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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

6. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. คดีหมายเลขดาที่ 2909/2555 ศาลแพ่ง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โจทก์

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
จาเลย
จานวนทุนทรัพย์ 19,529,456.23 บาท
คดีนี ้ ฟ้ องเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นชันพิ
้ จารณาของศาลชันต้
้ น ศาลกาหนดนัดสืบพยาน
โจทก์ วันที่ 18, 19 มิถนุ ายน 2556 และนัดสืบพยานจาเลย วันที่ 20, 21 พฤษภาคม 2556
2. คดีหมายเลขดาที่ 1907/2554 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โจทก์

บริ ษัท เวิล แทรเวล เซอร์ วิส จากัด
จาเลย
จานวนทุนทรัพย์ 53,072,673.43 บาท
คดีนี ้ ฟ้ องเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นชันพิ
้ จารณาของศาลชันต้
้ น ศาลกาหนดนัดสืบพยาน
โจทก์ วันที่ 7, 12 กุมภาพันธ์ 2556 และนัดสืบพยานจาเลย วันที่ 19, 21 กุมภาพันธ์ 2556
3. คดีหมายเลขดาที่ 21/25554 ศาลแพ่ง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

โจทก์

บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

จาเลย

จานวนทุนทรัพย์ 18,652,774.72 บาท
คดีนี ้ ฟ้ องเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นชันพิ
้ จารณาของศาลชันต้
้ น สืบพยานโจทก์เสร็ จแล้ ว และ
นัดสืบพยานจาเลยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
4. คดีหมายเลขดาที่ 1421/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 1666/2555 ศาลปกครองกลาง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้ฟ้องคดี

กรุงเทพมหานคร

ผู้ถกู ฟ้ องคดี

จานวนทุนทรัพย์ 16,973,060 บาท
คดีนี ้ ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษา “ ให้ ผ้ ถู กู ฟ้ องคดีคืนเงินค่าปรับจานวน 12,598,560 บาท ให้ แก่ผ้ ฟู ้ องคดี
ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่คดีถงึ ที่สดุ และให้ คืนค่าธรรมเนียมศาลให้ แก่ผ้ ฟู ้ องคดีตามส่วนของการชนะคดี”
ผู้ฟ้องคดีอทุ ธรณ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ผู้ถกู ฟ้ องคดีมิได้ อทุ ธรณ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ผู้ฟ้องคดียื่นคา
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ร้ องขอถอนอุทธรณ์ เนื่องจากประสงค์จะบังคับคดี ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคาร้ องขอถอน
อุทธรณ์
5. คดีหมายเลขดาที่ 944/2553 ศาลปกครองกลาง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้ฟ้องคดี

กรมที่ดิน

ผู้ถกู ฟ้ องคดี

จานวนทุนทรัพย์ 28,432,345.70 บาท
คดีนี ้ ฟ้องเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2553 ปั จจุบนั ศาลกาหนดให้ วนั ที่ 20 เมษายน 2555 เป็ นวันสิ ้นสุดการแสวงหา
ข้ อเท็จจริง คดีอยูร่ ะหว่างตุลาการเจ้ าของสานวนสรุปข้ อเท็จจริ ง และกาหนดวันนัดพิจารณาครัง้ แรก
6. คดีหมายเลขดาที่ 1154/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 288/2555 ศาลปกครองกลาง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้ฟ้องคดี

เทศบาลเมืองท่าข้ าม จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ผู้ถกู ฟ้ องคดี

จานวนทุนทรัพย์ 3,883,495.75 บาท
คดีนี ้ ศาลปกครองกลางมีคาพิพากษา “ ให้ ผ้ ถู กู ฟ้ องคดีคืนเงินค่าปรับที่หกั จากค่าจ้ างงวดที่ 3 และงวดที่ 4 แก่ผ้ ู
ฟ้ องคดี เป็ นเงิน 2,884,495.75 บาท โดยให้ ชาระให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีค่ ดีถงึ ที่สดุ และให้ คืน
ค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผ้ ฟู ้ องคดี คาขออื่นนอกจากนี ้ให้ ยก”
ผู้ถกู ฟ้ องคดียื่นอุทธรณ์ เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2555 ผู้ฟ้องคดีแก้ อทุ ธรณ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ปั จจุบนั คดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
7. คดีหมายเลขดาที่ 4628/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 3971/2553 ศาลแพ่ง
บริ ษัท เอ็กซ์ทรีม ซิสเต็มส์ จากัด

โจทก์

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

จาเลย

จานวนทุนทรัพย์ 8,971,269.40 บาท
คดีนี ้ ศาลชันต้
้ นมีคาพิพากษา “ ยกฟ้ องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้ เป็ นพับ ”
โจทก์อทุ ธรณ์
ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาแก้ เป็ นว่า “ ให้ จาเลยชาระเงิน 1,907,000 บาท แก่โจทก์พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยอัตราร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2552 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ให้ จาเลยชาระค่าฤชาธรรมเนียมทังสองศาล
้
แทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความรวม 7,000 บาท นอกจากทีแ่ ก้ ให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลชันต้
้ น”
จาเลยฎีกา คดีอยูร่ ะหว่างระยะเวลายื่นฎีกา
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

