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ขอพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยมิไดมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบดานลบ
ตอสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนและมิไดมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ดี บริษัทฯ มีขอพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนโจทก
หรือจําเลยในคดีทีเกี่ยวของกับจํานวนเงินที่อาจมีนัยสําคัญตางๆ สรุปไดดังนี้
(ก)

ขอพิพาททางกฎหมายที่บริษัทฯ เปนจําเลย
1.

การฟองรองเกี่ยวกับสัญญาการแตงตั้งตัวแทน

บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท Jupiter Logistics (Bangladesh) Co., Ltd. เปนตัวแทน (General Sales Agent) ในประเทศบัง
คลาเทศ เพื่อเปนตัวแทนในการจําหนายบัตรโดยสารและบริการขนสงทางอากาศ โดยสัญญาการแตงตั้งตัวแทนมีกําหนดสิ้นสุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริษัทฯไดแจงบริษัทตัวแทนวา บริษัทฯ จะไมตออายุสัญญา
ดังกลาวและใหการเปนบริษัทตัวแทนสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนด คือวันที่ 31 ธันวาคม 2555
บริษัทตัวแทนไดยื่นฟองบริษัทฯ เปนคดีแพงตอศาลชั้นตนในประเทศบังคลาเทศ โดยอางวาการไมตออายุสัญญา
ดังกลาวนั้นไมไดรับความเห็นชอบลวงหนาจากบริษัทตัวแทน และเรียกคาเสียหายคิดเปนเงินไทยประมาณ 308 ลานบาท พรอม
กับขอใหศาลมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถทําธุรกรรมใดๆ ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2555 กับบัญชีเงิน
ฝากของบริษัทฯ ในประเทศบังคลาเทศซึ่งมีเงินสดอยูประมาณ 149.76 ลานบาท จนกวาจะมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งคุมครองชั่วคราว
ดังกลาว ทั้งนี้ ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ คดีดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตนในประเทศบังคลาเทศ และเมื่อไม
นานมานี้บริษัทตัวแทนไดแสดงความจํานงขอใหมีการเจรจากับบริษัทฯ เพื่อหาขอยุติ และบริษัทฯ อยูระหวางการดําเนินการเพื่อ
ลงนามสัญญาประนีประนอมยอมความ (Settlement Agreement) กับบริษัทตัวแทน ซึ่งบริษัทฯ ตองชําระคาสินไหมทดแทนเปน
เงินจํานวน 52 ลานบาท ใหแกบริษัทตัวแทน และบริษัทฯ ไดบันทึกภาระหนี้สินที่ตองจายใหกับโจทกไวครบถวนแลว อยางไรก็
ตาม ยังมีความไมแนนอนวาจะมีการลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวหรือไม
2.

การฟองรองเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ถูกฟองโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯ ขอใหชดใชคาเสียหายเนื่องจากการละเมิด
และผิดสัญญาจางตอศาลแรงงานกลาง คดีมีทุนทรัพย 91.4 ลานบาท ตอมาในเดือนเมษายน 2557 บริษัทฯ ไดยื่นฟองโจทกใน
ขอหาผิดสัญญาการศึกษาและฝกอบรม เปนเงินจํานวน 10.2 ลานบาท ซึ่งขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแรงงาน
กลาง
(ข)

ขอพิพาททางกฎหมายซึ่งบริษัทฯ เปนโจทก
1.

