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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไดกอตั้งธุรกิจสายการบินขึ้นในป 2511โดยจัดตั้งเปนแผนกการบินของ
บริษัท กรุงเทพ สหกล จํากัด ซึ่งนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปนเจาของ หลังจากนั้น ในป 2527 จึงไดกอตั้ง
บริษัท สหกลแอร จํากัดขึ้น เพื่อรับโอนกิจการตางๆ ซึ่งรวมถึงแผนกการบิน จากบริษัท กรุงเทพ สหกล จํากัด ซึ่งภายหลัง
ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
บริษัทฯไดเริ่มใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปนทางการ ภายใตชื่อปจจุบันคือ “สายการบินบางกอกแอร
เวยส” นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา และในป 2532 บริษัทฯไดสรางสนามบินแหงแรกที่เกาะสมุย ซึ่งในขณะนั้นเปนชวง
เริ่มตนของการพัฒนาเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มการดําเนินงานในสนามบินสมุย และ
ไดรับอนุญาตใหทําการบินในเสนทางการบินแรกคือกรุงเทพ-เกาะสมุย พรอมกับไดรับรหัสการบินจาก IATA คือรหัสการ
บิน “PG” ตอมา ในป 2537 จึงไดเขารวมในสํานักหักบัญชีของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA Clearing
House) และไดเริ่มนําเครื่องบินแบบเอทีอาร 72 จํานวน 2 ลํามาใชในฝูงบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําในเสนทางบินภายในประเทศ 12 เสนทางโดย
ครอบคลุมเสนทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทย เชน
จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดใหบริการเที่ยวบินแบบประจําในเสนทาง
บินระหวางประเทศอีก 11 เสนทางดวย เชน พมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง อินเดีย บังคลาเทศ และมัลดีฟส
ทั้งนี้ บริษัทฯยังไดขยายการใหบริการใหครอบคลุมไปยังกลุมลูกคาในยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง และญี่ปุน โดยการ
ประสานความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ เชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินมาเลเซีย
แอรไลน และ สายการบินซิลคแอรผานการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) และความตกลงรวมอื่นๆ
บริษัทฯดําเนินงานในศูนยปฏิบัติการการบินหลักสองแหง คือ สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ และสนามบินสมุย
ที่จังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งเปนสนามบินที่บริษัทฯเปนเจาของและดําเนินกิจการเอง นอกจากสนามบินสมุยแลว บริษัทฯยัง
เปนเจาของและดําเนินกิจการสนามบินที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด
เปาหมายของบริษัทฯคือการใหบริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ใชเวลาเดินทางตอเที่ยวบิน ไมเกิน 5
ชั่วโมงจากศูนยปฏิบัติการการบินแตละแหงของบริษัทฯ ซึ่งทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯสามารถเขาถึงผูโดยสาร
เปนจํานวนมาก ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และอินเดีย
บริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้
บริษัท

ธุรกิจหลัก

บริษัทยอย
1. บริ ษั ท บางกอกแอร เ วย ส โฮ
ลดิ้ง จํากัด1
2. บริ ษั ท บริก ารภาคพื้ น การบิ น
ก รุ ง เ ท พ เ วิ ล ด ไ ว ด ไ ฟ ล ท

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือ
หุนในบริษัทอื่น
ให บ ริ ก ารภาคพื้ น บริ ก ารใน
ลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)

571

99.99

670

90
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บริษัท

ธุรกิจหลัก

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)

0.25

99.99

1

99.99

25

51

500

90

25

99.99

0.25

69.99

300

49.

9,500

25.00

เซอรวิส จํากัด2
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
3. บริษัท การบินกรุงเทพบริการ ให บ ริ ก ารภาคพื้ น บริ ก ารใน
ภาคพื้น จํากัด
ลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น
ณ สนามบินสมุย
4. บริ ษั ท เอสเอ เซอร วิ ส เซส ให บ ริ ก ารภาคพื้ น บริ ก ารใน
จํากัด (1)
ลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น
ณ สนามบินดอนเมือง
5. บริษัท บีเอฟเอส คารโก ดีเอ็ม ใ ห บ ริ ก า ร ค ลั ง สิ น ค า ณ
เค จํากัด (1)
สนามบินดอนเมือง
6. บริ ษั ท ครั ว การบิ น กรุ ง เทพ ให บ ริ ก ารด า นครั ว การบิ น ณ
จํากัด
สนามบินสุวรรณภูมิ
7. บริ ษั ท บี เ อซี กู ร เ มท เฮ า ส ประกอบธุรกิจรานอาหาร
จํากัด (2)
8. บริ ษั ท บางกอกแอร เ คเทอริ่ ง ให บ ริ ก ารด า นครั ว การบิ น ณ
ภูเก็ต จํากัด (2)
สนามบินภูเก็ต
บริษัทรวม
1. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร ใ ห บ ริ ก า ร ค ลั ง สิ น ค า ณ
โก จํากัด
สนามบินสุวรรณภูมิ
2. กองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ล ง ทุ น ใ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช า
สนามบินสมุย
สนามบินสมุย เปนระยะเวลา
30 ป
(1)

ถือหุนโดย บริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด

(2)

ถือหุนโดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด

รางวัลและเกียรติคุณ
ป

รางวัลและเกียรติคุณ

2552 และ 2553

•

สนามบินสมุยไดรับการจัดใหอยูใน 10 อันดับแรกของสนามบินที่ดีที่สุด (Top
10 Airports) จากผลการสํารวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel Asia

2552 ถึง 2555

•

บริษัทฯไดรับรางวัล “Best Overseas Regional Airline” จาก Travel Agent
Choice Awards ซึ่งจัดโดย BMI Publishing Limited ซึ่งเปนนิตยสารทองเที่ยว
ชั้นนําในประเทศสหราชอาณาจักร

•

บริษัทฯไดรับการจัดใหอยูใน 10 อันดับแรกของสายการบินที่ดีที่สุดดานการ
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ใหบริการบนเครื่องบิน จากผลการสํารวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel
Asia

