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

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
1. คดีหมายเลขดาที่ 1519/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 2782/2558 ศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดาที่ อ. 196/2559 ศาลปกครองสูงสุด
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ที่ 1,
ผู้ฟอ้ งคดี
บริ ษัท คอมฟิ กซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด ที่ 2
การไฟฟ้านครหลวง
ผู้ถกู ฟ้องคดี
จานวนทุนทรัพย์ 10,000,000 บาท ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ศาลปกครองกลางพิพากษา “ให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีชดใช้ เงินให้ แก่ผ้ ฟู อ้ งคดีทงสองจ
ั้
านวน 627,500 บาท ภายในกาหนด 60
วัน นับแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษาถึงที่สดุ และให้ คืนค่าธรรมเนียมศาลให้ แก่ผ้ ฟู อ้ งคดีทงสองตามส่
ั้
วนของการชนะคดี”
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
2. คดีหมายเลขดาที่ 2909/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 3577/2556 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 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555
ศาลแพ่งพิพากษา “ยกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมให้ เป็ นพับ”
โจทก์อทุ ธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ “ให้ จาเลยชาระเงิน 18,552,983.42 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัด
จากวันฟ้อง (วันที่ 17 กรกฎาคม 2555) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ ให้ จาเลยใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมทังสอง
้
ศาลแทนโจทก์ โดยกาหนดค่าทนายความรวม 50,000 บาท”
จาเลยฎีกา
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
3. คดีหมายเลขดาที่ 1907/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 212/2556 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 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
คดีนี ้ ความรับผิดของจาเลยเกี่ ยวข้ องกับ หนี ้ ของบริ ษั ท ไทย แอร์ พอร์ ตส์ กราวด์ เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่งบริ ษั ท
ดังกล่าวได้ ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง และอยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลฎีกา
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีอยู่ระหว่างศาลจาหน่ายคดีไว้ ชั่วคราว เพื่อรอฟั งคาสัง่ ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ ฟู
กิจการของบริ ษัท ไทย แอร์ พอร์ ตส์ กราวด์ เซอร์ วิสเซส จากัด
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

4. คดีหมายเลขดาที่ 944/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 967/2557 ศาลปกครองกลาง
คดีหมายเลขดาที่ อ. 725/2557 ศาลปกครองสูงสุด
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ผู้ฟอ้ งคดี

กรมที่ดิน

ผู้ถกู ฟ้องคดี

จานวนทุนทรัพย์ 28,432,345.70 บาท ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2553
ศาลปกครองกลางพิพากษา “ยกฟ้อง”
ผู้ฟอ้ งคดีอทุ ธรณ์
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดียงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
5. 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 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552
โจทก์และจาเลยตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลว่า “จาเลยทังสองตกลงช
้
าระเงินให้ แก่โจทก์
จานวน 2,864,825.42 บาท โดยผ่อนชาระเป็ นรายเดือน ๆ ละ 119,367.73 บาท เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยงวดแรกจะ
ชาระในวันที่ 29 เมษายน 2554 และงวดต่อไปจะชาระภายในสิ ้นเดือนของทุกเดือน และจะชาระให้ เสร็ จสิ ้นภายใน
เดือนมีนาคม 2556 หากจาเลยทังสองผิ
้
ดนัดงวดใดงวดหนึ่ง ให้ ถือว่าผิดนัดทังหมด
้
และตกลงให้ โจทก์บงั คับคดีเต็ม
ตามฟ้องได้ ทนั ที และโจทก์ไม่ติดใจเรี ยกร้ องอย่างใดจากจาเลยทังสองอี
้
ก” โดยศาลชันตั
้ นพิพากษาตามยอม และคดีถงึ
ที่สดุ แล้ ว
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีอยูร่ ะหว่างดาเนินการบังคับคดีกบั จาเลยทังสอง
้
6. 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 ยื่นคาเสนอข้ อพิพาทวันที่ 2 เมษายน 2552
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 คาขออื่นให้ ยก และให้ ยกข้ อเรี ยกร้ องแย้ ง กับให้
ผู้เรี ยกร้ องและผู้คดั ค้ านออกค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายชันอนุ
้ ญาโตตุลาการฝ่ ายละครึ่ง”
ผู้คัดค้ านยื่นคาร้ องขอเพิกถอนคาวินิจััยชีข้ าดของคณะอนุญ าโตตุลาการ ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 406/2554 ระหว่าง เทศบาลตาบลบ้ านนา (ผู้ร้อง) กับ บริ ษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล
รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ผู้คดั ค้ าน)
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บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

