TSF แจงปมปั ญหาค้ างค่ าเช่ าป้ ายโฆษณากทม.ยืนยันรอศาลตัดสิน
บมจ.ทรีซิกตีไ้ ฟว์ (TSF) แจงปมปั ญหาค้ างค่ าสัมปทานป้ ายโฆษณากรุ งเทพมหานคร เผยเกิดข้ อพิพาทและกําลัง
ฟ้ องร้ องเรี ยกค่ าเสียหายที่ไม่ สามารถขายโฆษณาได้
ยืนยันไม่ น่ ิงนอนใจพยายามเจรจาแต่ ได้ รับการปฏิเสธ
เดินหน้ าเรี ยกร้ องขอความเป็ นธรรมจากภาครั ฐ ขณะนีร้ อการตัดสินจากศาลปกครองกลาง
นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน) หรื อ TSF ชี ้แจงกรณีที่นาย
สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ สมั ภาษณ์กบั สื่อมวลชนว่า “บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ จํากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็ นผู้ได้ สิทธิติดตังป้
้ ายเสาสูงของ กทม. จํานวน 1,170 ป้าย เริ่ มสัญญาตังแต่
้ ปี 2555 แต่เมื่อต้ นปี 2561 บริ ษัทหยุด
จ่ายเงินชําระค่าตอบแทนให้ กทม.จนถึงปั จจุบนั มียอดเงินค้ างชําระกว่า 200 ล้ านบาท กทม.จําเป็ นต้ องทําหนังสือแจ้ งบอก
เลิกสัญญาและให้ บริ ษัท ทรี ซิกตี ้ไฟว์ฯ หยุดติดตังภาพโฆษณา
้
พร้ อมรื อ้ ถอนทรัพย์สิน ถอดภาพโฆษณาทางการค้ าออกจาก
ป้ายทังหมดที
้
่กระจายตามพื ้นที่ 50 เขต ให้ แล้ วเสร็ จ จากนัน้ กทม.จะเข้ าดําเนินการรื อ้ ถอนเอง ตังแต่
้ วนั ที่ 26 ตุลาคมนี ้เป็ น
ต้ นไป”
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอชี ้แจงว่า การที่กทม.ยกเลิกสัญญา พร้ อมทังเตรี
้ ยมถอดป้ายโฆษณาออก ทังที
้ ่อายุสมั ปทานเหลือ
เพียงแค่ 35 วันเท่านัน้ ที่สําคัญสัมปทานนันยั
้ งมีข้อพิพาทและอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง และต้ องรอ
การวินิจฉัยจากศาลปกครอง บริ ษัทฯ กําลังให้ ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบว่าต้ องรอการวินิจฉัยของศาลก่อนหรื อไม่ ส่วนเรื่ อง
การค้ างชําระค่าตอบแทนนัน้ เนื่องจากบริ ษัทมีข้อพิพาทกับ กทม.ทังหมด
้
3 คดี ซึ่งบริ ษัทได้ รับความเสียหาย และทางศาล
ปกครองกลางได้ มีคําสัง่ ให้ รวมการฟ้องร้ องทัง้ 3 คดีให้ เป็ นคดีเดียวกัน ฉะนัน้ คดีความทังหมดยั
้
งอยู่ในขันตอนการพิ
้
จารณา
ของศาลปกครองกลาง ขณะเดียวกันทางบริ ษัทได้ ทําหนังสือชี ้แจงไปยัง กทม. ตังแต่
้ ต้นปี โดยระบุว่าค่าสัมปทานที่จะต้ อง
จ่ายให้ กบั กทม.นัน้ บริ ษัทฯ ขอหักลบกลบหนี ้กับทาง กทม.ที่จะต้ องชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้นกับบริ ษัท เช่นเดียวกับกรณี ที่
กทม.ชะลอการดําเนินงานการรื อ้ ถอนกับตู้โทรศัพท์สาธารณะที่มีคดีในศาลปกครอง
นายวิโรจน์ เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ไม่ได้ นิ่งนอนใจกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นและพยายามขอพบเพื่อเจรจากับ
ทาง กทม. แต่ได้ รับการปฏิเสธไม่ให้ เข้ าพบตลอดระยะเวลาหลายปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ TSF ได้ ดําเนินการฟ้องร้ องค่าเสียหายจาก
กทม.แต่ไม่ได้ รับการตอบรับจนใกล้ จะหมดสัญญาสัมปทานในเดือนพฤศจิกายน 2561 ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะปั ญหาดังกล่าว
เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปี 2558 ซึ่งผู้บริ หารในชุดนันบางส่
้
วนได้ เกษี ยณไปแล้ ว และเป็ นไปได้ ว่าคณะทํางานชุดใหม่น่าจะไม่เ ข้ าใจ
ปั ญหาจึงไม่เปิ ดโอกาสให้ TSF เข้ าพบเพื่อเจรจา

อย่างไรก็ตาม ปมปั ญหาที่ทําให้ เกิดกับ กทม. นันบริ
้ ษัทขอชี ้แจงว่า ตังแต่
้ ได้ รับสัมปทานสิทธิ์บริ หารป้ายโฆษณาได้
มีข้อพิพาทกับทาง กทม. จึงไม่สามารถขายโฆษณาได้ และบริษัทได้ ดําเนินการฟ้องร้ อง กทม. ให้ ชดเชยค่าเสียหายในข้ อหา
ผิดสัญญา ขณะนี ้เรื่ องอยูใ่ นระหว่างการตัดสินของศาลปกครอง ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
-คดีที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2558 TSF เป็ นโจทก์ฟ้อง กทม. มูลค่า 389 ล้ านบาท เพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายกรณีที่ กทม.
