รางหนังสือชีช้ วน
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายตอประชาชนและผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ
โดยบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 520,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ[●] บาท ตอหุน

โดยผูถือหุนเดิมของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเดิม จํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ [ ] บาท ตอหุน

ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน : 4 เมษายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ : [●]
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือ
ชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรอง
ความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูล
ในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับ และยัง
เปนเจาของหลักทรัพยอยู มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2535 ทั้ ง นี้ ภายในหนึ่ ง ป นั บ แต วั นที่ ไ ด รู ห รื อ ควรจะได รู ว า แบบแสดงรายการข อ มู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย และหนั ง สื อ
ชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนดังกลาวมีผลใช
บังคับ
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศตลาดทุน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ชั้ น 15 อาคารจี พี เ อฟ วิ ท ยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th
คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
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งบการเงินรวมของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด สําหรับป 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ.การบินกรุงเทพ
รายงานสภาวะอุตสาหกรรมทางการบิน
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คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทฯ หรือ บมจ. การบิน
กรุงเทพ

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

กลุมบริษัทฯ

หมายถึง บมจ. การบินกรุงเทพ บริษัทยอย บริษัทรวมทุน และบริษัทในเครือ
ทั้งหมดในภาพรวม

BAGS

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด

BAC

หมายถึง บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด

BFS Ground

หมายถึง บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด

BFS Cargo

หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด

WFS

หมายถึง บริษัท เวิลดไวด ไฟลท เซอรวิสเซส จํากัด

สัญญาโครงการคลังสินคา

หมายถึง สัญญาโครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวาง บมจ.ทา
อากาศยานไทย และBFS Cargo ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 และที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ 2553 (และที่แกไขเพิ่มเติม)

สัญญาโครงการครัวการบิน

หมายถึง สัญญาโครงการครัวการบิน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวาง ทอท. และ
BAC ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 (และที่แกไขเพิ่มเติม)

ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้

หมายถึง นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

พ.ร.บ. หลักทรัพย

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

TSD

หมายถึง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

DCA

หมายถึง กรมการบินพลเรือน

IATA

หมายถึง สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ

ทอท.

หมายถึง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

S-A-P

หมายถึง Strategic Airport Planing Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการบินที่มีความ
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เชี่ยวชาญในการจัดเตรียม การคาดการณทางอุตสาหกรรมการบินและแผน
ธุรกิจในเชิงกลยุทธ
MOPS

หมายถึง Mean of Platts Singapore

ICAO

หมายถึง องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ

เครือขายเสนทางบินของ
บริษัทฯ

หมายถึง เครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ใหบริการเอง

เครือขายเสนทางบินสวนขยาย หมายถึง เครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางที่ครอบคลุม
โดยความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) ของบริษัทฯ
ปตท.

หมายถึง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เชลลแหงประเทศไทย

หมายถึง บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด

กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสมุย

สัญญาสนับสนุนการบริหาร
การใหบริการกิจการภาคพื้น

หมายถึง สั ญ ญาสนั บ สนุ น การบริ ห ารการให บ ริ ก ารกิ จ การภาคพื้ น ระหว า ง BFS
Ground และ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549

สัญญาโครงการอุปกรณบริการ หมายถึง สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ซอมบํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวาง BFS Ground และ ทอท.ลง
ภาคพื้นและสิ่งอํานวยความ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมในเดือนกุมภาพันธ
สะดวกดานการซอมบํารุง
2553
สัญญาสนับสนุนการบริหาร
การใหบริการกิจการคลังสินคา

หมายถึง สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคา ระหวาง BFS
Cargo และ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 (และที่แกไขเพิ่มเติม)

บมจ. การบินกรุงเทพ

นิยามศัพททางดานการบินที่สําคัญ
ปริมาณที่นั่ง (Capacity)

หมายถึง จํานวนที่นั่งผูโดยสารทั้งหมด

อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร
(Load Factor)

หมายถึง จํ า นวนบรรทุ ก ผู โ ดยสารเที ย บเป น สั ด ส ว นต อ จํ า นวนที่ นั่ ง
ผูโดยสารทั้งหมด

ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(Available Seat-Kilometer: ASK)

หมายถึง จํานวนที่นั่งผูโดยสารคูณระยะทางบินเปนกิโลเมตร

ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร
(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)

หมายถึง จํานวนผูโดยสารของเที่ยวบินแบบประจําคูณระยะทางบินเปน
กิโลเมตร

รายไดตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร
(Revenue per ASK: RASK)

หมายถึง รายไดจากการขายและใหบริการของบมจ. การบินกรุงเทพหาร
ดวยปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร(ASK)

ตนทุนตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร
(Cost per ASK: CASK)

หมายถึง ผลรวมของต น ทุ น จากการดํ า เนิ น งาน ค า ใช จ า ยในการขาย
คาใชจายในการบริห าร และคาตอบแทนผูบริหารของ บมจ.
การบินกรุงเทพ (แตไมรวมตนทุนทางการเงิน) หารดวยปริมาณ
การผลิตดานผูโดยสาร (ASK)

