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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
  

5.1 ข้อพิพาทกบัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (“กทพ.”)   

บริษัทและ NECL มีข้อพิพาทกับ กทพ . จ านวนทัง้สิ้น 12 เรื่อง  ซึ่งมีการน าเข้าสู่การพิจารณาของ 
คณะอนุญาโตตุลาการตามขัน้ตอนระงบัขอ้พพิาทตามสญัญา และในชัน้ศาลปกครองแบ่งเป็นขอ้พพิาททีบ่รษิัท
และบรษิทัย่อยน าเสนอเขา้สู่กระบวนการระงบัขอ้พพิาทตามสญัญาและเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ซึง่มมีูลค่าฟ้องรอ้ง
จนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททัง้สิ้นประมาณ 28,179.8 ล้านบาท และเป็นข้อพิพาทที่ กทพ. เป็นผู้ยื่นเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ซึ่งมีมูลค่าฟ้องร้องจนถึงวันที่ยื่นข้อพิพาททัง้สิ้นประมาณ 9 ล้านบาท สาระส าคัญของ 
แต่ละขอ้พพิาทมดีงันี้  

5.1.1 ข้อพิพาทท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูย้ื่นเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

1.  วนัเปิดใช้งานของพื้นที่ส่วนแรก (Priority Component Opening Date) ตามสญัญาโครงการระบบ
ทางด่วนขัน้ที ่2 

บริษัทได้ก่อสร้าง “พื้นที่ส่วนแรก” ของทางพิเศษศรีรชัแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2535  
ซึ่งตามสญัญาก าหนดว่า วนัที่มีการก่อสร้างในพื้นที่ส่วนแรกแล้วเสร็จ ถือว่าเป็นวันเปิดใช้งาน  
ของพื้นที่ส่วนแรก และบรษิัทมสีทิธไิด้รบัส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง แต่ กทพ. ได้เริม่แบ่งรายได ้
ค่าผ่านทางใหบ้รษิทัในวนัที ่2 กนัยายน 2536 ท าใหบ้รษิทัสญูเสยีรายไดท้ีค่วรไดร้บัตามสญัญา 

กทพ. และบรษิทัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนัว่าวนัใดเป็นวนัเปิดใชง้านของพืน้ทีส่ว่นแรก ซึง่ กทพ. มหีน้าที่
ตามสญัญาเริม่ตน้แบ่งสว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางใหแ้ก่บรษิทันบัแต่วนัดงักล่าว 

เมื่อวนัที ่15 ธนัวาคม 2551 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดขอ้พพิาทให ้กทพ. ช าระเงนิสว่นแบ่ง
รายได้ค่าผ่านทางที่บริษัทพึงได้รับส าหรับช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2535 ถึงวนัที ่ 
2 กนัยายน 2536 เป็นเงิน 1,974.6 ล้านบาท รวมดอกเบี้ยจ านวน 1,856.8 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 3,831.4 ลา้นบาท และดอกเบีย้จนกว่าจะช าระใหบ้รษิทัเสรจ็สิน้  

กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
บรษิัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลบงัคบัตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ   
โดยมทีุนทรพัยเ์รยีกรอ้ง 5,021.1 ลา้นบาท  

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ซึ่งขอให ้      
เพิกถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และให้บงัคับตามค าร้องของบริษัท โดยให้ กทพ.   
ช าระเงนิสว่นแบ่งรายไดค้่าผ่านทางทีบ่รษิทัพงึไดร้บัเป็นจ านวนเงนิ 1,974.6 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้
ตามสญัญาเป็นเงนิจ านวน 3,046.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงนิจ านวน 5,021.1 ลา้นบาทใหแ้ก่บรษิทั   

เมื่ อวันที่  11 ตุลาคม 2556 กทพ. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลาง 
ต่อศาลปกครองสงูสดุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

2. ทางแขง่ขนัของทางพเิศษอุดรรถัยา 

ตามสญัญาก าหนดว่า ในระหว่างระยะเวลาของสญัญา หาก กทพ.หรือรฐับาลมีการก่อสร้างหรือ
ปรบัปรุงทางหรือถนนจนมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัทางพิเศษ ภายในขอบเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับ  
ทางพเิศษและส่งผลกระทบท าให้ปรมิาณการจราจรหรอืรายไดค้่าผ่านทางพเิศษลดลงจากประมาณ
การ กทพ. ตอ้งชดเชยผลกระทบแก่บรษิทัย่อย 
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การทีร่ฐัอนุญาตใหม้กีารก่อสรา้งส่วนต่อขยายโครงการทางยกระดบัดอนเมอืงโทลลเ์วยช์่วงระหว่าง
อนุสรณ์สถานถึงรังสิตถือเป็นทางแข่งขนัตามสญัญา และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ   
บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยจงึเรยีกรอ้งให ้กทพ. ชดเชยผลกระทบดงักล่าวตามทีว่ศิวกรอสิระไดม้หีนังสอื
รบัรองผลกระทบทีบ่รษิทัย่อยไดร้บั 

เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2551 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดข้อพิพาทให้ กทพ. ช าระเงิน
ค่าชดเชยรายไดท้ี่ลดลงจากประมาณการให้แก่บรษิัทย่อย ส าหรบัปี 2542 จ านวน 730.8 ลา้นบาท 
พรอ้มดอกเบีย้ และส าหรบัปี 2543 จ านวน 1,059.2 ลา้นบาท   

กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  และ 
บรษิทัย่อยไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางเพื่อใหศ้าลบงัคบัตามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ  
โดยมทีุนทรพัยเ์รยีกรอ้ง 3,296.7 ลา้นบาท   

เมื่อวนัที่ 3 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษายกค าร้องของ กทพ. ซึ่งขอให ้    
เพกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และใหบ้งัคบัตามค ารอ้งของบรษิัทย่อย โดยให้ กทพ.
ช าระเงินค่าชดเชยรายได้ที่ลดลงจากประมาณการแก่บริษัทย่อย ส าหรับปี 2542 จ านวน 730.8  
ลา้นบาท และส าหรบัปี 2543 จ านวน 1,059.2 ลา้นบาทพรอ้มดอกเบีย้จนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้  

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กทพ.ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองกลางต่อ 
ศาลปกครองสงูสดุ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

3. การออกค าสัง่เปลีย่นแปลงงานโดย กทพ. 

กทพ.ได้ออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างทางพเิศษศรรีชับางส่วนเป็นการเพิม่เติมและยนืยนัว่า  
จะยอมรบัค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการออกค าสัง่เปลี่ยนแปลงงานดงักล่าว  ต่อมาวศิวกรอสิระได้มี
หนังสอืรบัรองจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวรวมเป็นเงนิ 209.1 ลา้นบาท (ไม่รวมดอกเบีย้) 
ซึง่ กทพ. ปฏเิสธทีจ่ะช าระเงนิตามการรบัรองของวศิวกรอสิระ  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ให้ กทพ.  ช าระ 
ค่าก่อสรา้งและค่าใชจ้่ายต่างๆ ตามหนงัสอืบอกกล่าวเปลีย่นแปลงงาน เป็นเงนิต้นพรอ้มดอกเบีย้รวม 
382.5 ลา้นบาท และดอกเบีย้ของเงนิตน้จ านวน 209.1 ลา้นบาท จนกว่าจะช าระใหแ้ก่บรษิทัเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งต่อศาลปกครองกลางขอใหศ้าลเพกิถอนค าชีข้าดของ
คณะอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 

4.   การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษเฉลมิมหานครและทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัรา
ค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบริษัทมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการค านวณ 
ค่าผ่านทางทีจ่ะปรบัขึน้ ซึง่ กทพ. ไดด้ าเนินการใหม้กีารออกประกาศอตัราค่าผ่านทางโดยไม่ไดป้รบั
ขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ 

เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2551 บรษิทัไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให้
กทพ. ชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2546 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา 
รวมเป็นเงนิจ านวน 4,368 ลา้นบาท เสรจ็สิน้การสบืพยานเมื่อวนัที ่16 ตุลาคม 2558 และครบก าหนด
คู่พพิาททัง้สองฝ่ายยื่นค าแถลงการณ์ปิดคดใีนวนัที ่5 มกราคม 2559 
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5.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิัทขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนด ี      
ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบรษิทัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั
เกี่ยวกบัการค านวณค่าผ่านทางที่จะปรบัขึ้น ซึ่ง กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศอตัรา 
ค่าผ่านทางโดยไม่ไดป้รบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ  

เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2551 บรษิทัได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให ้
กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2546  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 1,048.2 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการสบืพยาน 
โดยจะเสรจ็สิน้ในเดอืนมนีาคม 2559 

6.  การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ของทางพเิศษเฉลมิมหานคร และทางพเิศษศรรีชั 

บรษิทัขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาโครงการระบบทางด่วนขัน้ที ่2 ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัรา
ค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบริษัทมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการค านวณ 
ค่าผ่านทางที่จะปรบัขึน้ ซึ่ง กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศอตัราค่าผ่านทางโดยไม่ได้ 
ปรบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ 

เมื่อวนัที่ 13 มถุินายน 2556 บรษิทัได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ โดยขอให ้
กทพ. ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551  
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 9,091.8 ลา้นบาท   

ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการสืบพยาน ซึ่งสถาบนัอนุญาโตตุลาการก าหนดนัดสืบพยานฝ่ายบริษัท        
ในเดอืนมกราคม 2559  

7. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2551 ทางพเิศษศรรีชั สว่นด ี

บรษิัทขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ 2 ส่วนด ี     
ทีก่ าหนดใหม้กีารปรบัอตัราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบรษิทัมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั
เกี่ยวกบัการค านวณค่าผ่านทางที่จะปรบัขึ้น ซึ่ง กทพ. ได้ด าเนินการให้มีการออกประกาศอตัรา       
ค่าผ่านทางโดยไม่ไดป้รบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัเสนอ 

เมื่อวนัที่ 28 มถุินายน 2556 บรษิทัได้ยื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให ้
กทพ. ชดใช้เงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ให้บริษัทจากการปรับอัตราค่าผ่านทางปี 2551  
ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงินจ านวน 4,062.8 ล้านบาท ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการคดัเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

8. การปรบัเพิม่อตัราค่าผ่านทางในปี 2546 ของทางพเิศษอุดรรถัยา  

บรษิทัย่อยขอปรบัอตัราค่าผ่านทางตามสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ทีก่ าหนดให้
มกีารปรบัอตัราค่าผ่านทางทุกระยะเวลา 5 ปี แต่ กทพ. และบรษิทัย่อยมคีวามเหน็ไม่ตรงกนัเกีย่วกบั
การค านวณค่าผ่านทางที่จะปรบัขึน้ ซึง่ กทพ. ไดด้ าเนินการให้มกีารออกประกาศอตัราค่าผ่านทาง 
โดยไม่ไดป้รบัขึน้อตัราค่าผ่านทางตามทีบ่รษิทัย่อยเสนอ  

เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2556 บรษิทัย่อยไดย้ื่นค าเสนอขอ้พพิาทต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการ เพื่อขอให ้
กทพ. ชดใช้เงนิค่าเสยีหายพร้อมดอกเบี้ยให้กบับริษัทย่อยจากการปรบัอตัราค่าผ่านทางปี 2546  
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสญัญา รวมเป็นเงนิจ านวน 908.7 ล้านบาท และดอกเบีย้ของเงนิต้นค่าเสยีหาย 
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จ านวน 561.9 ลา้นบาท โดยคดิเป็นรายวนันบัถดัจากวนัยื่นค าเสนอขอ้พพิาทเป็นตน้ไปจนกว่า กทพ. 
จะชดใชเ้งนิตน้ค่าเสยีหายพรอ้มดอกเบีย้แก่บรษิทัย่อยเสรจ็สิน้ 

เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2557 บรษิทัย่อยยื่นหนงัสอืแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่ายบรษิทั และ กทพ. ได้
ยื่นหนงัสอืแต่งตัง้อนุญาโตตุลาการฝ่าย กทพ. เมื่อวนัที ่25 มถุินายน 2558  

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการคดัเลอืกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

5.1.2   ข้อพิพาทท่ี กทพ. เป็นผูย้ื่นเรียกรอ้งค่าเสียหาย 

กทพ. ได้ยื่นค าเสนอข้อพพิาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัท  และบริษัทย่อยรบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวม 4 เรื่อง คิดเป็นทุนทรพัย์รวมทัง้สิ้น 9 ล้านบาท ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อยเหน็ว่า
ค่าใช้จ่ายที่ กทพ. เรยีกมานัน้ ไม่อยู่ในขอบเขตความรบัผดิชอบของบรษิัท และบรษิัทย่อยตามสญัญา  
ทัง้นี้ คณะอนุญาโตตุลาการมคี าชีข้าดแลว้ 3 เรื่อง โดย กทพ. ไดย้ื่นบงัคบัตามค าชีข้าด และขอเพกิถอน
ค าชีข้าดต่อศาลปกครองแลว้ 2 เรื่อง 

1. งานก่อสรา้งเพิม่เตมิ 

เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2552 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดใหบ้รษิทัช าระเงนิที ่กทพ. ไดท้ดรอง
จ่ายเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ร้องเรียนไปก่อน จ านวนเงิน  1.7 ล้านบาทให้แก่ กทพ.      
ซึง่บรษิัทได้ยื่นค าร้องต่อศาลปกครองกลางขอใหเ้พกิถอนค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และ
กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอบงัคบัตามค าชีข้าดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง  

ศาลปกครองกลางมคี าพพิากษายกค ารอ้งขอเพกิถอนค าชีข้าดของบรษิัท ซึง่บรษิทัไดพ้จิารณาจาก
ขอ้เทจ็จรงิปัจจุบนัแลว้เหน็ควรไม่ยื่นอุทธรณ์ค าพพิากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสงูสดุ  