8. คดีหมายเลขดาที่ 2302/2552 คดีหมายเลขแดงที่ 2479/2553 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 ้ โจทก์และจาเลยตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาล ว่า “ จาเลยทังสองตกลงช
้
าระเงินให้ แก่
โจทก์ จานวน 2,864,825.42 บาท โดยผ่อนชาระเป็ นรายเดือน ๆ ละ 119,367.73 บาท เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยงวดแรก
จะชาระในวันที่ 29 เมษายน 2554 และงวดต่อไปจะชาระภายในสิ ้นเดือนของทุกเดือน และจะชาระให้ เสร็ จสิ ้นภายใน
เดือนมีนาคม 2554 หากจาเลยทังสองผิ
้
ดนัดงวดใดงวดหนึง่ ให้ ถือว่าผิดนัดทังหมด
้
และตกลงให้ โจทก์บงั คับคดีเต็ม
ตามฟ้ องได้ ทนั ที และโจทก์ไม่ติดใจเรียกร้ องอย่างใดจากจาเลยทังสองอี
้
ก ” ซึง่ ศาลได้ มีคาพิพากษาตามยอม และคดี
ถึงที่สดุ แล้ ว
ปั จจุบนั จาเลยทังสองไม่
้
ปฎิบตั ิตามคาพิพากษาตามยอมดังกล่าว และอยูร่ ะหว่างการการบังคับคดีกบั จาเลยทังสอง
้
9. ข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 25/2552 ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที่ 116/2553 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้เรี ยกร้ อง

เทศบาลตาบลบ้ านนา จังหวัดนครนายก

ผู้คดั ค้ าน

จานวนทุนทรัพย์ 600,000 บาท
คดีนี ้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 คณะอนุญาโตตุลาการมีคาชี ้ขาด “ ให้ ผ้ คู ดั ค้ านชาระเงิน จานวน 600,000 บาท
พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 2 เมษายน 2552 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระเสร็ จแก่ผ้ เู รี ยกร้ อง คาขออื่น
ให้ ยก และให้ ยกข้ อเรี ยกร้ องแย้ ง กับให้ ผ้ เู รี ยกร้ องและผู้คดั ค้ านออกค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายชันอนุ
้ ญาโตตุลาการฝ่ าย
ละครึ่ง ”
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้คดั ค้ านยื่นคาร้ องขอเพิกถอนคาวินิจฉัยชี ้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่อศาล
ปกครองกลาง เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 406/2554 ระหว่าง เทศบาลตาบลบ้ านนา ผู้ร้อง กับ บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผู้คดั ค้ าน
ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการแสวงหาข้ อเท็จจริ งของศาลปกครองกลาง โดยศาลยังมิได้ กาหนดวันสิ ้นสุดการแสวงหา
ข้ อเท็จจริง และกาหนดวันนัง่ พิจารณาครัง้ แรก
10. คดีหมายเลขดาที่ 2122/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 4392/2552 ศาลแพ่ง
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทย แอร์ พอร์ ตส์ กราวด์ เซอร์ วิส จากัด
จานวนทุนทรัพย์ 61,923,306.75 บาท