ผิดสัญญาการส่งมอบศาลาที่พกั ผู้โดยสารและป้ายโฆษณาที่ไม่อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานให้ แก่บริ ษัท ทังที
้ ่ TSF ทําการ
ประมูล E-Auction ตามขันตอนปกติ
้
และเป็ นผู้ชนะการประมูล โดยได้ รับสิทธิดแู ลบํารุงรักษาศาลาที่พกั ผู้โดยสารรถประจํา
ทางกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) 3 ฉบับ คือ โครงการ A, C และ 691 ซึง่ ทัง้ 3 โครงการนี ้ TSF ชนะการประมูลด้ วยราคาที่สงู
กว่าค่าสัมปทานเดิมถึง 8 เท่า แต่หลังจากนัน้ TSF ได้ ทําการสํารวจป้ายเดิมที่ผ้ ไู ด้ รับสัมปทานก่อนหน้ านี ้ได้ ทําการติดตังไว้
้
พบว่าป้ายมีความสมบูรณ์ 100% และภายหลังจากที่ TSF ได้ รับมอบสัญญาป้ายจาก กทม. ปรากฏว่าอุปกรณ์ภายในถูก
ถอดออกไปและไม่อยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งานตามที่ระบุใน TOR ทําให้ TSF ต้ องใช้ เวลาในการติดตังป้
้ ายให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อม
ใช้ งานเพื่อดําเนินการขายโฆษณาได้ ตามปกติ
ดังนัน้ TSF จึงได้ ขอระงับการชํ าระค่าใช้ สิทธิ รายเดือนและค่าตอบแทนรายปี นับตังแต่
้ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
เพราะทําให้ ขาดรายได้ ในการขายสื่อโฆษณาเป็ นเวลา 6 เดือน แต่ได้ รับการปฏิเสธจาก กทม. แต่ TSF ยังคงต้ องชําระค่า
สิทธิรายเดือนให้ กบั กทม. จึงทําให้ ขาดทุนในโครงการดังกล่าว จึงเรี ยกค่าเสียหายเป็ นเงิน จํานวน 389 ล้ านบาท
-คดีที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 TSF เป็ นโจทก์ ฟ้อง กทม. มูลค่า 578 ล้ านบาท เพื่อเรี ยกร้ องค่าเสียหายจาก
กทม. กรณี มีคําสัง่ ระงับการติดตังป้
้ ายโฆษณาตามสัญญากลุ่ม A และ C เพราะหลังจากที่ TSF ลงนามสัญญากับ กทม.
สื่อมวลชนได้ ลงข่าวว่าป้ายโฆษณาเดิมที่ติดตังโดยผู
้
้ ได้ รับสัมปทานก่อนหน้ านี ้บดบังทางเท้ า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จึงได้ สงั่ ระงับการติดตังป้
้ ายโฆษณาไปอีก 6 เดือน ทําให้ การดําเนินโครงการล่าช้ า TSF จึงได้ ยื่นจดหมายขอเจรจาเรื่ องงด
จ่ายค่าใช้ สิทธิรายเดือนและค่าตอบแทนรายปี แต่ได้ รับการปฏิเสธจาก กทม. ทําให้ TSF มีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง TSF จึงฟ้องเรี ยกค่าเสียหายเป็ นเงิน จํานวน 578 ล้ านบาท
-คดีที่ 3 กทม.เป็ นโจทก์ฟ้อง TSF มูลค่า 1,123 ล้ านบาท เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาให้ สิทธิ์
เอกชนดูแลบํารุงรักษาศาลาที่พกั ผู้โดยสารประจําทาง
สื่อมวลชนสอบถามได้ ท่ ฝี ่ ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 081-438-7353 คุณปั ญญา 087-055-2756 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489

