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ที่ TFIS 25/2018 
 
 5 กันยำยน 2561 

เรื่อง ค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีจ ำน ำหุ้น 

เรียน กรรมกำรและผู้จัดกำร 
 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งให้ทรำบว่ำตำมที่บริษัทฯ ถูกธนำคำรพำณิชย์แห่งหนึ่ง
ฟ้องคดีเป็นจ ำเลย ตำมสัญญำจ ำน ำหุ้นที่ออกให้ค  ำประกันแก่ บริษัทร่วม คือ บริษัท ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่ จ ำกัด (มหำชน) วงเงิน 
600 ล้ำนบำท สัญญำจ ำน ำหุ้นท ำเมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2546 โดยระบุวันที่ครบก ำหนด 4 ปี นับแต่วันที่สัญญำจ ำน ำหุ้น เท่ำกับสิ นสุด
ภำระจ ำน ำตั งแต่ วันที่ 14 มกรำคม 2550 แต่ปรำกฎว่ำภำยหลังสัญญำจ ำน ำสิ นสุดแล้ว ธนำคำรพำณิชย์แห่งนี กลับน ำสัญญำจ ำน ำ
ดังกล่ำวมำฟ้องบริษัทฯ เป็น 2 คดี ดังนี :- 

1. เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2551 ยื่นฟ้องกับศำลแพ่ง โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2559 ศำลได้พิพำกษำยกฟ้องบริษัทฯ โจทก์
มีกำรยื่นอุทธรณ์และบริษัทฯ ยื่นแก้อุทธรณ์ ต่อมำในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับ โดยเห็นว่ำ
สัญญำจ ำน ำยังไม่ระงับสิ นไป และให้บริษัทฯ รับผิดเพียงเท่ำที่บังคับจ ำน ำได้ แต่ไม่เกิน 600 ล้ำนบำท โจทก์มีกำรยื่นฎีกำ 
ปัจจุบันคดีนี อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 

2. เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2552 ธนำคำรพำณิชย์แห่งเดียวกัน ได้น ำสัญญำจ ำน ำฉบับเดียวกันกับที่ฟ้องคดีข้อ 1. ยื่นฟ้องกับศำล
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงอีกหนึ่งคดี โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 ศำลพิพำกษำให้บริษัทฯ 
ร่วมรับผิดเป็นเงิน 902.3 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ ำนวน 600 ล้ำนบำท นับถัดจำกวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่ำช ำระเสร็จ บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 

ส ำหรับคดีที่ 2. ของศำลทรพัย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ ได้อ่ำนค ำ
พิพำกษำแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2561 โดยศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั นต้น โดยวินิจฉัยว่ำ “ศำลทรัพย์สิน
ทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงก็ไม่ได้วินิจฉัยให้จ ำเลยที่ 3 ต้องรับผิดเกินไปกว่ำทรัพย์จ ำน ำ”  

จำกผลค ำพิพำกษำข้ำงต้น บริษัทฯ รับผิดชอบเท่ำที่บังคับจ ำน ำหุ้นได้เท่ำนั น ซ่ึงหุ้นที่จ ำน ำ บริษัทฯ ได้ตั งส ำรองค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนจ ำนวน 1,519 ล้ำนบำทไว้เต็มจ ำนวนแล้ว ตั งแต่งบกำรเงินไตรมำส 3 ปี 2550 ส ำหรับกำรด ำเนินกำรใน
ชั นฎีกำ ทนำยควำมของบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงพิจำรณำ และหำกคดีมีควำมคืบหน้ำประกำรใดจะแจ้งให้ทรำบอีกครั งหนึ่ง 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
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 กรรมกำรผู้จัดกำร 

 