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,100,000,000 บาท (สองพันหนึ่งรอยลานบาท)
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,100,000,000 หุน (สองพันหนึ่งรอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลว
จํานวน 1,580,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,580,000,000 หุน (หนึ่งพันหา
รอยแปดสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
มีมติอนุมัติให บริษัทฯดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 520,000,000 หุน (หารอยยี่สิบลานหุน) หุน เพื่อ
เสนอขายตอประชาชนทั่วไป และอนุมัติใหนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีรายไดรวมในป 2554 และ 2555 เทากับ 15,523.0 ลานบาท และ 19,519.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 25.7 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาโดยสาร กําไรจากการขายเงินลงทุน และกําไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย รวมทั้งรายไดจากการขายและบริการ รายไดคาระวางขนสง คาบริการผูโดยสาร และเงินปนผลรับ โดยมีกําไร
สุทธิ ป 2554 และ 2555 เทากับ 1,133.0 ลานบาท และ 2,533.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 123.5 คิดเปนอัตราผลกําไร
สุทธิรอยละ 7.3 และรอยละ 13.1 สําหรับป 2554 และ 2555 ตามลําดับ
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และป 2555 เทากับ 22,885 ลานบาท 27.509.6 ลานบาท และ
32,160.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20.2 และรอยละ 16.9 ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ เปนผลมากจากการเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้การคาตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของมูลคาหลักทรัพยเผื่อขาย
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในป 2533 ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และป 2555 จํานวน 18,836.7 ลานบาท 19,428.1 ลานบาท
และ 19,013.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3.1 ในป 2554 เปนผลมาจากรายไดรับลวงหนาที่สูงขึ้นตามยอดขายที่
เพิ่มขึ้น และเจาหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจากการมีตนทุนในการขายมากขึ้น และลดลงในอัตรารอยละ 2.1 เนื่องจากการชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาว และ การลดลงของสัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนในป 2553 ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และป 2555 จํานวน 4,048.3 ลานบาท 8,081.5 ลาน
บาท และ 13,146.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 99.6 และรอยละ 62.7 ในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากกําไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น
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ปจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในเอกสารฉบับนี้
อยางรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานปจจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏรายละเอียดขางลางนี้กอนตัดสินใจในการลงทุน
ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
1.
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญจากคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ
คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินคิดเปนสัดสวนที่สูงที่สุดของคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยคิดเปนรอยละ 21.1 26.4 และ 27.7 ของคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2553 ป 2554 และป 2555
ตามลําดับ ดวยเหตุที่คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงถือเปนรายการคาใชจายในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รายการหนึ่งที่มี
นัยสําคัญ การปรับเพิ่มราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นเพียงเล็กนอยจะสามารถสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอคาใชจาย
ในการดําเนินงานของบริษัทฯได ทั้งนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีความผันผวนอยางมาก โดยในชวงเวลา 5 ปที่ผานมาราคาซื้อ
ขายทันที (spot price) ของน้ํามันเชื้อเพลิงเคยมีราคาสูงสุดถึง 140.99 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในวันที่ 8 เมษายน 2554
และเคยลดต่ําลงถึง47.32 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในวันที่ 12 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ตามขอมูลจาก MOPS ราคาซื้อขายทันที
(spot price) ของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 อยูที่ 122.17 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในกรณีท่ีน้ํามันเชื้อเพลิง
ขาดแคลน ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอาจปรับตัวสูงขึ้น หรือบริษัทฯ อาจตองลดเที่ยวบินแบบประจําลง ทั้งนี้ บริษัทฯไดทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดังกลาวเปนจํานวนประมาณรอยละ 60
ของความตองการน้ํามันเชื้อเพลิงที่คาดการณไวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันได
วาการเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ จะเพียงพอที่จะชวยปองกันความเสี่ยงของบริษัท
ฯ จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการปองกันความ
เสี่ยงตางๆ อีกดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถหรือจะไมสามารถเขาทําสัญญาอนุพันธ
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินฉบับใหมโดยมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย หรือ
รับประกันวาจะสามารถเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินได
ราคาและปริมาณการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง
เหตุการณตางๆ ทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมหรือคาดการณไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น
มากตั้งแตชวงปลายป 2552 ทําใหสายการบินหลายแหงที่ดําเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมถึงบริษัทฯ ตองเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel surcharge) จากผูโดยสาร ซึ่งกรมการบินพลเรือนไมอนุญาตใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
น้ํามันเชื้อเพลิง หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ แยกจากคาโดยสารสําหรับการใหบริการเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศแบบ
ประจํา อีกทั้งคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ อาจไมสามารถชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีโอกาส
เพิ่มขึ้นทั้งหมดได รวมทั้งการขึ้นคาโดยสารอันเปนผลมาจากคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอาจใชเวลาถึง 60 วันในการ
ขออนุญาตและไดรับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินโดยการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูจัด
จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายใหญ 2 ราย คือ ปตท. และเชลลแหงประเทศไทย เปนหลัก โดยในป 2555 คาใชจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินของบริษัทฯ มาจากการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากปตท. ในสัดสวนรอยละ 66.67และจากเชลลแหง
ประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 25.25 ทั้งนี้ หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และ/หรือหากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่ม
สูงขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของ บริษัทฯ
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2.
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของบริษัทฯ
อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับเครื่องบินใดๆ
ของ บริษัทฯ
บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ เกิดสูญหายหรือ
ประสบเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ เกิดการกอการราย หรือภัยพิบัติอื่นๆ และบริษัทฯ ตองแบกรับตนทุนที่สูงมากจากการ
เรียกรองคาเสียหายของผูโดยสาร การซอมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินที่ไดรับความเสียหาย และจากการที่บริษัท
ฯ ตองระงับการใหบริการเครื่องบินดังกลาวเปนการชั่วคราวหรือถาวร
โดยในป 2552 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ ซึ่งเดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปยังเกาะสมุย ไดไถลลื่น
ออกจากทางวิ่งในขณะที่เครื่องบินกําลังลงจอดและไดพุงชนกับหอบังคับการบินที่ไมไดใชงานเนื่องจากลมกรรโชกใน
บริเวณนั้น ซึ่งในขณะนั้นมีผูโดยสารจํานวน 68 รายและลูกเรืออีก 4 รายอยูบนเครื่องบิน และจากเหตุการณดังกลาวทําใหมี
ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บสาหัสเปนจํานวน 4 ราย และนักบินเสียชีวิต 1 ราย และยังมีการรายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอยอีกเปนจํานวนระหวาง 21-43 ราย ทั้งนี้ เครื่องบินลําดังกลาวไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมแซมได นอกจากนี้
โดยปกติแลวบริษัทฯ จะจอดเครื่องบินขามคืนในสนามบินตางประเทศ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไดรับความ
สูญเสียหรื อความเสี ยหายอยางมีนัยสําคั ญในกรณีที่เครื่องบินของบริษัท ฯ สูญหายหรือถูกทําลาย เชนในป 2546 เมื่อ
สถานทูตไทยในกัมพูชาถูกเพลิงไหมในชวงเหตุการณความไมสงบ บริษัทฯ จึงตองดําเนินการใหนําเครื่องบินที่จอดไวกลับ
ออกจากกัมพูชาในทันที
บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯจะไมประสบเหตุการณที่คลายคลึงกัน หรือเหตุการณที่รายแรงกวา
เหตุการณดังกลาว ซึ่งรวมถึงเหตุการณที่มีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯไมสามารถ
รับประกันไดวา การคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายจาก
อุบัติเหตุหรือเหตุการณใดๆ ในอนาคตไดอยางเพียงพอ และเหตุการณดังกลาวอาจทําใหอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก นอกจากนี้ เหตุการณในป 2552 ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบเอทีอาร72-500 ซึ่งถูกลมกรรโชกไถลลื่นออกจาก
ทางวิ่งในขณะที่เครื่องบินกําลังลงจอดและไดพุงชนกับหอบังคับการดังกลาว รวมถึงอุบัติเหตุและเหตุการณที่เกี่ยวของกับ
เครื่องบินของบริษัทฯ ไมวาจะไดรับความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯหรือไมก็ตาม อาจทําใหสายการบิน
ของบริษัทฯ มีภาพลักษณในดานความปลอดภัยนอยกวาสายการบินอื่นๆ ถึงแมจะไมมีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตาม
ซึ่งผลกระทบในทางลบใดๆ ตอภาพลักษณที่สาธารณชนมีตอบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.
การเปลี่ยนแปลงความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) กับสายการบินอื่นอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ไดทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) กับสายการบินจํานวน 9 สายการ
บิน โดยปกติแลว บริษัทฯ มีรายรับจากสายการบินอื่นตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) เปนบวก โดยเฉพาะเมื่อ
บริษัทฯ ไดขยายเครือขายเสนทางบินไปทั่วโลกดวยการเชื่อมโยงกับเครือขายของสายการบินที่บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลง
เที่ยวบินรวม (Code Sharing) ดวย ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีรายรับสวนเพิ่มทั้งจากเสนทางบินของบริษัทฯ เอง และจากการสงตอ
ผูโดยสารจากเครือขายของสายการบินที่บริษัทฯไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) เขาสูเครือขายการบินของ
บริษัทฯ บริษัทฯ คาดการณวาบริษัทฯ ตองพึ่งพาความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) มากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะขยาย
เครือขายการบินของบริษัทฯ ไปทั่วโลกตอไปโดยการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) เพิ่มเติม อยางไรก็ดี
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บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตใน
ความสัมพันธกับสายการบินที่บริษัทฯ ไดทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) ดวย นอกจากนี้ ความตกลงเที่ยวบิน
รวม (Code Sharing) บางฉบับอาจถูกบอกเลิกไดโดยไมตองมีเหตุแหงการเลิกสัญญาเกิดขึ้น หากคูสัญญาฝายที่ตองการเลิก
สัญญาแจงเปนลายลักษณอักษรใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน หรือสัญญาอาจถูกบอกเลิกได
ทันทีหากเกิดเหตุแหงการเลิกสัญญาขึ้น ทั้งนี้ การที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยที่ไมไดมีการคาดการณมากอนหรือการที่สัญญา
สิ้นสุดลงกอนกําหนดระยะเวลาอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
4.
งบการเงินรวมในอดีตที่ผานมาของบริษัทฯ อาจไมสามารถเปนตัวชี้วัดถึงการประกอบกิจการของ
บริษัทฯ ในอนาคต และขอมูลทางดานการเงินซึ่งไดมาจากการประเมินบริษัทฯ ตามฐานขอมูลซึ่งอิงโครงสรางของบริษัท
ฯ ในขณะนั้นมีขอจํากัด ดังนั้นผูลงทุนจึงไมควรเชื่อถืองบการเงินรวม
ในป 2555 บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางธุรกิจ (Corporate Reorganization) ในการเตรียมบริษัทฯ เพื่อจด
ทะเบีย นในตลาดหลักทรัพย ฯ ซึ่ งในการปรับ โครงสร างธุร กิจ ในเดือ นธั นวาคม 2555 บริษัทฯได จําหนาย บริ ษั ท ย อ ย
5 บริษัทออกไป ทั้งนี้ งบการเงินรวมในอดีตที่ผานมาของบริษัทฯไดจัดทําบนพื้นฐานขอมูลของการปรับโครงสรางธุรกิจ
ดังกลาว ดังนั้น งบการเงินรวมดังกลาวของบริษัทฯ จึงไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลประกอบการของบริษัทฯในอนาคต
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาผูลงทุนไมควรนํางบการเงินรวมที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้มาใชอางอิงจนเกิน
สมควร เนื่องจากงบการเงินรวมดังกลาวไมสามารถใชเปนตัวชี้วัดถึงผลประกอบการของบริษัทฯในอนาคตได
5.
ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแขงขันจากการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่น
อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองประสบกับปญหาการแขงขันที่สูงทั้งในเสนทางบินภายในประเทศและระหวางประเทศ สายการบิน
ตางแขงขันกันในเรื่องระดับราคาคาบัตรโดยสาร จํานวนเที่ยวบิน ความนาเชื่อถือของการบริการ ภาพลักษณของสายการ
บิน สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร โปรแกรมสะสมไมล (frequent flyer program) ตลอดจนความพรอมและความ
สะดวกสบายของบริการอื่นๆ นอกจากนี้ สายการบินบางแหงที่เปนคูแขงของบริษัทฯ นั้น มีขนาดใหญกวา อาจมีชื่อเสียง
และทรัพยากรทางการเงินมากกวา และมีความสามารถในการชวงชิงสวนแบงทางการตลาดในตลาดสําคัญซึ่งรวมถึง
เสนทางการบินภายในประเทศไดดีกวาบริษัท ฯ โดยปกติแลวสายการบินดั้งเดิม ที่ใหบ ริการแบบเต็ม รูปแบบจะมีขอ
ไดเปรียบ เนื่องจากจะมีขนาดกิจการใหญกวาและผูประกอบการมักจะเปนรัฐวิสาหกิจ อันสงผลใหมีแหลงเงินทุนและ
ทรัพยากรอื่นๆ มากกวาบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ สายการบินเหลานั้นอาจมีความสามารถในการใหบริการในเสนทางบินบาง
เสนทางที่ไมไดกําไรเปนเวลานานกวาที่บริษัทฯ จะสามารถดําเนินการได
คูแขงของบริษัทฯ สําหรับการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบประจํานั้นรวมถึง ผูประกอบธุรกิจสายการบินแบบ
เต็มรูปแบบ สายการบินตนทุนต่ําตางๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จีน และอินเดีย และผูประกอบ
ธุรกิจการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองแขงขันในเสนทางบินหลักภายในประเทศของบริษัทฯ โดยมี
คูแขงที่สําคัญ เชน การบินไทย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร และสายการบินไทยสไมล นอกจากนี้ สาย
การบินอื่นๆ อาจแสดงความประสงคจะจัดใหมีเที่ยวบินเขาและออกจากสนามบินสมุยไดในอนาคต ในดานการแขงขันใน
เสนทางบินหลักระหวางประเทศของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ตองแขงขันกับสายการบินที่สําคัญ เชน การบินไทย และสายการ
บินไทยแอรเอเชียโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ–ภาวะการแขงขันใน
ธุรกิจของบริษัทฯ-ภาวะการแขงขันในธุรกิจการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบประจํา” ซึ่งระดับของการแขงขันจะแตกตาง
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กันในแตละเสนทางบิน โดยขึ้นอยูกับจํานวนของสายการบินคูแขง และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การรวมมือกันระหวาง
สายการบินคูแขงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสายการบินไทยแอรเอเชีย และการบินไทย อาจทําใหการแขงขันที่บริษัทฯ ตอง
เผชิญนั้นสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแขงขันกับผูประกอบการบินแบบเชาเหมาลําที่มีตนทุนคงที่ต่ําซึ่งสามารถเสนอ
คาโดยสารในอัตราที่สามารถแขงขันไดดีกวาในชวงฤดูกาลทองเที่ยวได บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะ
สามารถแขงขันไดอยางทัดเทียมกับสายการบินอื่นๆ รวมทั้งสายการบินรายใหมที่อาจเขาสูตลาดธุรกิจสายการบินในอนาคต
โดยทั่วไปธุรกิจการบินจะมีความออนไหวตอการปรับลดราคาคาบัตรโดยสารเปนพิเศษ เนื่องจากสายการบินจะ
แบกรับเพียงแค ตนทุนผันแปรสวนเพิ่ม (marginal variable costs) ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากการขายที่นั่งที่เหลืออยู ธุรกิจ
การบินจึงมีการแขงขันทางดานราคาคาบัตรโดยสารอยางเขมขนเปนระยะๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว
ที่มีปริมาณผูโดยสารนอย และในบางเสนทางการบิน ซึ่งมีสายการบินที่ใหบริการหลายสายการบิน บริษัทฯ จึงไมสามารถ
รับประกันไดวาคูแขงในปจจุบันหรือในอนาคตของบริษัทฯ จะไมใชกลยุทธในการตัดราคาหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อชวงชิง
สวนแบงทางการตลาด ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยในชวงไมกี่ปที่ผานมา สายการบินรายอื่นไดลดราคาคาบัตรโดยสารในเสนทางบินบาง
เสนทาง ซึ่งหากสายการบินเหลานั้นขยายระยะเวลาในการลดคาบัตรโดยสารและคงระดับราคาคาบัตรโดยสารดังกลาวใน
ระดับที่บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันไดโดยที่บริษัทฯยังคงมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยู บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันได
วา บริษัทฯ จะสามารถแขงขันทางดานราคากับสายการบินดังกลาวไดในระยะเวลาเทาๆ กัน ซึ่งการที่บริษัทฯ ไมสามารถ
แขงขันทางดานราคาดังกลาวไดอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในหลายปที่ผานมา สายการบินตนทุนต่ําเริ่มเปดดําเนินการในหลายเสนทางบิน สายการบินเหลานี้อาจเพิ่มระดับ
ของการแขงขันในเสนทางบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยู ทั้งนี้ สายการบินตนทุนต่ําจํานวนมากไดเขามาในภูมิภาคเอเชีย และ
ออสเตรเลีย ซึ่งรวมถึงสายการบินแอรเอเชีย สายการบินเจ็ทสตารแอรเวย สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินไท
เกอร แ อร เ วย หากสนามบิน มีค วามสามารถรองรั บ ผู โ ดยสารเหลื อ อยู และการจัด สรรเวลาเข า ออกของเครื่ อ งบิ น ณ
สนามบินนั้นๆ (Slot) วางอยู สายการบินตนทุนต่ําดังกลาว ก็จะสามารถเขาสูตลาดที่บริษัทฯใหบริการอยูไดอยางรวดเร็ว
และสามารถแขงขันดวยการเสนอขายบัตรโดยสารที่มีราคาต่ํามาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การขยายเครือขายเสนทางบินของสายการ
บินตนทุนต่ําที่มีอยูในปจจุบันหรือการจัดตั้งสายการบินตนทุนต่ํารายใหมอาจทําใหภาวะการแขงขันในเสนทางบินที่บริษัท
ฯ ใหบริการอยูเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ ในปจจุบันสายการบินคูแขง และสายการบินรายใหมในตลาดธุรกิจสายการบินอาจเขารวมกลุมกันเปน
พันธมิตร เพื่อดําเนินธุรกิจรวมกันหรือแบงปนการใชสิ่งอํานวยความสะดวกหรือโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมกันโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนหรือเพิ่มความเขมแข็งในตลาดมากขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแขงขันในตลาดสายการบินในทองถิ่นและภูมิภาคขึ้น ซึ่ง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากนโยบาย “การเปดนานฟาเสรี ของอาเซียน (ASEAN “Open Skies”) โปรดดูหัวขอ
“กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย” อีกทั้งมีรายงานขาววากระทรวงคมนาคมมีดําริ
ที่จะแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มขอจํากัดอัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนชาวตางชาติในธุรกิจสายการบินในประเทศไทยจาก
รอยละ 49 เปนรอยละ 70 ทั้งนี้ บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวานโยบายดังกลาวในอนาคตจะไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตอาจเพิ่มระดับการแขงขันใหสูงขึ้น และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตออุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้
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ยังมีรายงานขาววาสายการบินหลายสายการบินอาจแสดงความสนใจที่จะใชสนามบินดอนเมืองเปนศูนยปฏิบัติการทางการ
บิ น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯไม ส ามารถรั บ ประกั น ได ว า ผู โ ดยสารจะไม เ ปลี่ ย นมาใช บ ริ ก ารสนามบิ น ดอนเมื อ งมากขึ้ น และการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหจํานวนผูโดยสารของบริษัทฯ ลดลง และ/ หรือเพิ่มการแขงขันในการดึงดูดผูโดยสารที่
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตองเผชิญกับการแขงขันจากการคมนาคมขนสงทางอื่นทั้งทางบกและทาง
ทะเล ซึ่งเปนการคมนาคมขนสงแบบดั้งเดิมที่ใชโดยประชากรสวนใหญของประเทศไทย เนื่องจากการคมนาคมขนสง
เหลานี้มีคาใชจายต่ํากวาและมีความสะดวกมากกวาการคมนาคมขนสงทางอากาศ ซึ่งการแขงขันจากการคมนาคมขนสงทาง
อื่นนี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังกับตองเผชิญกับการแขงขันในดานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินดานอื่นๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เชน
การบริการคลังสินคา และการบริการภาคพื้น ซึ่งคูแขงรายสําคัญของบริษัทฯ ในการใหบริการเหลานี้คือ การบินไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแขงขันในดานบริการครัวการบิน โดยมีคูแขงที่สําคัญ คือ การบินไทย และ บจ. แอลเอสจี สกาย
เชฟส (ประเทศไทย) ซึ่งเปนบริษัทในเครือเดียวกับสายการบินลุฟทฮันซา โปรดดูหัวขอ “การประกอบธุรกิจของแตละสาย
ผลิตภัณฑ–ภาวะการแขงขันในธุรกิจของบริษัทฯ-ภาวะการแขงขันในธุรกิจการบริการเกี่ยวของกับสนามบิน”
6.
การแขงขันจากสนามบินและจุดหมายปลายทางอื่นอาจสงผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของ
บริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอปริมาณการใชบริการในสนามบินสมุย
ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินงานของสนามบินของบริษัทฯ คือจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินของ
บริษัทฯ ซึ่งขึ้นอยูกับการใหบริการเสนทางการบินอื่นๆ ที่เขามาแขงขันในการดึงดูดจํานวนผูโดยสาร และระดับของ
กิจกรรมตางๆ ทางดานธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย และประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต นอกจากนี้จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการในสนามบินของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากความนาดึงดูดใจ
ราคาที่ถูก และความสะดวกสบายในการเขาถึงของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวอื่นๆที่อยูนอกประเทศไทย เชน
อินโดนีเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส ทั้งนี้ ความนาดึงดูดใจของสถานที่ทองเที่ยวในเสนทางบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยูมี
แนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากทัศนคติของนักทองเที่ยวตอความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมของ
ประเทศไทยดวย นอกจากนี้ มีการรายงานขาวในอดีตวาอาจมีการสรางสนามบินสมุยแหงที่สองเพื่อรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวที่คาดวาจะเพิ่มมากขึ้น โดยหากมีการสรางสนามบินแหงใหมที่เกาะสมุย จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการใน
สนามบินสมุยของบริษัทฯ อาจลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวาปริมาณของกิจกรรมทางธุรกิจและการ
ทองเที่ยว รวมถึงจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินของบริษัทฯ ในอนาคตจะมีจํานวนเทียบเทากับหรือเพิ่มขึ้นมากกวา
ระดับในปจจุบัน
7.
ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ตองพึ่งพาตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทยและตลาดการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้และยุโรปเปนอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐและพนมเปญ และการลดลงของอุปสงคในการเดินทางทางอากาศ
ในตลาดเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
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ธุรกิจสายการบินคือธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งสรางรายไดใหแกบริษัทในอัตรารอยละ 89.81 รอยละ84.60 และ
รอยละ85.41 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2553 ป 2554 และป 2555 ตามลําดับ โดยธุรกิจสายการบินของบริษัทฯ
ประกอบดวยการใหบริการการขนสงทางอากาศสําหรับผูโดยสารทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งเกี่ยวพัน
โดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการใหบริการการขนสงสินคา ทั้งนี้ แนวทางการสรางความเติบโตของบริษัทฯ
ไดดําเนินการโดยมุงเนนการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและระหวางประเทศไปยังและออกจากฐานการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยมาโดยตลอด และจะยังคงดําเนินการตามแนวทางดังกลาวตอไป ทั้งนี้
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
จากสถานการณใดๆ ที่กอใหเกิดการลดลงของอุปสงคของการขนสงทางอากาศในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว
ที่ลดลง หรือคาโดยสารที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญอันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาระตนทุนในการใชสนามบินและ
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูโดยสาร
บริษัทฯ เชื่อวาผูโดยสารสวนใหญที่ใชบริการสายการบินของบริษัทฯและผูใชบริการสนามบินของบริษัทฯ
ประกอบไปดวยนักทองเที่ยวที่ประสงคจะเขามาในประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึง
ตองพึ่งพาความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย ที่ผานมา บริษัทฯ เคยประสบกับเหตุการณที่จํานวน
ผูโดยสารระหวางประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญ อันเปนผลจากการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 เมื่อป 2552
ซึ่งสงผลกระทบตอจํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขาและออกประเทศที่เกิดการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1
นอกจากนี้ การปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายน 2551 อันเนื่องมาจากการประทวง และการ
ประทวงรุนแรงในใจกลางกรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน 2552 และตั้งแตเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2553 ไดสงผลกระทบ
ในทางลบตอภาพลักษณของประเทศไทยในตางประเทศและกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
โดยธุรกิจของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในทางลบจากสถานการณใดๆ ที่ทําใหประเทศไทยในฐานะที่เปนแหลงทองเที่ยว
มีความนาสนใจลดลง เชน ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในทางลบของ
สภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศ การแข็งคาขึ้นอยางมีนัยสําคัญของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ภาพลักษณในทางลบที่
ตางประเทศมีตอประเทศไทย การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของตนทุนและคาธรรมเนียมในการใชสนามบินที่เรียกเก็บจาก
ผูโดยสาร การกอการราย อุทกภัย หรือการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 หรือเหตุการณอื่นที่คลายคลึงกันที่
เกิดขึ้นในภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัท ฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถใชมาตรการป องกันเพื่อ ที่จะบรรเทา
ผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือรับประกันวาจะใชมาตรการดังกลาวได นอกจากนี้
เนื่องจากนักทองเที่ยวรอยละ 18.79 คิดเปนจํานวนนักทองเที่ยว 0.7 ลานคนจากทั้งหมดจํานวน 3.6 ลานคนในป 2555 นั้น
มาจากทวีปยุโรป ดังนั้น ปจจัยภายนอกในทางลบตางๆซึ่งมีผลกระทบตอการเดินทางจากทวีปยุโรปอาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดดูปจจัย
ความเสี่ยงหัวขอ “สภาวะที่ยากลําบากและความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (credit market) และเศรษฐกิจทั่ว
โลกไดสงผลกระทบในทางลบอยางตอเนื่องตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
โดยทั่วไป และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน”
นอกจากนี้ รายไดสวนใหญของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับเสนทางบินไปสูเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐ และ
พนมเปญโดยในป 2553 ป 2554 และป 2555 รายรับจากเสนทางบินทั้งภายในประเทศและตางประเทศสําหรับเกาะสมุย
ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐ และพนมเปญ คิดเปนรอยละ 85.9 รอยละ 76.9 และรอยละ 74.7 ของรายไดรวมของบริษัทฯ
ตามลําดับ และบริษัทฯ ยังมีรายไดเพิ่มเติมซึ่งมาจากการดําเนินงานสนามบินสมุยและจากการถือหนวยลงทุนในจํานวนรอย
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ละ 25 ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย นอกจากนี้จํานวนผูโดยสารที่เดินทางไปเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม
เสียมราฐและพนมเปญอาจไดรับผลกระทบในทางลบจากความนาดึงดูดใจ ราคาที่ถูก และการเขาถึงที่งายของจุดหมาย
ปลายทางอื่นๆ ความนาดึงดูดใจของเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐและพนมเปญมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจาก
ทัศนคติของนักทองเที่ยวตอความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมของเกาะสมุยและประเทศไทยดวย บริษัท
ฯ ไมสามารถรับประกันไดวาเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐและพนมเปญ จะยังคงเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวและขาวสารในทางลบใดๆ เกี่ยวกับเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐและพนมเปญหรือประเทศไทย อาจ
สงผลใหผูโดยสารที่ใชบริการเที่ยวบินของบริษัทฯ เพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐและพนมเปญมี
จํานวนลดลง ทั้งนี้ จํานวนผูโดยสารที่เดินทางไปยังเกาะสมุยอยางตอเนื่องยังมีความสําคัญตอความสัมพันธอันดีระหวาง
บริ ษั ท ฯ และผู ป ระกอบการในพื้ น ที่ ด ว ย เนื่ อ งจากจํ า นวนผู โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางไปเกาะสมุ ย ช ว ยสร า งรายได ใ ห แ ก
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทองถิ่น ซึ่งรวมถึงโรงแรมและรีสอรทในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวาปริมาณ
ของกิจกรรมทางธุรกิจและการทองเที่ยว และจํานวนผูโดยสารที่เดินทางไปยังเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐและ
พนมเปญจะมี ร ะดั บ เทา เดิ ม หรือ มากขึ้ น ในอนาคต ดั งนั้ น การที่จํ านวนผูโ ดยสารที่ ใช บ ริ ก ารเสน ทางบิ น สมุ ย ภูเ ก็ ต
เชียงใหม เสียมราฐและพนมเปญของบริษัทฯ ลดลง อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดดูปจจัยความเสี่ยงหัวขอ “การแขงขันจากสนามบินและจุดหมาย
ปลายทางอื่นอาจสงผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอปริมาณการใชบริการใน
สนามบินสมุย”
8.