การฟองขอคืนภาษีโรงเรือนและที่ดินของสนามบินสมุย

เทศบาลนครเกาะสมุยไดประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของสนามบินสมุยระหวางป 2550 ถึงป 2553 เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 119 ลานบาท และสําหรับป 2554 ถึง ป 2556 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 38.8 ลานบาทตอป ซึ่งบริษัทฯ ไมเห็นดวยกับ
การประเมินภาษีดังกลาว ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดชําระภาษีที่ไดทําการประเมินไปแลวตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ
จึงไดดําเนินการฟองเทศบาลนครเกาะสมุยตอศาลภาษีอากรกลางเพื่อเรียกรองใหเทศบาลนครเกาะสมุยคืนภาษีที่บริษัทฯ ไดชําระ
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ไปแลว ทั้งนี้ ศาลภาษีอากรกลางไดตัดสินใหบริษัทฯ ชนะคดีสําหรับการประเมินภาษีป 2550 ถึง ป 2555 แตเทศบาลนครเกาะส
มุยไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา ขณะนี้ คดีสําหรับการประเมินภาษีป 2550 ถึง ป 2555 จึงยังอยูในกระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ฎีกา
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษี โรงเรือนและที่ดินป 2556 และในเดื อนสิงหาคม 2557
บริษัทฯ ไดถูกเทศบาลนครเกาะสมุยประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินและเรียกเก็บภาษีดังกลาวสําหรับป 2557 เปนจํานวนทั้งสิ้น
38.8 ลานบาท บริษัทฯ ไดชําระภาษีที่ถูกเรียกเก็บดังกลาวแลวและไดยื่นอุทธรณคัดคานการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินป
2557 ตอเทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งขณะนี้คําอุทธรณอยูในระหวางการพิจารณาของเทศบาลนครเกาะสมุย
2.

การฟองขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล

บริษัทฯ ไดยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาลภาษีอากรกลางเมื่อเดือนธันวาคม 2555 เพื่อเรียกคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่
บริษัทฯ ไดชําระไปแลวในป 2548 และ ป 2549 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 86 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไมเห็นดวยกับการ
ประเมินภาษีของกรมสรรพากรที่ไมยอมใหบริษัทฯ นําผลขาดทุนทางภาษีในป 2548 และป 2549 มาใชในการคํานวณกําไรสุทธิ
ขณะนี้คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
(ค)

ขอพิพาททางกฎหมายที่ BFS Ground เปนจําเลย

ในระหวางป 2551 BFS Ground ถูกฟองรองเปนจํานวนเงินรวม 68.6 ลานบาท จากเจาหนี้คากอสรางของ BFS Ground
ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรณีขอพิพาทระหวาง BFS Ground และผูกอสรางในประเด็นที่ BFS Ground เห็นวาผูกอสรางไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญากอสราง ตอมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ศาลชั้นตนพิพากษาให BFS Ground ชําระเงินจํานวน 25.4 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 15 ตุลาคม 2550 เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จแกโจทก และเมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2553 BFS Ground ไดยื่นคํารองขอทุเลาคดีแกศาลอุทธรณ
ในเดือนมีนาคม 2554 BFS Ground ไดจายชําระเงินคืนในสวนของเงินคาประกันผลงานแกโจทกเปนจํานวน 10.4 ลาน
บาท พรอมดอกเบี้ยรวมเปนจํานวนเงิน 13.1 ลานบาท และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 BFS Ground ไดนําเงินสวนที่เหลืออีก
จํานวน 15 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยรวมเปนเงินจํานวน 19.8 ลานบาทไวเปนเงินค้ําประกันกับศาลตามคําสั่งของศาลอุทธรณ
ตอมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษาให BFS Ground ชําระเงินคางานเพิ่มเติมอีกเปนจํานวนเงิน 13.6 ลาน
บาท และเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 BFS Ground ไดยื่นฎีกาตอศาลฎีกา ปจจุบันคดีอยูในระหวางการพิจารณา ซึ่งยังไมอาจทราบ
ผลสรุปไดในขณะนี้
อยางไรก็ตาม BFS Ground ไดมีการบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดีและดอกเบี้ยจายที่เกี่ยวของตามคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณไวแลวทั้งจํานวน โดยในป 2550 BFS Ground ไดมีการบันทึกรายการคาเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดีจํานวน 14.1
ลานบาท และในป 2556 BFS Ground ไดพิจารณาและเห็นวาควรบันทึกคาเผื่อผลขาดทุนอันเกิดจากคดีตามคําสั่งของศาลในสวน
ที่เหลือ BFS Ground จึงไดมีการปรับปรุงรายการดังกลาวยอนหลัง โดย BFS Groundไดบันทึกรายการคาเผื่อผลขาดทุนอันเกิด
จากคดีดังกลาวเพิ่มเติมอีกเปนจํานวน 14.5 ลานบาท พรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยวของซึ่งรายละเอียดปรากฏในงบการเงินสําหรับป
2556 ซึ่งแสดงขอมูลเปรียบเทียบปรับปรุงใหมสําหรับป 2555 ทั้งนี้ BFS Ground เชื่อวาจํานวนเงินที่บันทึกไวในบัญชีแลวนั้น
เพียงพอสําหรับคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาว
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