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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2558
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาททางกฎหมายที่บริ ษทั เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
5.1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 ถูกฟ้ องร่ วมกับผูว้ ่าจ้างในคดี แพ่งจาก พลอากาศโท กริ ช อัศวนนท์ ในข้อหาละเมิดและ
เรี ยกค่าความเสี ยหายเป็ นเงินรวมประมาณ 14.25 ล้านบาท ว่าได้รับความเสี ยหายจากการดําเนินงานก่อสร้างของบริ ษทั
ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าการฟ้ องร้ องของบุคคลดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ ต่อมาเมื่ อวันที่ 2 มิถุนายน
2553 ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทรธรณ์ได้พิพากษายกฟ้อง ต่อมาจําเลยได้ขอฎีกา และศาลฎีกาได้พิพากษาให้
บริ ษทั ชําระค่าเสี ยทั้งหมดรวมดอกเบี้ย เป็ นจํานวนเงิน 15 ล้านบาทเศษ โดยรับผิดชอบร่ วมกับผูว้ า่ จ้างเจ้าของโครงการ
และบริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ฯ ได้ต้งั สํารองไว้ครบถ้วนแล้ว
5.2 ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั ได้ฟ้องบริ ษทั อินสไตล์ เอสเตท เอกมัย จํากัด พร้อมกรรมการ พร้อมกรรมการผูล้ งนามในเช็ค
ในคดีอาญา ในฐานความผิดร่ วมกันออกเช็คเพื่อชําระหนี้ ที่มีอยูจ่ ริ ง และบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มี
การใช้เงินตามเช็ค เป็ นจํานวนเงิน 46,460,154.85 บาท และฟ้ องในคดีแพ่ง ในข้อหาคดีเช็ค จํานวนเงิน 46,460,154.85
บาท และในข้อหาผิดสัญญา จํานวนเงิน 9,197,316.84 บาท ทั้งจํานวนฟ้ องทั้งหมด 55,657,471.69 บาท บวกดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.5 ในคดี อาญา จําเลยได้ชาํ ระหนี้ มาบางส่ วนคงเหลืออยู่จาํ นวน 2.84 ล้านบาท ฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าจะได้รับการ
ชําระหนี้จาก บริ ษทั อินสไตล์ เอสเตท เอกมัย จํากัด ได้ท้ งั จํานวนของการฟ้องร้อง
5.3 เมื่ อวัน ที่ 9 กันยายน 2552 ถู กฟ้ องดําเนิ นคดี แพ่งในฐานจําเลยร่ วมจาก นางสาวกมลภู จันทู ป ในข้อหาละเมิ ด เรี ยก
ค่าเสี ยหาย 43.75 ล้านบาท อ้างว่าได้รับความเสี ยหายในตัวอาคาร ก่อให้เกิดมลภาวะเสี ยงดังให้เกิดฝุ่ นละอองจํานวนมาก
เกินปกติที่น่ากลัวอันตราย และมีความเสี ยหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน, ร่ างกาย, อนามัย, เสรี ภาพ และสิ ทธิ ในการอยูอ่ าศัย
และสิ ท ธิ ในการใช้ท รั พ ย์สิ น ซึ่ งคดี น้ ี มี จ าํ เลยร่ วม 3 บริ ษ ัท โดยได้ผ่ านศาลชั้น ต้น ให้ จ าํ เลยร่ ว มชําระเงิ น จํา นวน
2,000,000 บาท พร้ อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นจํานวนดังกล่าวนับตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายน
2551 ซึ่ งขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนของศาลฎีกา บริ ษทั ได้ดาํ เนินการบันทึกค่าเสี ยหายจํานวนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
5.4 เมื่ อ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2554 บริ ษ ทั ได้ฟ้ องคดี แ พ่งบริ ษ ทั ดี วีเอ็ม เอส จํากัด ในข้อ หาผิด สั ญ ญาชําระเงิ น และเรี ย ก
ค่าเสี ยหายจํานวน 8.81 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ทางบริ ษทั ดีวีเอ็มเอส จํากัด ได้ฟ้องแย้งบริ ษทั ฯ โดย
เรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 93.02 ล้านบาท โดยฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าจะเรี ยกเก็บชําระหนี้ ได้ท้ งั จํานวน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้
บริ ษทั ดีวีเอ็มเอส จํากัด ชําระหนี้ให้บริ ษทั จํานวนเงิน 3,844,622.60 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่
7 พฤศจิกายน 2552 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างบังคับคดี
5.5 เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2555 ถูกฟ้องดําเนิ นคดีแพ่งจากนายสิ นจัย อนุมานราชธน ในฐานะจําเลยร่ วมในข้อหาละเมิดเรี ยก
สิ นไหมทดแทนจํานวนทุนทรัพย์ 29 ล้านบาท ซึ่ งขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าการ
ฟ้องร้องของนายสิ นจัย อนุมาราชธน จะไม่ก่อความเสี ยหายแก่บริ ษทั
ทั้งนี้บริ ษทั ไม่มีคดีหรื อข้อพิพาทอื่นที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดและเป็ นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ที่มีจาํ นวนสู งกว่าร้อย
ละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