บริษัทฯ จําเปนตองดําเนินกิจการสนามบินภายใตใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบิน

ในการประกอบกิจการสนามบินทั้งหมด 3 แหง ไดแก สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด บริษัท
ฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตตางๆ ที่ออกโดยกรมการบินพลเรือน โดยบริษัทฯ ตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน
สาธารณะสําหรับสนามบินแตละแหง ทั้งนี้ ในกรณีของสนามบินสมุยใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะฉบับทายสุดซึ่ง
ออกโดยกรมการบินพลเรือนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2542 และถูกแทนที่โดยใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะซึ่งออกในวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และวันที่ 15
พฤศจิกายน 2547 (“ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุย”) โดยมีกําหนดสิ้นอายุลงในวันที่ 31 มกราคม 2552 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
ดําเนิ นการยื่นคํา ขอต ออายุ ใ บอนุ ญ าตจัดตั้ง สนามบินสมุย แล วเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ซึ่ง ยั งอยูในระหวา งการ
ดําเนินการแกไขขอปรับปรุงที่ตรวจพบโดยกรมการบินพลเรือน และการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับใหม
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสนามบิน ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 สวนในกรณีของสนามบินสุโขทัย
กรมการบินพลเรือนไดดําเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2541 และถูกแทนที่โดยใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ ซึ่งออกใน
วันที่11 กรกฎาคม 2543 (“ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัย”) โดยมีกําหนดสิ้นอายุลงในวันที่ 31 มกราคม 2551 ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัยแลวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ซึ่งยังอยูในระหวาง
การดําเนินการแกไขขอปรับปรุงที่ตรวจพบโดยกรมการบินพลเรือน และการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับใหม
เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสนามบิน ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และในกรณีของสนามบินตราด
กรมการบินพลเรือนไดดําเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2549โดยมีผลบังคับใชจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 (“ใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินตราด”) (ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตราด ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุย และใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัย
รวมเรียกวา “ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน”)
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อที่จะดําเนินกิจการสนามบินแต
ละแหงของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินแต
ละแหงของบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 อยางไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะยังไมไดออกบังคับใช จึงเปนผลใหไมสามารถดําเนินการออกใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะใหแกผูดําเนินงานสนามบินรายใดในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทฯดวย
บริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินแตละแหงภายใตพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ สามารถดําเนินกิจการสนามบินแตละแหงตอไป
ไดจนกวาจะไดรับการแจงจากกรมการบินพลเรือนเปนประการอื่น อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ
จะสามารถดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ ตอไปไดโดยตลอด และการที่กรมการบินพลเรือนแจงไมอนุญาตใหดําเนิน
กิจการสนามบินตอไปอาจสงผลใหบริษัทฯ สูญเสียเสนทางบินไปและกลับจากเกาะสมุย จังหวัดสุโขทัย และ/หรือ จังหวัด
ตราด โปรดดูปจจัยความเสี่ยงหัวขอ “ธุรกิจสายการบินและสนามบินของ บริษัทฯ ตองพึ่งพาตลาดการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยและตลาดการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้และ
ยุโรปเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเกาะสมุย ภูเก็ต เชียงใหม เสียมราฐ และพนมเปญและการลดลงของอุปสงคในการ
เดินทางทางอากาศในตลาดเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ” การที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุ
ใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําใหบริษัทฯ ตองเลิกประกอบกิจการสนามบินที่เกี่ยวของหรือการดําเนินธุรกิจสนามบิน ซึ่งทํา
ใหผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
9.
สุวรรณภูมิ

บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดรับสัมปทานเพื่อใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินที่สนามบิน

บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญากับ ทอท. เพื่อใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสนามบิน ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งรวมถึงการใหบริการคลังสินคา การใหบริการภาคพื้นและการใหบริการครัวการบิน โปรดดู “การ
ประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ-ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน” และ “ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจสัญญาสัมปทาน” โดยBFS Cargo ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ เปนผูใหบริการคลังสินคา ภายใตสัญญาโครงการ
คลังสินคามีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กันยายน 2569 และ BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ฯ ดําเนินกิจการใหบริการภาคพื้นภายใตสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอม
บํารุง มีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กันยายน 2569 นอกจากนี้ BAC ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ
ดําเนินกิจการใหบริการครัวการบินตามสัญญาโครงการครัวการบินมีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดใน วันที่ 28
กันยายน 2569 ทั้งนี้ สัญญาแตละฉบับไดกําหนดเหตุแหงการเลิกสัญญาไว เชน การไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีการแกไข
กรณีลมละลาย เหตุผลทางดานความมั่นคงของรัฐ และคําสั่งของรัฐบาล บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาสัญญาเหลานี้
สัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือหลายสัญญารวมกันจะไมถูกยกเลิกกอนครบกําหนดระยะเวลา และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
หรือเมื่อมีการเลิกสัญญาดังกลาวแลว หากบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯไมสามารถตอหรือขยายอายุสัญญาได
บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯจะไมมีสิทธิในการประกอบกิจการที่เกี่ยวของภายใตสัญญาดังกลาวได ซึ่งจะทําให
บริษัทฯ สูญเสียกระแสรายไดจากกิจการดังกลาว และจะนํามาซึ่งผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
10.

คาใชจายในการซอมบํารุงของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามอายุของฝูงบิน
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ คือ 7.58 ป โดยทั่วไป คาใชจายในการ
บํารุงรักษาเครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานานจะสูงกวาคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องบินที่ใหมกวา เนื่องจากตองมีการ
เปลี่ยนชิ้นสวนประกอบของเครื่องบินจํานวนมากภายหลังจากมีการใชงานครบตามชั่วโมงการบินที่กําหนด หรือจํานวน
รอบในการขึ้นบินและลงจอดตามที่กําหนด รวมทั้งเทคโนโลยีการบินแบบใหมอาจทําใหบริษัทฯ ตองมีการปรับปรุง
(retrofit) เครื่องบินของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุการใชงานมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะตองการการบํารุงรักษา
มากขึ้นและคาใชจายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบินของบริษัทฯ ก็จะตองปรับสูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน ทั้งใน
สวนของปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) และอัตราสวนของคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทฯ (ในกรณีที่
คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังคงที่) คาใชจายในการบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญอาจมีผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ โดยปกติ เครื่องบินลําที่มีอายุการใชงานมานานจะมีอุปกรณภายในสําหรับอํานวยความสะดวกในหอง
โดยสารที่มีอายุการใชงานมานานตามไปดวย และตองการการบํารุงรักษาบอยขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตาราง
การบิน และความพึงพอใจของลูกคา รวมทั้งทัศนะที่ลูกคามีตอสายการบินของบริษัทฯ ซึ่งแตละกรณีขางตนอาจจะลด
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ลงได
11.
ผูใหกูยืมของผูใหเชาเครื่องบินอาจมีสิทธิในหลักประกันเหนือเครื่องบินของบริษัทฯ ที่ผูใหเชาไดซื้อมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (finance lease) และอาจเขาครอบครองเครื่องบินดังกลาวในกรณีผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติการ
ตามขอกําหนดในสัญญาเชาทางการเงิน และเอกสารกูยืมเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 6 ลําซึ่งบริษัทฯใชในการดําเนินงานเปนเครื่องบิน
ที่ผูใหเชาไดเชามาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน และไดนํามาใหบริษัทฯ เชาชวงตอตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ใน
การที่ผูใหเชากูยืมและเชาเครื่องบินนั้น ผูใหกูของผูใหเชามีสิทธิในหลักประกันเหนือเครื่องบินดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ ไมมี
อํานาจในการควบคุมการกระทําของผูใหเชาเครื่องบิน และหากผูใหเชาดังกลาวกระทําการใดๆ อันเปนการผิดสัญญาเชา
ทางการเงิน หรือเอกสารกูยืมเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผูใหกูของผูใหเชาอาจมีสิทธิเขาครอบครองเครื่องบินดังกลาวได ซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ สัญญาเชาทางการเงิน เหลานี้ยังอาจมีขอสัญญาที่กําหนดใหการผิดสัญญาฉบับหนึ่งมีผลเปนการผิดสัญญาฉบับ
อื่นๆดวย (cross default clause) ซึ่งจะสงผลใหผูใหกูของผูใหเชามีสิทธิในการเขาครอบครองเครื่องบินที่เชาได หากมีการ
ผิดสัญญาเชาฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดและไดรับผลกระทบในทางลบอยาง
มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
12.
บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระในการชําระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมาก ทั้งในปจจุบัน และ
ภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินทั้งหมด (รวมถึงหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (finance lease)) จํานวน
17,792 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอทุน ที่ 1.44 ตอ 1.0 ซึ่งประกอบดวยหนี้ที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงินจํานวน
1,178.10 ลานบาท เงินกูที่มีกําหนดเวลาชําระภายใน 1 ป จํานวน 595.82 ลานบาท และหนี้สินอื่นๆ จํานวน 16,018.95 ลาน
บาท นอกจากภาระหนี้ดังกลาว บริษัทฯ ยังมีหนาที่ชําระภาระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมากภายใตการเชาดําเนินงาน
(operating lease) สําหรับเครื่องบินของบริษัทฯ พื้นที่อาคารในสนามบิน สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ และพื้นที่สํานักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีจํานวนเงินคาเชาขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
118 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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การที่บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมาก อาจทําให
• เกิด ผลกระทบตอความสามารถของบริษัท ฯ ในการที่จ ะไดรั บ ความชวยเหลือ ทางการเงิน เพิ่ ม เติ ม
เพื่อที่จะนํามาใชในแผนการขยายเงินทุนของบริษัทฯ และสําหรับนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆโดยมีขอกําหนดที่บริษัทฯ เห็นวาเปนที่ยอมรับได หรือบริษัทฯ
อาจไมไดรับความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมใดๆ เลย
• ตองนํากระแสเงินสดจํานวนมากจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และแผนการขยายเงินทุนของบริษัทฯ
ไปชําระภาระหนี้ที่มีจํานวนคงที่
• บริษัทฯ ตองประสบกับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ตองชําระสําหรับภาระ
หนี้บางสวนของบริษัทฯ เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
• บริษัทฯ ตองตกอยูในสถานะเสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับบริษัทคูแขงที่มีการกูยืมนอยกวา และ
บริษัทคูแขงที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดดีกวา และ
• ตองปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการที่ระบุไวในสัญญาทางการเงินและขอตกลงอื่นๆอยางเครงครัด รวม
ไปถึงขอจํากัดในการจายเงินปนผล หรือการกอหนี้สินเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนดขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในอนาคตและ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยทางการเงิน การแขงขัน กฎหมาย ธุรกิจ
และปจจัยอื่นๆ ซึ่งกรณีดังกลาวหลายกรณีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตัวอยางเชน เสถียรภาพทางการเมืองที่ไม
มั่นคง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา การขาดสภาพคลองของธนาคารและตลาดตราสารหนี้ (debt capital market) เหตุการณความไม
สงบ หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ อาจเพิ่มตนทุนในการกูยืมของบริษัทฯ หรือจํากัดความสามารถ
ของบริษัทฯ ในการไดรับเงินกู ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ไดอยางเพียงพอเพื่อชําระหนี้และภาระหนี้อื่นๆ ที่มีจํานวนคงที่ของบริษัทฯ เมื่อถึงกําหนดชําระได
และการที่บริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้ตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวได อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จะตองกูยืมเงินเพิ่มเติมมาใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะตองตก
อยูภายใตเงื่อนไขหรือขอตกลงกระทําการ ซึ่งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อสราง
ความเติบโตของบริษัทฯ และถาหากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้และภาระผูกพันทางการเงินอื่นๆ (fixed obligation) เมื่อถึง
กําหนดชําระ บริษัทฯ อาจถูกกําหนดใหเจรจาตอรองเงื่อนไขในสัญญาเหลานั้นใหม และจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมในรูป
ของเงินเพิ่มทุนหรือเงินกูยืม หรือขายทรัพยสิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาการเจรจาตอรองดังกลาวจะ
ประสบความสําเร็จหรือเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม หรือบริษัทฯ จะสามารถหาแหลงเงินทุนอื่นภายใตเงื่อนไขที่บริษัทฯ
สามารถยอมรับได หรือรับประกันวาบริษัทฯ จะสามารถหาแหลงเงินทุนอื่นไดเลย
13.

บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจ

กลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปดวยการเพิ่มจํานวนเครื่องบิน การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเสนทางบิน
เดิมที่บริษัทฯใหบริการ การเปดเสนทางบินใหมทั้งที่บริษัทฯใหบริการเองและที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายเสนทางบินที่
ขยายออกไปตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) และกระตุนการเติบโตในตลาดที่ บริษัทฯใหบริการอยูเดิม ทั้งนี้
ความสําเร็จในกลยุทธทางธุรกิจนั้น มีความสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทฯ
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การเพิ่มจํานวนเสนทางบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยู ขึ้นอยูกับการไดรับการจัดสรรเวลาเขาออกของเครื่องบินที่
เหมาะสมในสนามบินที่ตั้งอยูในตลาดเปาหมายในลักษณะที่สอดคลองกับกลยุทธในการบริหารตนทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯจําเปนตองไดรับสิทธิการบิน และการจัดสรรเวลาเขาออกของเครื่องบินในสนามบินใดๆ กอนที่จะเริ่มใหบริการ
เส น ทางบิ น ใหม ไ ด นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ต อ งได รั บ อนุ ญ าตจากกรมการบิ น พลเรื อ นก อ นที่ จ ะเป ด เส น ทางบิ น
ภายในประเทศสายใหม บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไดรับสิทธิการบิน การจัดสรรชวงเวลาการนํา
เครื่องบินขึ้นลง และการอนุญาตตางๆ ดังกลาวในเวลาอันสมควร หรือรับประกันวาจะไดรับสิทธิการบิน การจัดสรร
ชวงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นลง หรือการอนุญาตตางๆ ดังกลาวได นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนเสนทางบินซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของเครือ ขายที่ขยายออกไปโดยความตกลงเที่ ยวบินรวม ยังขึ้น อยูกับความสามารถของบริษัท ฯ ในการหาคูสัญญาที่
เหมาะสม การเจรจา การสอบทานการปฏิบัติการ และการจัดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม เพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทฯ ไม
สามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถทําสัญญาดังกลาวไดเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินใน
เสนทางบินเดิมที่บริษัทฯ ใหบริการอยูยังขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะไดรับการจัดสรรเวลาขึ้นและลงจอด
เพิ่มเติมในสนามบินของเสนทางบินดังกลาว ซึ่งรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุย ทั้งนี้ การไมไดรับสิทธิการ
บิน การไมไดรับการจัดสรรชวงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นและลงจอดในสนามบินใดๆ การไมไดรับอนุญาตตางๆ หรือการ
ไมสามารถเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวมเพิ่มเติม หรือการไมสามารถขอเพิ่มชวงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นและลงจอดใน
สนามบินใดๆ เพิ่มเติมดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิ จ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดหมายวา เสนทางบินหลายเสนทางที่บริษัทฯ วางแผนเปดใหบริการในอนาคต สวนหนึ่งจะเปน
เสนทางบินในตางประเทศ ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศดังกลาวอาจมีปญหาทางดานการดําเนินงาน
การเงิน และกฎหมาย ซึ่งอาจแตกตางไปจากปญหาที่บริษัทฯ ประสบในประเทศไทยในปจจุบัน การใหบริการในเสนทาง
บินใหม อาจทํ าใหบ ริษัทฯ ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ตั้งแตกอ นที่จะเริ่มใหบ ริการ ทั้งนี้ ใน
ระยะแรก บริษัทฯอาจมีอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (load factor) ต่ํา และอาจจําเปนตองเสนอคาโดยสารราคาพิเศษใน
เสนทางบินใหม ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไรจากเสนทางบินใหมนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
วางแผนที่จะขยายฝูงบิน ใหกลายเปน 33 ลํา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากบริษัทฯไมประสบความสําเร็จในการปรับ
ใชกลยุทธทางธุรกิจได บริษัทฯ อาจตองเลื่อนกําหนดเวลาหรือยกเลิกการรับมอบเครื่องบินเหลานี้และอาจตองจายคาชดเชย
ความเสียหาย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
ฯ
ปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯรวมถึง
• สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งสภาวะ
ตลาดทุนของประเทศตางๆทั่วโลก
• อุปสงคของการคมนาคมขนสงทางอากาศในภูมิภาค
• อุปสรรคในการเขาสูตลาดการบินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
• ความสามารถของบริษัทฯในการควบคุมตนทุนการดําเนินงานและบริหารกิจการขนาดใหญกวาเดิมได
อยางมีประสิทธิภาพ
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• การไดรับใบอนุญาต สิทธิการบินเพิ่มเติมสําหรับตลาดที่บริษัทฯ วางเปาหมายในทางภูมิศาสตรเพื่อการ
ขยายเสนทางบิน
• ความสามารถของบริษัทฯ ในการวาจาง ฝกอบรม และรักษาจํานวนของนักบิน พนักงานตอนรับ และ
วิศวกรประจําเครื่องบินของ บริษัทฯอยางเพียงพอ
• ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาและรับมอบเครื่องบินในเวลาอันสมควร และ
• ความสามารถของบริษัทฯ ในการไดรับ เงินทุนที่จําเปนเพื่อ ใชในการขยายธุรกิจภายใตตนทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม
ปจจัยดังกลาวขางตนหลายปจจัยนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกัน
ไดวา บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจในตลาดที่ใหบริการอยูไดสําเร็จ หรือสามารถสรางตลาดใหมขึ้นมาได ซึ่งความ
ลมเหลวในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
14.
ปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 แอรบัส เอ320 หรือ เอทีอาร 72-500
หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F หรือ 127M ซึ่งรวมถึง
การไมสามารถจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนตดังกลาวได หรือการตัดสินใจใชเครื่องบินหรือเครื่องยนตประเภทใหม อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในปจจุบัน บริษัทฯ ใชเครื่องบินแบบแอรบัสและเอทีอาร และใชเครื่องยนตประเภท International Aero Engines
V2500-A5 และ Pratt & Whitney PW 127F และ 127M ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯดําเนินงานดวยเครื่องบินแบบแอร
บัส เอ319 จํานวน 8 ลํา เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 5 ลํา และเครื่องบินแบบเอทีอาร72-500 จํานวน 8 ลํา
การที่บริษัทฯ จําเปนตองใชเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 แอรบัส เอ320 และ เอทีอาร 72-500 และเครื่องยนต
ประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F และ 127M นั้น สงผลใหบริษัทฯ เผชิญ
กับความเสี่ยงในกรณีที่มีปญหาใดๆ เกิดจากเครื่องบินและเครื่องยนตประเภทดังกลาว โดยบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบหากมีการตรวจพบขอบกพรองจากการออกแบบหรือปญหาเกี่ยวกับเครื่องยนตของเครื่องบินรุนแอรบัส เอ319
แอรบัส เอ320 หรือ เอทีอาร 72-500 และเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 และ Pratt & Whitney
PW 127F หรือ127M ซึ่งสงผลใหเครื่องบินของบริษัทฯ อาจถูกบังคับไมใหขึ้นบินจนกวาจะไดแกไขขอบกพรองหรือปญหา
นั้นจนเสร็จสิ้น (ในกรณีที่ขอบกพรองหรือปญหานั้นสามารถแกไขได) นอกจากนี้ ขอบกพรองหรือปญหาดังกลาวอาจ
สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบินในประเทศไทยออกขอกําหนดที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับการ
บินซึ่งอาจตองใชตนทุนที่สูงมากในการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ หากผูโดยสารหลีกเลี่ยงที่จะโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ อันเปน
ผลจากภาพลักษณในทางลบที่มีตอเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 แอรบัส เอ320 หรือ เอทีอาร 72-500 เนื่องจากความวิตก
กังวลดานความปลอดภัยหรือปญหาอื่นๆ อาจสงผลใหธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่ไมมีเครื่องบินรุนแอรบัส เอ319 แอรบัส เอ320 หรือ เอทีอาร 72-500 หรือเครื่องยนต
ประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F หรือ 127M ในตลาด และบริษัทฯอาจ
จําตองจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนตแบบที่แตกตางออกไปจากที่ใชอยูเดิม บริษัทฯ อาจสูญเสียประโยชนที่บริษัทฯ จะ
ไดรับจากฝูงบินและเครื่องยนตที่บริษัทฯ ใชดําเนินการอยูในปจจุบันในเหตุการณเชนนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันได
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วาเครื่องบินที่หามาทดแทนจะมีขอไดเปรียบในการดําเนินการเหมือนกับเครื่องบินรุนแอรบัส เอ319 แอรบัส เอ320 และ เอ
ทีอาร 72-500 หรือบริษัทฯ จะสามารถเชาหรือซื้อเครื่องยนตที่นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับเครื่องยนตประเภท
International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F และ 127M นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองแบกรับ
ตนทุนในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึงตนทุนที่สูงขึ้นจากฝกอบรมหรือวาจางนักบิน พนักงาน
ตอนรับ และวิศวกร ในการจัดการและซอมบํารุงเครื่องบินหรือเครื่องยนตประเภทที่แตกตางจากเดิม และบริษัทฯ อาจตอง
ใชเครื่องจําลองเที่ยวบินในการฝกบิน (flight simulator) สําหรับเครื่องบินแบบใหมซึ่งบริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการให
มีการใชเครื่องจําลองดังกลาวไดดวยตนทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงเดิมเกี่ยวกับปญหาใดๆ ที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่ปญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องบินและเครื่องยนตแบบใหมดังกลาว นอกจากนี้ การดําเนินงานของ
บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบหากผูผลิตเครื่องบินหรือเครื่องยนตของเครื่องบินรุนแอรบัส เอ319 แอรบัส เอ320 หรือ เอที
อาร 72-500 หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F และ 127M
กลาวคือ Airbus ATR International Aero Engine หรือ Pratt & Whitney ไมสามารถจัดการผลิต หรือมีอะไหลใหบริการได
อยางเพียงพอ หรือไมสามารถใหบริการสนับสนุนไดทันทวงที
15.
หากในอนาคต บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการใหมีไวซึ่งใบอนุญาตและการอนุญาตตางๆ หรือหากบริษัท
ฯ ไมไดรับการอนุมัติกฎระเบียบตางๆ บริษัทฯ จะไมสามารถใหบริการเที่ยวบินแบบประจําได
ธุรกิจของบริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาต และตองไดรับการอนุมัติตางๆในการใหบริการเสนทางบินตางๆ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินอยูภายใตบังคับของกฎระเบียบตางๆ มากมาย ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถควบคุม
กฎระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ ได การเปลี่ยนแปลงในการตีความกฎระเบียบในปจจุบันหรือการออกกฎหมายหรือ
กฎระเบียบใหม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองมีใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ ซึ่งออกโดยและอยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยกรมการบินพล
เรือ น โดยใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศของบริษัทฯ มีผลบังคับใชตามระยะเวลาที่กําหนด และตองยื่นขอตออายุ
ใบรับรองเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลาดังกลาว ซึ่งใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศฉบับปจจุบันของบริษัทฯ ออก ณ วันที่ 16
กรกฎาคม 2553 และมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 และจะตองตออายุเมื่อใบรับรองดังกลาว
หมดอายุใ นวัน ที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่ งบริ ษัท ฯ ได ดํา เนิน การยื่ นคํ า ขอต อ อายุใ บรับ รองผู ดํา เนิน การเดิน อากาศแล ว
นอกจากนี้ ในการดําเนิ นการบริ ก ารขนสง ทางอากาศแบบประจําหรือ ไมประจํา ในประเทศไทย บริษัท ฯ ต องไดรั บ
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศจากกระทรวงคมนาคม โดยใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายใน
การเดินอากาศฉบับปจจุบันของบริษัทฯออก ณ วันที่ 15 มกราคม 2552 และจะตองตออายุเมื่อใบอนุญาตดังกลาวหมดอายุ
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาหากใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศและใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศฉบับปจจุบันของบริษัทฯ หมดอายุ บริษัทฯ จะไดรับการออกใบรับรองและ
ใบอนุญาตฉบับใหม หากบริษัทฯไมไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศและใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการ
เดินอากาศ บริษัทฯ จะไมสามารถดําเนินการประกอบกิจการเดินอากาศได
ในเสนทางการบินแตละสายที่บริษัทฯ ดําเนินการ บริษัทฯ ตองไดรับใบรับรองและใบอนุญาต จากประเทศที่เปน
จุดหมายปลายทางของการบินซึ่งการมีผลบังคับไดตามกฎหมายของใบรับรองและใบอนุญาตตางๆ อาจแตกตางกันไปใน
แตละประเทศ ในกรณีที่ใบรับรองและใบอนุญาตใดๆ ถูกเพิกถอนหรือไมไดรับการตออายุเมื่อหมดอายุ หรือถาการตออายุ
ดังกลาวมีเงื่อนไขที่เอื้อประโยชนนอยลง บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการในเสนทางบินที่ไดรับผลกระทบดังกลาว หรือ
อาจตองลดจํานวนเที่ยวบินลง นอกจากนี้ การกระทําใดๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลสายการบินในประเทศไทย และ
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บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคุม อาจสงกระทบในทางลบตอบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่บังคับใชกับบริษัทในหัวขอ “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศ
ไทย”
16.

