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13. ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
13.1 ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง
ในปี 2550 บริ ษัทได้ วา่ จ้ างผู้รับจ้ างรายหนึง ให้ ทําการก่อสร้ างและติดตังระบบเครื

 องกรองฝุ่ น มูลค่ารวม 24.20 ล้ าน
บาท ในโรงงานของบริ ษัท โดยได้ ชําระค่าว่าจ้ างดังกล่าวเป็ นจํานวน 20.76 ล้ านบาท ต่อมา ในปี เดียวกัน บริ ษัทได้ เป็ นโจทก์
ฟ้ องเรี ยกค่าเสียหายเป็ นจํานวนประมาณ 80.55 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
 วนั ฟ้ อง จากผู้รับจ้ างราย
ดังกล่าว โดยกล่าวหาว่าผู้รับจ้ างรายดังกล่าวนําเครื องกรองฝุ่ นทีมีคณ
ุ สมบัติไม่ตรงตามทีตกลงกันมาติดตังแทน

ในขณะทีผ้ ู
รับจ้ างรายดังกล่าวได้ ฟ้องแย้ ง โดยขอให้ ศาลยกฟ้ องและขอให้ ศาลบังคับให้ บริ ษัทชําระค่าว่าจ้ างงวดสุดท้ าย ค่างวดงาน
เพิมเติม และค่าเช่ารถเครน เป็ นจํานวนรวม 5.70 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องแย้ ง ทังนี
  ศาล
ชันต้
 นได้ มีคําพิพากษา ลงวันที 30 มกราคม 2552 ให้ ผ้ รู ับจ้ างชําระค่าเสียหายแก่บริ ษัทเป็ นจํานวน 2.30 ล้ านบาท พร้ อม
ดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี และบริ ษัทไม่ต้องชําระเงินใดๆ ให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างตามทีผ้ ูรับจ้ างฟ้ องแย้ ง อย่างไรก็ตาม เมือวันที 23
เมษายน 2552 บริ ษัทได้ ยืนอุทธรณ์ในประเด็นค่าเสียหาย เนืองจากบริ ษัทเห็นว่าค่าเสียหายทีศาลชันต้
 นได้ มีคําสัง ให้ ผ้ รู ับ
จ้ างชําระแก่บริ ษัทมีจํานวนน้ อยกว่าค่าเสียหายทีเกิดขึ นจริ ง ซึง ขณะนี  คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
ในขณะเดียวกัน ผู้รับจ้ างรายดังกล่าวได้ เป็ นโจทก์ฟ้องเรี ยกค่าเสียหายจากบริ ษัทเป็ นจํานวน 0.43 ล้ านบาทพร้ อม
ดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับตังแต่
 วนั ฟ้ อง ในปี 2552 โดยกล่าวหาว่า อุปกรณ์และเครื องมือของผู้รับจ้ างทีนํามาใช้ ในการ
ติดตัง เครื องกรองผุ่นให้ แก่บริ ษัทได้ สญ
ู หายและชํ ารุ ดบกพร่ องไปบางส่ว น ทังนี
  ศาลชัน ต้ นได้ มีคํา พิพากษา ลงวันที 25
กุมภาพันธ์ 2553 ให้ บริ ษัทชําระค่าเสียหายแก่ผ้ รู ับจ้ างเป็ นจํานวน 0.27 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยบริ ษัท
ได้ ยืนอุทธรณ์ เมือวันที 6 พฤษภาคม 2553 ในประเด็นทีว่า ผู้รับจ้ างไม่เคยส่งมอบและบริ ษัทไม่เคยรับมอบเครื องมือและ
อุปกรณ์ดงั กล่าว ซึง ขณะนี  คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
อย่า งไรก็ ตาม บริ ษัท สํา นักกฎหมาย ลิวมโนมนต์ อินเตอร์ เนชันแนล จํา กัด ในฐานะทนายความของบริ ษั ท มี
ความเห็นว่า ในคดีความทีบริ ษัทเป็ นโจทก์ น่าจะมีการพิจารณาให้ บริ ษัทได้ รับค่าเสียหายเพิมขึ น เนืองจากบริ ษัทมีหลักฐาน
ทางบัญชีทีแสดงได้ วา่ บริ ษัทได้ รับความเสียหายอย่างชัดเจน เป็ นจํานวนถึง 80.55 ล้ านบาทตามมูลฟ้ อง สําหรับคดีความที
บริ ษัทเป็ นจําเลย คาดว่าศาลอุทธรณ์จะกลับคําพิพากษาศาลชันต้
 น คือ ยกฟ้ องบริ ษัท เนืองจากไม่มีการส่งมอบอุปกรณ์และ
เครื องมือระหว่างบริ ษัทและผู้รับจ้ าง และบริ ษัทยังมีหลักฐานและรู ปถ่ายทีแสดงให้ เห็นถึงความสุจริ ตของบริ ษัท อย่างไรก็
ตาม ในกรณีทีศาลอุทธรณ์ยืนคําพิพากษาของศาลชันต้
 นสําหรับคดีทีบริ ษัทเป็ นจําเลย ค่าเสียหายดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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