โจทก์
จาเลย
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คดีนี ้ ศาลชันต้
้ นมีคาพิพากษา “ ให้ จาเลยชะเงิน 54,002,900 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัด
จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงวันที่ได้ ชาระเสร็ จแก่โจทก์ ให้ จาเลยใช้ คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกาหนดค่า
ทนายความ 50,000 บาท คาขออื่นนอกจากนี ้ให้ ยก ”
จาเลยอุทธรณ์ พร้ อมกับขอทุเลาการบังคับคดี คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลมีคาสัง่ ไม่
อนุญาตให้ ทเุ ลาการบังคับคดี โจทก์ได้ ดาเนินการบังคับคดีกบั จาเลยในระหว่างอุทธรณ์
จาเลยถูก ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฟ้องให้ ล้มละล้ าย ขณะนัดฟั งคาสัง่ จาเลยยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ศาลล้ มละลายจึงมีคาสัง่ จาหน่ายคดีไว้ ชวั่ คราว เพื่อรอฟั งผลคาสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการ
ในชันบั
้ งคับคดี โจทก์บงั คับคดีจาเลยและได้ รับเงินจากกรมบังคับคดีมาแล้ ว จานวน 16,480,254.51 บาท ซึง่ ยัง
ไม่ครบมูลหนี ้ตามคาพิพากษา โจทก์ได้ อายัดสิทธิเรี ยกร้ องต่างๆ ของจาเลยอยู่อกี และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ ร้องสอดเข้ ามาในชันบั
้ งคับคดีพร้ อมกับคาร้ องของดการบังคับคดี และโจทก์ได้
คัดค้ าน แต่เนื่องจากจาเลยถูกฟ้ องล้ มละลาย อีกทังจ
้ าเลยได้ ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง ศาล
แพ่งจึงได้ จาหน่ายคดีในส่วนของผู้ร้องสอดไว้ ชวั่ คราว เพื่อรอฟั งผลคาสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการก่อน และนอกจากนันโจทก์
้
ได้
ขอให้ เจ้ าพนักงานบังคับคดีรายงายศาลกรณี บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอกผู้รับ
คาสัง่ อายัด ไม่ปฏิบตั ิตามหมายอายัด ซึง่ ศาลได้ มีหมายนัดไต่สวนถึง บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) แต่
เนื่องจากเกี่ยวพันกับการบังคับคดีจาเลย ศาลจึงได้ จาหน่ายคดีในส่วนนี ้ไว้ ชวั่ คราว เพื่อรอผลคาสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการด้ วย
เช่นกัน
ปั จจุบนั เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ศาลล้ มละลายกลาง มีคาสัง่ ยกคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของจาเลย และอยู่
ระหว่างระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา
11. 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 ต่อปี ของ
ต้ นเงิน 402,340 บาท นับถัดจากวันฟ้ อง (ฟ้ องวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์
กับให้ จาเลยชาระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความให้ 8,000 บาท ”
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์ มีคาพิพากษา “ กลับ ให้ ยกฟ้ องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทังสองศาลให้
้
เป็ นพับ ”
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกา มีคาพิพากษา “ ยืน คืนค่าขึ ้นศาลชันฎี
้ กาทีเ่ กินมาจานวน 127.50 บาท แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชัน้
ฎีกานอกจากที่สงั่ คืนให้ เป็ นพับ”
ปั จจุบนั คดีถึงที่สดุ แล้ ว
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แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2555 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

12. ข้ อพิพาทหมายเลข ARB 061 of 2010 KLT, Singapore Arbitration Center
Lufthansa Systems Asia Pacific PTE Ltd
ผู้เรี ยกร้ อง
Datamat Public Company
ผู้คดั ค้ าน
International Research Corporation Public Company
ผู้คดั ค้ าน
จานวนทุนทรัพย์ 1,478,234.41 Euro
ข้ อพิพาทนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการว่าอยูใ่ นขอบเขตอานาจของ Singapore
Arbitration Center หรื อไม่ โดยคณะอนุญาโตตุลาการ นัด Hearing of the preliminary issue ในวันที่ 21 มีนาคม
2554

บริบัท ไอที ดิสทริบวิ ชั่น จากัด
1. คดีหมายเลขดาที่ 2186/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 399/2549 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้
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 ต่อ
ปี (นับแต่) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2547 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จาเลยใช้ คา่ ฤชาธรรมเนียมแทน
โจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความให้ 10,000 บาท ” จาเลยอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ มีคาพิพากษา “ ยืน ให้ จาเลยใช้
ค่าทนายความชันอุ
้ ทธรณ์ให้ โจทก์ 5,000 บาท ” จาเลยฎีกา และขอทุเลาการบังคับคดี ศาลมีคาสัง่ ไม่อนุญาตให้ ทเุ ลา
การบังคับคดี และศาลฎีกาได้ มคี าพิพากษา “ ยกฎีกาของจาเลย คืนค่าธรรมเนียมศาลทังหมดในชั
้
นฎี
้ กาแก่จาเลย
ค่าฤชาธรรมเนียมนอกจากนี ้ให้ เป็ นพับ ”
ปั จบุ นั คดีถงึ ที่สดุ แล้ ว และบังคับคดีกบั จาเลย ได้ เงินจากกรมบังคับคดีจานวน 29,513.28 บาท และเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2555 ได้ นาเจ้ าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์สนิ จาเลย ณ ที่ทาการของจาเลย ปรากฏว่า ไม่สามารถยึด
ทรัพย์สนิ ของจาเลยได้ เนื่องจาก จาเลยได้ เลิกกิจการแล้ ว โดยจาเลยไม่ได้ อยูต่ ามที่อยูใ่ นหนังสือรับรองแล้ ว โดยที่ทา
การของจาเลยปั จจุบนั เป็ นคอนโดสาหรับพักอาศัย จาเลยไม่ได้ ใช้ เป็ นสถานที่ทาการและไม่ทราบว่าจาเลยย้ ายไปอยูท่ ี่
ใด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจาเลยมีทรัพย์สนิ อื่นใดทีจ่ ะบังคับคดีได้ จึงไม่อาจบังคับคดีจาเลย ชาระหนี ้ตามคา
พิพากษาได้
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