
วนัท่ี 9 มีนาคม 2562 

เร่ือง   ช้ีแจงรายละเอียดการใชสิ้ทธิทางศาลคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน)  

เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) “บริษทัฯ” ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิทางศาลในคดีท่ีมีการฟ้องร้อง
อนัเก่ียวขอ้งกบักิจการ บริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั “โชว ์คอร์ป” เพ่ิมเติมจากท่ีปรากฏอยูใ่นส่วนขอ้มูลและเหตุการณ์
ท่ีเนน้ของรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในงบการเงินประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 โชว ์คอร์ป ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ฝ่าย ก. คือ บริษทั โชว ์ แอสเซท แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 
60.71 กบั บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้ฝ่าย ข. สดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 39.29  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการหยดุพกั
การแสดงโชว ์ อนัเน่ืองมาจากผลประกอบการขาดทุนต่อเน่ือง และผุถื้อหุน้ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถหาขอ้ตกลงในการแกไ้ข
สถานการณ์ร่วมกนัได ้ และบริษทั โชว ์ ดีซี คอร์ป จ ากดัในฐานะเจา้ของพ้ืนท่ีใหเ้ช่าในศูนยก์ารคา้โชวดี์ซี มีหนงัสือแจง้
ยกเลิกการเช่าพ้ืนท่ีมายงั โชว ์คอร์ป ซ่ึง บริษทัฯ ถือวา่เป็นการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามสญัญาเช่า สัญญาบริการท่ีไดท้ าไวต้่อ
กนั จึงมีความเห็นใหด้ าเนินการฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมาย โดยฟ้องทั้ง บริษทั โชว ์ดีซี คอร์ป จ ากดั และ บริษทั 
โชว ์แอสเซท แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ทั้งน้ี คู่กรณีทั้งสองบริษทั รวมถึงผูถื้อหุน้ของบริษทัคู่กรณีมิไดมี้ความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ จึงไม่เขา้ข่าย
รายการเก่ียวโยง ซ่ึงรายละเอียดการของคดีต่าง ๆ ท่ีฟ้องร้อง มีดงัน้ี  

1)  ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูถื้อหุน้กลุ่ม ข. เป็นโจทกย์ืน่ฟ้อง 
บริษทั โชว ์ดีซี คอร์ป จ ากดั ในฐานะเจา้ของพ้ืนท่ีใหเ้ช่าในศูนยก์ารคา้โชวดี์ซี และ บริษทั โชว ์แอสเซท แมเนจ
เมน้ท ์จ ากดั ในฐานะผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. เป็นจ าเลย ขอ้หา ละเมิด , เรียกทรัพยคื์น มูลเหตุการฟ้องร้องเน่ืองมากจาก 
ผูถู้กฟ้องไดช้กัจูงบริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ใหไ้ปร่วมลงทุนในกิจการ บริษทั ซีเอม็โอ โชว ์ คอร์ป จ ากดั 
และชกัจูงใหไ้ปด าเนินการเช่าพ้ืนท่ีในศูนยก์ารคา้โชวดี์ซี บริเวณถนนพระราม 9 โดยในขอ้ตกลงการร่วมทุนแจง้
วา่ผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. จะมีหนา้ท่ีดา้นการตลาดเพื่อใหมี้ลูกคา้ชาวต่างชาติจ านวนมากเขา้มาดูโชว ์  แต่เม่ือเปิด
ศูนยก์ารคา้แลว้ ปรากฏวา่ไม่เป็นตามท่ีสญัญาไว ้ ซ่ึงส่งผลท าใหบ้ริษทัฯ เสียหายเน่ืองจากลงทุนในโครงการหิม
พานตอ์วตารไปแลว้ 

 บริษทัฯ เห็นวา่ พฤติการณ์ดงักล่าวเขา้ข่ายขอ้กฎหมายในส่วนการละเมิดตามกฎหมายแพง่ จึงมีมติให้
ฟ้องบริษทัทั้งสองดงักล่าวใหร่้วมกนัรับผิด โดยทุนทรัพยใ์นคดีมีจ านวนทั้งส้ิน 133,391,785 บาท ประกอบดว้ย
เงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืพร้อมดอกเบ้ีย ปัจจุบนัคดีน้ีอยูร่ะหวา่งการนดัพร้อมของศาลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 
2562  

2) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้อง บริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ต่อศาลแพง่เพื่อ
เรียกใหช้ าระหน้ีการคา้แก่กลุ่มบริษทั ซ่ึงเป็นหน้ีการคา้คงคา้งเกินกวา่ 360 วนั ทุนทรัพยทุ์กคดีรวม 30,504,267.79 
บาท ประกอบดว้ย 

