ที# 030/2562
วันที# 29 พฤศจิกายน 2562
เรื# อง

แจ้ง ผลคํา พิ พ ากษาศาลชั<น ต้น ในคดี ห มายเลขดํา ที# พ.510/2562 กรณี เ กี# ย วกับ การฟ้ อ งร้ อ งเรี ย กเงิ น มัด จํา คื น
120,000,000 บาท

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ไทรทัน โฮลดิ<ง จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบว่า สื บเนื# องจากบริ ษทั ลู

เซนท์ เอ็นเนอร์ จี จํากัด (Lucent) ซึ# งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทรทัน เอ็นจีเนี ยริ# ง แอนด์ คอนสตรัคชัน# จํากัด (มหาชน)
(TTEC) และ TTEC เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การยื# น ฟ้ อ งคดี เ กี# ย วกับ การเรี ย กร้ อ งเงิ น มัด จํา คื น จํา นวน
120,000,000 บาท เมื#อวันที# 31 มกราคม 2562 ต่อศาลแพ่ง ในคดี หมายเลขดําที# พ.510/2562 ระหว่าง บริ ษทั ลูเซนท์ เอ็น
เนอร์จี จํากัด โจทก์ กับบริ ษทั สยามพลังงานทดแทน จํากัด จําเลยที# 1, บริ ษทั ประสงค์ธรรม จํากัด จําเลยที# 2, บริ ษทั ตระกูล
พาณิ ชย์มุกดาหาร (1991) จํากัด จําเลยที# 3, นายสมฤกษ์ ภูมิไธสง จําเลยที# 4, นางสาวปวิมล เจริ ญสุ ข จําเลยที# 5, นายสุ ระเดช
บํารุ งนอก จําเลยที# 6, นายไพโรจน์ ประเสริ ฐยิง# จําเลยที# 7, นายอรรถกร เพ็งไธสง จําเลยที# 8 และนายเฉลิมวุธ ปั ญญาสวัสดิZ
จําเลยที# 9 นั<น
บัดนี< เสร็ จสิ< นการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั<นต้นแล้ว โดยเมื#อวันที# 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.
ศาลชั<นต้นได้พิพากษาให้ “จําเลยทั*งเก้ าร่ วมกันชําระเงิน จํานวน 60,000,000 บาท พร้ อมดอกเบี*ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ของ
ต้ น เงิ น ดัง กล่ า วนั บ แต่ วัน ที? 7 เมษายน 2559 เป็ นต้ น ไป และร่ วมกัน ชํ า ระเงิ น จํา นวน 60,000,000 บาท นั บ แต่ วัน ที? 22
เมษายน 2559 เป็ นต้ นไป จนกว่ าจะชํ าระเสร็ จแก่ โจทก์ กับให้ จําเลยทั*งเก้ าร่ วมกันใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดย
กําหนดค่ าทนายความ 90,000 บาท เฉพาะค่ าขึน* ศาลให้ ใช้ แทนเท่ าทุนทรั พย์ ทโี? จทก์ ชนะคดี คําขออื?นนอกจากนี*ให้ ยก”
ทั<งนี< ศาลกําหนดคําบังคับให้จาํ เลยทั<งเก้าปฏิบตั ิตามคําพิพากษาภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบตั ิตามอาจถูกยึดทรัพย์
ถูกจับ จําขัง และ บังคับคดีตามกฎหมายต่อไป
ในขณะนี< คาํ พิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที#สุด โดยจําเลยทั<งเก้าคงมีสิทธิ อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ภายใน
ระยะเวลาตามที#กฎหมายกําหนดต่อไปได้ อนึ#งหากมีความคืบหน้าในเรื# องนี<ประการใด บริ ษทั จะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื#อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
____________________________
( นายเชิดศักดิZ กูเ้ กียรตินนั ท์ )
ประธานเจ้าหน้าที#บริ หาร