ศาลปกครองกลางพิพากษา “ให้ เพิกถอนคาชี ้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้ อพิพาทหมายเลขดาที่ 25/2552
ข้ อพิพาทหมายเลขแดงที่ 116/2553 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 คาขออื่นนอกจากนี ้ให้ ยก”
บริ ษัทฯ (ผู้คดั ค้ าน) อุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด เป็ นคดีหมายเลขดาที่ อ.1031/2557
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
7. 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 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551
ศาลแพ่งพิพากษา “ให้ จาเลยชาระเงิน 54,002,900 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงวันที่ได้ ชาระเสร็ จแก่โจทก์ ให้ จาเลยใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ และค่าทนายความรวม
251,440 บาท”
จาเลยอุทธรณ์
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และโจทก์ ได้ ดาเนินการบังคับคดีกับ
จาเลยในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ ทเุ ลาการบังคับคดีจาเลย
จาเลยได้ ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการ และศาลล้ มละลายกลางมีคาสัง่ “ยกคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการ” จาเลยอุทธรณ์ตอ่
ศาลฎีกา คดีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
จาเลยถูก ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ฟ้องให้ ล้มละลาย ศาลล้ มละลายกลางมีคาสัง่ จาหน่ายคดีดงั กล่าว
ไว้ ชวั่ คราว เพื่อรอฟั งผลคาสัง่ ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ ฟูกิจการ
ในชันบั
้ งคับคดี โจทก์บงั คับคดีจาเลยและได้ รับเงินจากกรมบังคับคดีมาแล้ ว จานวน 16,480,254.51 บาท ซึ่งยัง
ไม่ครบมูลหนี ้ตามคาพิพากษา โดยโจทก์ยงั ได้ อายัดสิทธิเรี ยกร้ องต่างๆ ของจาเลยอยู่ และมีกรณีพิพาทกับ บริ ษัท ท่า
อากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ นบุคคลภายนอกผู้รับคาสัง่ อายัด และไม่ปฏิบตั ิตามหมายอายัด ซึ่งศาลแพ่ง
หมายเรี ยกบริ ษัท ท่าอากาศยานไทยฯ มาไต่สวน และศาลแพ่งได้ มีคาสัง่ จาหน่ายคดีในส่วนนี ้ ไว้ ชวั่ คราว เพื่อรอฟั งผล
คาสัง่ ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ ฟูกิจการ
วันที่ 4 เมษายน 2554 ธนาคาร กสิกรไทยฯ ร้ องสอดเข้ ามาในชันบั
้ งคับคดีพร้ อมกับคาร้ องของดการบังคับคดี แต่
เนื่องจากจาเลยยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง ศาลแพ่งได้ มีคาสัง่ จาหน่ายคดีในส่วนคาร้ องสอดไว้
ชัว่ คราว เพื่อรอฟั งผลคาสัง่ ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ ฟูกิจการ
สรุป ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คดีหลักยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ในส่วนข้ อพิพาทในชันบั
้ งคับ
คดีทงหมด
ั้
ศาลแพ่งมีคาสัง่ จาหน่ายคดีไว้ ชวั่ คราว เพื่อรอฟั งผลคาสัง่ ของศาลฎีกาในคดีฟืน้ ฟูกิจการ

หน้ ำ 65

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1)

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

บริษัท ไอที กรีน จากัด (มหาชน)
1. คดีหมายเลขดาที่ 2186/2548 คดีหมายเลขแดงที่ 399/2549 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
บริ ษัท ไอที กรี น จากัด (มหาชน)
โจทก์
บริ ษัท สยามเวบ จากัด (มหาชน)
จาเลย
จานวนทุนทรัพย์ 1,208,422.16 บาท
ศาลชันต้
้ นได้ มีคาพิพากษา “ให้ จาเลยชาระเงินจานวน 1,101,832.50 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 15 ต่อปี นับแต่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จาเลยใช้ ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดย
กาหนดค่าทนายความให้ 10,000 บาท”
จาเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษา “ยืน ให้ จาเลยใช้ คา่ ทนายความชันอุ
้ ทธรณ์ให้ โจทก์ 5,000 บาท”
จาเลยฎีกา
ศาลฎีกาพิ พากษา “ยกฎีกาของจาเลย คืน ค่ าธรรมเนี ยมศาลทัง้ หมดในชัน้ ฎีกาแก่จาเลย ค่าฤชาธรรมเนีย ม
นอกจากนี ้ให้ เป็ นพับ”
คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เป็ นวันที่อ่านคาพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ ได้ ดาเนินการบังคับคดีกับ
จาเลย โดยได้ รับเงินจากกรมบังคับคดีจานวน 29,513.28 บาท และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้ นาเจ้ าพนักงาน
บังคับคดี ยึดทรัพย์สินจาเลย ณ ที่ทาการของจาเลย ปรากฏว่า ไม่สามารถยึดทรัพย์สนิ ของจาเลยได้ เนื่องจาก จาเลย
ได้ เลิกกิจการไปแล้ ว และจาเลยไม่ได้ อยู่ ตามที่อยู่ในหนังสือรับรองของจาเลย ซึ่งที่ทาการตามหนังสือรับรองของ
จาเลย ณ. วันนายึดทรัพย์สิน มีสภาพเป็ นคอนโดมิเนียมสาหรับพักอาศัย จาเลยไม่ได้ ใช้ เป็ นสถานที่ทาการและไม่
ทราบว่าจาเลยย้ ายไปอยู่ที่ใด และไม่ปรากฏว่าจาเลยมีทรัพย์สินอื่นใดที่จะบังคับคดีได้ จึงยังไม่อาจบังคับคดีจาเลย
ชาระหนี ้ตามคาพิพากษาได้
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่ปรากฏว่า จาเลยมีทรัพย์สนิ อื่นใด ที่จะดาเนินการบังคับคดีได้
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