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ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบด้านลบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นและมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นโจทก์
หรือจาเลยในคดีทีเกี่ยวข้องกับจานวนเงินที่อาจมีนัยสาคัญต่างๆ สรุปได้ดังนี้
(ก)

ข้อพิพาททางกฎหมายทีบ่ ริษัทฯ เป็นจาเลย
1.

การฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญาการแต่งตั้งตัวแทน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท Jupiter Logistics (Bangladesh) Co., Ltd. เป็นตัวแทน (General Sales Agent) ในประเทศบัง
คลาเทศ เพื่อเป็นตัวแทนในการจาหน่ายบัตรโดยสารและบริการขนส่งทางอากาศ โดยสัญญาการแต่งตั้งตัวแทนมีกาหนดสิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทฯได้แจ้งบริษัทตัวแทนว่า บริษัทฯ จะไม่ต่ออายุสัญญา
ดังกล่าวและให้การเป็นบริษัทตัวแทนสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนด คือวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทตัวแทนได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นคดีแพ่งต่อศาลชั้นต้นในประเทศบังคลาเทศ โดยอ้างว่าการไม่ต่ออายุสัญญา
ดังกล่าวนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากบริษัทตัวแทน และเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินไทยประมาณ 308 ล้านบาท พร้อม
กับขอให้ศาลมีคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทาธุรกรรมใดๆ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2555 กับบัญชีเงิน
ฝากของบริษัทฯ ในประเทศบังคลาเทศซึ่งมีเงินสดอยู่ประมาณ 149.76 ล้านบาท จนกว่าจะมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ดังกล่าว ทั้งนี้ ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นในประเทศบังคลาเทศ และเมื่อไม่
นานมานี้บริษัทตัวแทนได้แสดงความจานงขอให้มีการเจรจากับบริษัทฯ เพื่อหาข้อยุติ และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการเพื่อ
ลงนามสัญญาประนีประนอมยอมความ (Settlement Agreement) กับบริษัทตัวแทน ซึ่งบริษัทฯ ต้องชาระค่าสินไหมทดแทนเป็น
เงินจานวน 52 ล้านบาท ให้แก่บริษัทตัวแทน และบริษัทฯ ได้บันทึกภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายให้กับโจทก์ไว้ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็
ตาม ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวหรือไม่
2.

การฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ถูกฟ้องโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯ ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการละเมิด
และผิดสัญญาจ้างต่อศาลแรงงานกลาง คดีมี ทุนทรัพย์ 91.4 ล้านบาท ต่อมาในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องโจทก์ใน
ข้อหาผิดสัญญาการศึกษาและฝึกอบรม เป็นเงินจานวน 10.2 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน
กลาง
(ข)

ข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เป็นโจทก์
1.

การฟ้องขอคืนภาษีโรงเรือนและที่ดินของสนามบินสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุยได้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของสนามบินสมุยระหว่างปี 2550 ถึงปี 2553 เป็นจานวนเงิน
ทั้งสิ้น 119 ล้านบาท และสาหรับปี 2554 ถึง ปี 2556 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 38.8 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับ
การประเมินภาษีดังกล่าว ดังนั้น ภายหลังจากที่ บริษัทฯ ได้ชาระภาษีที่ได้ทาการประเมิน ไปแล้วตามที่กฎหมายกาหนด บริษัทฯ
จึงได้ดาเนินการฟ้องเทศบาลนครเกาะสมุยต่อศาลภาษีอากรกลางเพื่อเรียกร้องให้เทศบาลนครเกาะสมุยคืนภาษีที่บริษัทฯ ได้ชาระ
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ไปแล้ว ทั้งนี้ ศาลภาษีอากรกลางได้ตัดสินให้บริษัทฯ ชนะคดีสาหรับการประเมินภาษีปี 2550 ถึง ปี 2555 แต่เทศบาลนครเกาะส
มุยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ขณะนี้ คดีสาหรับการประเมินภาษีปี 2550 ถึง ปี 2555 จึงยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ฎีกา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2556 และในเดือนสิงหาคม 2557
บริษัทฯ ได้ถูกเทศบาลนครเกาะสมุยประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและเรียกเก็บภาษีดังกล่าวสาหรับปี 2557 เป็นจานวนทั้งสิ้น
38.8 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ชาระภาษีที่ถูกเรียกเก็บ ดังกล่าวแล้วและได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินปี
2557 ต่อเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งขณะนี้คาอุทธรณ์อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเทศบาลนครเกาะสมุย
2.

การฟ้องขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อเดือนธันวาคม 2555 เพื่อเรียกคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่
บริษัทฯ ได้ชาระไปแล้วในปี 2548 และ ปี 2549 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 86 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับการ
ประเมินภาษีของกรมสรรพากรที่ไม่ยอมให้บริษัทฯ นาผลขาดทุนทางภาษีในปี 2548 และปี 2549 มาใช้ในการคานวณกาไรสุทธิ
ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
(ค)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่ BFS Ground เป็นจาเลย

ในระหว่างปี 2551 BFS Ground ถูกฟ้องร้องเป็นจานวนเงินรวม 68.6 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างของ BFS Ground
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีข้อพิพาทระหว่าง BFS Ground และผู้ก่อสร้างในประเด็นที่ BFS Ground เห็นว่าผู้ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ BFS Ground ชาระเงินจานวน 25.4 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็จแก่โจทก์ และเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2553 BFS Ground ได้ยื่นคาร้องขอทุเลาคดีแก่ศาลอุทธรณ์
ในเดือนมีนาคม 2554 BFS Ground ได้จ่ายชาระเงินคืนในส่วนของเงินค่าประกันผลงานแก่โจทก์เป็นจานวน 10.4 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นจานวนเงิน 13.1 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 BFS Ground ได้นาเงินส่วนที่เหลืออีก
จานวน 15 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจานวน 19.8 ล้านบาทไว้เป็นเงินค้าประกันกับศาลตามคาสั่งของศาลอุทธรณ์
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษาให้ BFS Ground ชาระเงินค่างานเพิ่มเติมอีกเป็นจานวนเงิน 13.6 ล้าน
บาท และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 BFS Ground ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งยังไม่อาจทราบ
ผลสรุปได้ในขณะนี้
อย่างไรก็ตาม BFS Ground ได้มีการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดี และดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องตามคาพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ไว้แล้วทั้งจานวน โดยในปี 2550 BFS Ground ได้มีการบันทึกรายการค่าเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดีจานวน 14.1
ล้านบาท และในปี 2556 BFS Ground ได้พิจารณาและเห็นว่าควรบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดีตามคาสั่งของศาลในส่วน
ที่เหลือ BFS Ground จึงได้มีการปรับปรุงรายการดังกล่าวย้อนหลัง โดย BFS Groundได้บันทึกรายการค่าเผื่อผลขาดทุนอันเกิด
จากคดีดังกล่าวเพิ่มเติมอีกเป็นจานวน 14.5 ล้านบาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องซึ่งรายละเอียดปรากฏในงบการเงินสาหรับปี
2556 ซึ่งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปรับปรุงใหม่สาหรับปี 2555 ทั้งนี้ BFS Ground เชื่อว่าจานวนเงินที่บันทึกไว้ในบัญชีแล้วนั้น
เพียงพอสาหรับค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าว
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