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7.ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษทั ฯมีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยและกรณีถูกกล่ำวหำ ดังนี้
1) บริษทั ฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยในคดีของศำลแพ่งกรุงเทพใต้ หมำยเลขดำที่ 7417/2548 หมำยเลขแดงที่
5963/2549 โดยบริษทั ยูพเี อส พำร์เซล ดิลเิ วอร์ร่ี จำกัด เป็ นโจทก์ย่นื ฟ้องบริษทั ฯ จำเลยที่ 1 บริษทั อินทร
ชัย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำเลยที่ 2 ต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2548 อันเนื่องมำจำก
บริษทั ฯในฐำนะเจ้ำของโครงกำรอำคำรพักอำศัยไฟคัส เลน ได้ว่ำจ้ำงจำเลยที่ 2 ทำกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง
โครงกำร Ficus Lane ซึง่ กำรก่อสร้ำงได้ทำควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของโจทก์ โจทก์จงึ ฟ้องร้องจำเลยใน
ข้อหำละเมิด เรียกค่ำเสียหำยจำนวนเงิน 5.2 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้ อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่ำเสียหำย
อีกเดือนละ 0.3 ล้ำนบำทนับถัดจำกวันฟ้องเป็ นต้นไป อย่ำงไรก็ตำม จำเลยทัง้ สองได้ให้กำรว่ำคำฟ้องของ
โจทก์เป็ นคำฟ้องซ้ำ เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้ นำงจิตต์จรุง สิทธิพนั ธ์ ซึง่ เป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิที์ ด่ นิ ทีไ่ ด้รบั ควำม
เสียหำยดังกล่ำวได้ย่นื ฟ้องจำเลยต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมำยเลขดำที่ 6486/2548 ในข้อหำละเมิด เรียก
ค่ำเสียหำยจำนวน 6.9 ล้ำนบำทพร้อมดอกเบีย้ อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยต่อมำจำเลยทัง้ สองได้ทำสัญญำ
ประนีประนอมยอมควำมต่อหน้ำศำล โดยจำเลยยินยอมชดใช้คำ่ เสียหำยทัง้ สิน้ 4.5 ล้ำนบำท แก่นำงจิตต์จรุง
ดังนัน้ จำเลยจึงให้กำรว่ำกำรทีโ่ จทก์ซง่ึ เป็ นผูเ้ ช่ำพืน้ ทีด่ งั กล่ำวยื่นฟ้องร้องต่อจำเลยเป็ นกำรฟ้องซ้ำและขอให้
ศำลพิจำรณำยกฟ้อง
อย่ำงไรก็ตำม ศำลชัน้ ต้นมีคำพิพำกษำให้จำเลยทัง้ สองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1.7 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบีย้
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้องจนกว่ำจะชำระเสร็จ และให้จำเลยทัง้ สองรับผิด
ร่วมกันชำระค่ำเสียหำยเดือนละ 0.3 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้องถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2550 กับให้จำเลยทัง้ สอง
รับผิดค่ำฤชำธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำม 35,000 บำท
ต่อมำจำเลยทัง้ สองได้ย่นื อุทธรณ์คำพิพำกษำ และศำลอุทธรณ์มคี ำพิพำกษำยืนตำมศำลชัน้ ต้น ต่อมำจำเลย
ทัง้ สองได้ย่นื อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำพร้อมทัง้ คำร้องขอทุเลำกำรบังคับคดีในระหว่ำงฎีกำและคำแถลงขอปิ ดหมำย
ของจำเลยทัง้ สองต่อศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ขณะนี้คดีอยูใ่ นขัน้ ตอนกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
บริษทั ฯได้บนั ทึกค่ำเผื่อผลเสียหำยรวมทัง้ ดอกเบีย้ จำกคำพิพำกษำของศำลไว้ในงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 แล้ว จำนวน 9.5 ล้ำนบำท
ควำมเห็นของทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ฯ
คดีดงั กล่ำวยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ โดยบริษทั ฯได้มกี ำรบันทึกค่ำเผื่อค่ำเสียหำยและดอกเบีย้
จำกคำพิพำกษำของศำลไว้ทงั ้ หมดแล้ว
2) บริษทั ฯบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (PACED), เพซ วัน, เพซ ทู และ เพซ ทรี มีกรณีถูกกล่ำวหำจำก
ทำงสภำสถำปนิกแห่งประเทศไทย โดย บริษทั ฯPACED, เพซ วัน, เพซ ทู และ เพซ ทรี ได้รบั หมำยเรียก
จำกพนั ก งำนสอบสวน สถำนี ต ำรวจนครบำลลุ ม พินี ว่ ำ กระท ำควำมผิด เกี่ย วกับ กำรประกอบวิช ำชีพ
สถำปตั ยกรรมควบคุม หรือแสดงให้ผอู้ ่นื เข้ำใจว่ำพร้อมทีจ่ ะประกอบวิชำชีพสถำปตั ยกรรมควบคุมโดยไม่ได้
รับอนุญำต ตำมพระรำชบัญญัตสิ ถำปนิก พ.ศ. 2543 ซึง่ สภำสถำปนิกเป็ นผูแ้ จ้งควำมไว้กบั สถำนีตำรวจนคร
บำลลุมพินี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ, เพซ วัน, เพซ ทู และ เพซ ทรี ได้ส่งผูร้ บั มอบอำนำจเข้ำพบกับพนักงำนสอบสวน
และได้ทำหนังสือเรียนชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้กบั พนักงำนสอบสวนทรำบโดยครบถ้วนว่ำ บริษทั ฯPACED, เพซ
วัน, เพซ ทู และ เพซ ทรี มิได้กระทำควำมผิดตำมทีถ่ ูกกล่ำวหำแต่อย่ำงใด ซึง่ ต่อมำพนักงำนสอบสวนได้ส่ง
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เรื่องไปยังสำนักงำนอัยกำรตำมระเบียบเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของสำนักงำน
อัยกำร
ควำมเห็นของทีป่ รึกษำกฎหมำยของบริษทั ฯ
จำกกำรสืบค้นข้อมูลของทีป่ รึกษำกฎหมำยไม่ปรำกฎว่ำมีกำรฟ้องร้องกรณีดงั กล่ำวเป็ นคดีต่อศำลแต่อย่ำงใด
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