต้ นทุนโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสง : บริ ษัทมีกำรบันทึกบัญชีของต้ นทุนโครงข่ำยใยแก้ วนำแสงโดยนำมำคิดเป็ น
ต้ นทุนกำรให้ บริ กำรภำยใต้ ระยะเวลำ 3 ปี บริ ษัทจึงได้ แก้ ไขโดยกำรบันทึกโครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเป็ น
สินทรัพย์และตัดค่ำเสื่อมรำคำตำมอำยุกำรใช้ ประโยชน์ ซึ่งได้ ประมำณกำรไว้ 15 ปี ส่งผลให้ ต้นทุนโครงข่ำย
เคเบิลใยแก้ วนำแสงของโครงกำรดังกล่ำวลดลง
3. ลูกหนี ้กำรค้ ำ : กำรผิดนัดชำระหนี ้ของคูส่ ญ
ั ญำตังแต่
้ ปี 2554 ส่งผลให้ บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำเกินกำหนดชำระดังนี ้
ในปี 2555 มีลกู หนี ้กำรค้ ำเกินกำหนดชำระทังหมด
้
218.60 ล้ ำนบำท ในปี 2556 บริ ษัทมีลกู หนี ้กำรค้ ำค้ ำงชำระ
ตังแต่
้ ต้นงวดจนถึงวันฟ้องยกเลิกสัญญำเป็ นจำนวนเงิน 17.82 ล้ ำนบำท รวมลูกหนี ้กำรค้ ำทังสิ
้ ้น 236.42 ล้ ำน
บำท อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทได้ รับเงินชดเชยค่ำเสียหำยจำกบริ ษัทประกันภัย 198.86 ล้ ำนบำทเมื่อวันที่ 8 เมษำยน
2557 ส่งผลให้ มีลกู หนี ้กำรค้ ำคงเหลือ 37.56 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี 2557 และบริ ษัทไม่ได้ ตงค่
ั ้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
เนื่องด้ วยควำมเห็นที่ปรึกษำกฎหมำยข้ ำงต้ น
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