 2.1  บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ทุนทรัพยใ์นคดีจ านวน 8,963,013.70 บาท ศาลนดัช้ีสอง
สถานในวนัท่ี 18  มีนาคม 2562 ปรากฏวา่ บริษทั โชว ์แอสเซท แมเนจเมนท ์จ ากดั ยืน่ค  าร้องสอดเขา้มา



เป็นจ าเลยร่วม และมีค าสัง่ใหจ้ าเลยขาดนดัยืน่ค  าใหก้าร โดยก าหนดนดัสืบพยานในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 
2562 และนดัฟังค าสัง่ค  าพิพากษาในวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 

 2.2  บริษทั พีเอม็ เซ็นเตอร์ จ ากดั  ทุนทรัพยใ์นคดีจ านวน 14,089,728.88 บาท ศาลนดัช้ีสองสถาน
วนัท่ี 18 มกราคม 2562 ปรากฏวา่ บริษทั โชว ์แอสเซท แมเนจเมนท ์ยืน่ค  าร้องสอดเขา้มาเป็นจ าเลยร่วม 
ศาลมีค าสัง่ใหโ้จทกแ์กค้  าร้องสอดภายในก าหนด 15 วนั และสัง่ใหเ้ล่ือนนดัช้ีสองสถานเป็นวนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2562  

 2.3  บริษทั ดิอายส์ จ ากดั ทุนทรัพยใ์นคดีจ านวน 2,546,600 บาท ศาลนดัช้ีสองสถานในวนัท่ี 4 
มีนาคม 2562 ปรากฏวา่ บริษทั โชว ์แอสเซท แมเนจเมนท ์ยืน่ค  าร้องสอดเขา้มาเป็นจ าเลยร่วม แต่ศาลมี
ค าสัง่ยกค าร้องเน่ืองจากไม่ถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในคดีจึงใหย้กค าร้องสอด โดยมีค าสัง่ใหเ้ล่ือนการ
สืบพยานโจทกเ์ป็นวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

 2.4  บริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ เทคโนโลย ีจ ากดั เน่ืองจากบริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั ไดจ่้ายเช็ค
ค่าจา้งการท างานจ านวนทั้งส้ิน 8,479,938.75 บาท แต่ปรากฏวา่ธนาคารปฏิเธการจ่ายเงิน บริษทั เอก็ซ์
โปซิชัน่ จ ากดั จึงไดแ้จง้ความร้องทุกขด์ าเนินคดีตามกฎหมายกบัเจา้พนกังานต ารวจ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่ง
การรวบรวมหลกัฐานและรอการสอบพยาน จึงจะสรุปส านวนส่งใหอ้ยัการต่อไป 

3) คดีท่ี บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ถูกบริษทั เดอะ เดค จ ากดั ซ่ึงเป็นผูรั้บเหมาในโครงการหิมพานต ์
อวตาร ฟ้องเพ่ือเรียกเงินค่าจา้ง โดยฟ้องใหร่้วมรับผิดกบั บริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั ซ่ึงงานก่อสร้างทั้งหมด
นั้นไดมี้การจ่ายค่าจา้งเรียบร้อยแลว้ตามใบแจง้หน้ี แตบ่ริษทัผูฟ้้องอา้งวา่งานท่ีท าไปแลว้มีมูลค่ามากกวา่ท่ีไดรั้บ
เงินจึงตอ้งการเรียกเก็บเงินเพ่ิม ทุนทรัพยใ์นคดี 53,966,734 บาท ซ่ึงศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให ้ บริษทั ซีเอม็โอ 
โชว ์คอร์ป จ ากดั ชดใชค้่าเสียหายแก่คู่กรณี และยกฟ้องในส่วนของบริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน)  

ปัจจุบนัให ้บริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั ไดย้ืน่ต่อศาลอุทธรณ์ และ บริษทั เดอะเดค จ ากดั ไดย้ืน่ต่อ
ศาลอุทธรณ์ เพื่อใหบ้ริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ร่วมรับผิดชอบในมูลหน้ีท่ีฟ้องร้อง ซ่ึงบริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั 
(มหาชน) ไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์ไปแลว้ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยในส่วนของ บริษทัฯ 
นั้น มัน่ใจวา่ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายนืตามศาลชั้นตน้โดยใหย้กฟ้องบริษทัฯ เช่นเดิม 

หากคดีใดมีความคืบหนา้เป็นประการใด บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 

                         (นายเสริมคุณ  คุณาวงศ)์  
                                                                                                                              ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
                                                                                                                         บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั  (มหาชน) 


