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บริ ษทั อิ นเตอร์เนชันแนล
่
รีเสริ ช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

7. ข้ อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รี เสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. คดีหมายเลขดาที่ 4628/2552 ศาลแพ่ง
บริ ษัท เอ็กซ์ทรี ม ซิสเต็มส์ จากัด

โจทก์

บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

จาเลย

จานวนทุนทรัพย์ 8,971,269.40 บาท
คดีนี ้ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชันต้
้ น โดยศาลกาหนดนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 28,29 กรกฎาคม
2553 เวลา 9.00 – 16.30 นาฬิกา และนัดสืบพยานจาเลย วันที่ 29, 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น
2. คดีหมายเลขดาที่ 2302/2552 ศาลจังหวัดพระโขนง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โจทก์

บริ ษัท เดฟฟิ เนทลี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด ที่ 1,นายสมโชค อรุณเกษร ที่ 2

จาเลย

จานวนทุนทรัพย์ 5,729,650.84 บาท
คดีนี ้ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชันต้
้ น โดยศาลกาหนดนัดสืบพยานโจทก์ – จาเลย วันที่ 2
ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 – 16.30 น
3. คดีหมายเลขดาที่ 1154/2552 ศาลปกครองกลาง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้ฟ้องคดี

เทศบาลเมืองท่าข้ าม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ผู้ถกู ฟ้องคดี

จานวนทุนทรัพย์ 3,883,495.75 บาท
คดีนี ้ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง รอศาลมีคาสัง่ นัดพิจารณาครัง้ แรก
4. ข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 25/2552 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้เรี กร้ อง

เทศบาลตาบลบ้ านนา จังหวัดนครนายก

ผู้คดั ค้ าน

จานวนทุนทรัพย์ 600,000 บาท
คดีนี ้ ปั จจุบนั อยูใ่ นชันของอนุ
้
ญาโตตุลาการ โดยผู้เรี ยกร้ องและผู้คดั ค้ านได้ ยื่นหนังสือแต่งตัง้
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บริ ษทั อิ นเตอร์เนชันแนล
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รีเสริ ช คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

อนุญาโตตุลาการฝ่ ายละ 1 คน ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการแล้ ว รอสถาบันฯ ประสานอนุญาโตตุลาการของ
คูพ่ ิพาทเพื่อคัดเลือกประธานคณะอนุญาโตตุลาการต่อไป
5. คดีหมายเลขดาที่ 2122/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 4392/2552 ศาลแพ่ง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
โจทก์
บริ ษัท ไทย แอร์ พอร์ ตส์ กราวด์ เซอร์ วิส จากัด
จาเลย
จานวนทุนทรัพย์ 61,923,306.75 บาท
คดีนี ้ ศาลชันต้
้ นมีคาพิพากษา “ ให้ จาเลยชะเงิน 54,002,900 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับ
ถัดจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงวันที่ได้ ชาระเสร็ จแก่โจทก์ ให้ จาเลยใช้ คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดย
กาหนดค่าทนายความ 50,000 บาท คาขออื่นนอกจากนี ้ให้ ยก ”
ปั จจุบนั โจทก์ได้ ดาเนินการบังคับคดีแล้ ว จาเลยได้ ยื่นอุทธรณ์และคาร้ องขอทุเลาการบังคับคดีในชันอุ
้ ทธรณ์
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
6. คดีหมายเลขดาที่ 642/2550 คดีหมายเลขแดงที่ 5856/2550 ศาลแพ่ง
บริ ษัท อินเตอร์ เนต เซอร์ วิส โพรวายเดอร์ จากัด
โจทก์
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
จาเลย
จานวนทุนทรัพย์ 412,378 บาท
คดีนี ้ ศาลชันต้
้ นได้ มีคาพิพากษา “ ให้ จาเลยชาระเงินจานวน 407,349 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อ
ปี ของต้ นเงิน 402,340 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ( ฟ้องวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระ
เสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จาเลยชาระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความให้ 8,000 บาท ”
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ อ่านคาพิพากษาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 โดย “ พิพากษากลับ ให้ ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชา
ธรรมเนียมทังสองศาลให้
้
เป็ นพับ ”
ปั จจุบนั โจทก์ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
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บริบัท ไอที ดิสทริบวิ ชั่น จากัด
1. คดีหมายเลขดาที่ 2186/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 399/2549 ศาลแพ่งกรุ่งเทพใต้
บริ ษัท ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
โจทก์
บริ ษัท สยามเวบ จากัด (มหาชน)
จาเลย
จานวนทุนทรัพย์ 1,208,422.16 บาท
คดีนี ้ ศาลชันต้
้ นได้ มีคาพิพากษา “ ให้ จาเลยชาระเงินจานวน 1,101,832.50 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 15
ต่อปี (นับแต่) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จาเลยใช้ คา่ ฤชาธรรม
เนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความให้ 10,000 บาท ”
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ อ่านคาพิพากษาเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 โดย “ พิพากษายืน ให้ จาเลยใช้ คา่ ทนายความ
ชันอุ
้ ทธรณ์ให้ โจทก์ 5,000 บาท ”
ปั จจุบนั จาเลยยื่นฎีกาและคาร้ องขอทุเลาการบังคับคดีในชันฎี
้ กา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา และโจทก์ได้ ดาเนินการบังคับคดี โดยยื่นคาร้ องขอออกหมายบังคับคดี ศาลชันต้
้ นมี
คาสัง่ “ รอไว้ พิจารณาสัง่ เมื่อศาลฎีกามีคาสัง่ เรื่ องขอทุเลาการบังคับคดีของจาเลย ” โจทก์จงึ ยื่นคาร้ องต่อศาล
ฎีกา ขอศาลมีคาสัง่ คาร้ องขอทุเลาการบังคับคดีในชันฎี
้ กาของจาเลย ศาลชันต้
้ น นัดฟั งคาสัง่ ศาลฎีกา ใน
วันที่ 29 มกราคม 2553
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