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เรื่ อง

ผลคดีฟอ้ งร้ องเรี ยกเงินมัดจาในโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซชีวภาพ จังหวัดกาแพงเพชร

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้ างถึง 1. สารสนเทศรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ สาหรับการเข้ าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซชีวภาพ
จังหวัดกาแพงเพชร ฉบับที่ สกอ.022/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
2. แจ้ งฟ้องร้ องเรียกเงินมัดจาในโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซชีวภาพ จังหวัดกาแพงเพชร
ฉบับที่ สกอ.010/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ตามที่ บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ แจ้ งข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด
(มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ เข้ าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊ าซชีวภาพ (Biogas Power Plant) จานวน 1 โครงการ ขนาด 6.0 เมกะวัตต์ โดยการเข้ าซื ้อหุ้นสามัญ
ทังหมดของบริ
้
ษัท ถาวรเอ็นเนอร์ ยี่ (2013) จากัด (“บจก.ถาวรเอ็นเนอร์ ยี่”) จานวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนชาระแล้ วของบริ ษัทดังกล่าวจากกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิม จานวน 4 คน
ได้ แก่ นางวราภรณ์ เพชราวรรณ์, นายพลพิพฒ
ั น์ ศรี สวุ รรณ, นายอิทธิเดช ศรี สวุ รรณ และนายศรัณย์ อยูส่ ขุ ในราคา
ซื ้อขายหุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นมูลค่าซื ้อขายหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 125 ล้ านบาท โดยได้ กาหนดเงื่อนไขบังคับก่อนในการ
ทาสัญญาซื ้อขายหุ้นและเงื่อนไขในการชาระเงินค่าหุ้นดังกล่าวไว้ โดยงวดแรกจานวน 40 ล้ านบาท (คิดเป็ น 32 %
ของมูลค่าซือ้ ขายหุ้น) นับแต่วันทาสัญญาซื ้อขายหุ้น โดยมีเงื่ อนไขให้ บริ ษัทฯ เรี ยกเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ วคืนได้
(Refundable) หากบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ ยี่ ไม่สามารถได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ ฝ่ายผู้ขายหุ้นและ/หรื อ บจก.ถาวรเอ็นเนอร์ ยี่ต้องดาเนินการให้ ได้ มาซึ่ง ร.ง.4, PPA และ
ดาเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้ แล้ วเสร็ จทุกรายการ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทฯแล้ ว และพ้ น
กาหนดเวลาดังกล่าวฝ่ ายผู้ขายหุ้น และบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ ยี่ก็ยงั ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้ บริ ษัทฯ จึงได้ ใช้
สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ สทิ ธิเรี ยกเงินมัดจาค่าหุ้นคืนจากฝ่ ายผู้ขายตามสัญญา แต่ผ้ ขู ายเพิกเฉยไม่ชาระหนี ้ให้ แก่
บริ ษัทฯ
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ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทฯได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ บริ ษัทฯ ฟ้องร้ องคดีตามกฎหมายเอากับผู้ขายทัง้ 4 คนโดยให้ ชาระเงินมัดจาค่าซื ้อหุ้นบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ ยี่จานวน
40 ล้ านบาทและค่าเสียหายจานวน 10 ล้ านบาท รวมเป็ น 50 ล้ านบาทพร้ อมด้ วยอัตราดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ15 ต่อปี
ให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลขดาที่ พ.780/2561 ตามที่อ้างถึง 1. และ 2. นัน้
บัดนี ้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ศาลแพ่งได้ มีคาพิพากษาเป็ นคดีหมายเลขแดงที่ พ.1281/2562 ให้
จาเลยผู้ขายหุ้นชาระหนี ้เงินมัดจาจานวน 40 ล้ านบาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินมัดจานับตังแต่
้ วนั ที่
2 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จให้ แก่บริ ษัทฯ และให้ จาเลยชาระค่าเสียหายจานวน 5 ล้ านบาท
พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของค่าเสียหายดังกล่าวนับแต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
ให้ แก่บริ ษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายดารงค์ ภูติภทั ร์ )
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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