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาให้บังคับตามค าชี้ขาดของ                
คณะอ นุญาโต ตุลาการ  ในคดีที่  กทพ .  ยื่ นค า ร้อ งขอให้ศาลบังคับตามค าชี้ ข าดของ 
คณะอนุญาโตตุลาการ โดยใหบ้รษิทัปฏบิตัติามค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการภายใน 60 วนั นับแต่
คดถีงึทีส่ดุ ซึง่ค าชีข้าดดงักล่าวก าหนดใหบ้รษิทัตดิตัง้ก าแพงกัน้เสยีงใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน 6 ราย จดัท า
ทางเขา้-ออกแก่ผูร้อ้งเรยีน 3 ราย และช าระเงนิที ่กทพ. ทดรองจ่ายแก่ผูร้อ้งเรยีนไปก่อนจ านวน 1.4 
ลา้นบาท   

เมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2558 บรษิทัไดช้ าระเงนิตามค าพพิากษา จ านวน 1.4 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบีย้
นับตัง้แต่วนัที่ กทพ. ได้ทดรองจ่ายไปจนถึงวนัที่ช าระเสร็จสิน้ จ านวน 1.3 ล้านบาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 2.7 ลา้นบาท แก่ กทพ. และบรษิทัไดย้ื่นค าแถลงแจง้การปฏบิตัติามค าชีข้าดต่อศาลปกครอง
กลางแลว้  

2. ค่าใชจ้่ายในการท าทางเขา้-ออก และแกไ้ขปัญหารอ้งเรยีน 

เมื่อวนัที ่23 มกราคม 2557 คณะอนุญาโตตุลาการได้มคี าชีข้าดว่า กทพ.ไม่อาจใชส้ทิธเิรยีกร้องให้
บรษิทั ช าระเงนิค่าจดัท าทางเขา้-ออก ค่าจดัท าทางพรอ้มรางระบายน ้า และค่าจดัท าท่อรบัน ้าฝนจาก
ฟรโีฟลวร์วมเป็นเงนิ 0.4 ลา้นบาท จงึชีข้าดใหย้กขอ้เรยีกรอ้งและค าขอของ กทพ.  

เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม 2557 กทพ. ไดย้ื่นค ารอ้งขอเพกิถอนค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อ
ศาลปกครองกลาง ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาลปกครองกลาง 
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 3. ค่าใชพ้ืน้ทีอ่าคารศนูยค์วบคุมทางด่วนขัน้ที ่2 

เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 คณะอนุญาโตตุลาการไดม้คี าชีข้าดว่า บรษิทัไม่ต้องส่งมอบหรอืออก
จากพื้นทีข่องอาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนขัน้ที ่2 และไม่ต้องช าระค่าใช้พืน้ที่ใหแ้ก่ กทพ. ซึง่ กทพ. 
ยอมรบัผลค าชีข้าดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดจีงึเป็นอนัยุต ิ

อย่างไรกต็าม เนื่องจากคดทีีค่้างอยู่ยงัไม่ถงึทีสุ่ด และฝ่ายบรหิารของบรษิัทเชื่อว่าจะไม่เกดิผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึยงัมไิดบ้นัทกึรายการไวใ้นงบการเงนิ 

5.1.3 คดีฟ้องรอ้ง 

ตามทีผู่ใ้ชบ้รกิารทางพเิศษฟ้องการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบรษิทัในคดลีะเมดิเกีย่วกบั
การจดัจราจรและดูแลรกัษาความปลอดภยับนระบบทางพเิศษศรรีชั โดยม ีกทพ. เป็นจ าเลยที่ 1 และ
บรษิทัเป็นจ าเลยที่ 2 โดยศาลชัน้ต้นไดม้คี าพพิากษายกฟ้องโจทก์ และศาลอุทธรณ์พพิากษาให ้กทพ. 
และบริษัทร่วมกนัช าระเงินแก่โจทก์ รวมจ านวน 2.3 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับตัง้แต่วนัที ่21 พฤษภาคม 2548 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสรจ็สิน้ ทัง้นี้ บรษิัท กทพ. และโจทกไ์ด้
ยื่นฎกีาต่อศาล  

 เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2558 ศาลฎกีามคี าพพิากษายนืตามค าพพิากษาศาลอุทธรณ์ ให ้กทพ. และบรษิทั 
ร่วมกนัช าระเงนิให้แก่โจทก์ ซึ่งเมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2558 บรษิัทได้วางเงนิต่อศาลเพื่อช าระหนี้ตาม            
ค าพพิากษาจนเสรจ็สิน้แลว้ 

 