ความสามารถในการกําหนดคาโดยสารของบริษัทฯ ถูกจํากัดอัตราคาโดยสารขั้นสูงที่กําหนดโดยรัฐบาล

ในฐานะบริษัทสายการบิน บริษัทฯ ถูกกํากับดูแลโดยรัฐบาลผานกรมการบินพลเรือนและหนวยงานอื่นๆ ซึ่ง
กรมการบินพลเรือนเปนหนวยงานกํากับดูแลที่มีหนาที่กํากับดูแลภาคการบินของประเทศไทย โดยเปนผูออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่จําเปนในการใหบริการเที่ยวบินของบริษัทฯ และเปนผูกําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับคาโดยสารเสนทางบิน
ภายในประเทศที่ขายในประเทศไทย กํากับดูแลคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับบริการขนสงผูโดยสารและสินคา
ภายในประเทศแบบประจํา รวมถึงเปนผูทําความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศแบบทวิภาคีระหวางประเทศกับประเทศ
อื่นๆ ทั้งนี้ คาโดยสารภายในประเทศของบริษัทฯ จะตองไมเกินอัตราคาโดยสารที่กําหนดโดยกรมการบินพลเรือน อนึ่ง
รายไดของบริษัทฯ จากการใหบริการขนสงผูโดยสารภายในประเทศ คิดเปน รอยละ 65.0 รอยละ 64.0 และรอยละ 62.0 ของ
รายไดจากการใหบริการสายการบินในป 2553 ป 2554 ป 2555 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ในนโยบาย
เหลานี้ นอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบายอื่นๆ ที่ใชกํากับดูแลการดําเนินการสายการบิน อาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
17.
ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีการทําธุรกิจในหลายประเทศ จึงมีรายไดและคาใชจายเปนสกุลเงินหลายสกุล ที่สําคัญคือ สกุล
เงินบาทและเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม สัญญาซอมบํารุง สัญญาเชาเครื่องบิน สัญญาการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบิน สัญญาการประกันภัยโดยสวนใหญ รวมทั้งสัญญาจัดหาอะไหลเครื่องบินเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ เปนเงินสกุล
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ คาเงินของสกุลเงินหลายสกุล มีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสถานะเงินตราตางประเทศของบริษัทฯทั้งดานรายไดและคาใชจาย โปรดดู “ฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงาน” อยางไรก็ดี ในอนาคต บริษัทฯ อาจเขาทําสัญญาอนุพันธปอ งกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงิน ตรา
ตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงดังกลาวได หรือการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาวจะสามารถจัดทําไดภายใตตนทุนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย หรือสามารถปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ที่บริษัทฯใชดําเนินงาน
โดยเฉพาะสกุลเงินบาท อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแตเกิดวิกฤติการณทาง
การเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อป 2540 คาเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ เกิดความผันผวนเปนครั้งคราว จากที่เคยแข็งคาถึง
22.20 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2540 จนกระทั่งออนคาถึง 56.45 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ ณ
วันที่ 13 มกราคม 2541 (ตามขอมูลของ Bloomberg) โดยอัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอนและอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 อยูที่ 29.30845 บาทตอหนึ่ง
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวา คาเงินบาทจะไมผันผวนตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นๆ ในอนาคต
บริษัทฯ มีภาระผูกพันหลายรายการในสกุลเงินตางประเทศ โดยเฉพาะในสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในสกุลเงินตางประเทศคงคางภายใตสัญญาเชาเครื่องบินจํานวน 21 สัญญา คิดเปน
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จํานวน 118 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทฯอาจมีภาระทางการเงินเพิ่มในสกุลเหรียญสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งอาจ
รวมถึงการกูยืมเพื่อซื้อเครื่องบินในอนาคต ดวยเหตุนี้ การออนคาลงของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ
เหลานี้อาจทําใหภาระหนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถสรางรายได
เพิ่มขึ้นอยางเพียงพอที่จะชดเชยหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ดังนั้น ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินตางประเทศ
จึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
18.
บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงบางประการที่ไมไดทําประกันภัยไว และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการทํา
กรมธรรมประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาประกันภัยไดเลย
การประกันภัยเปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินธุรกิจสายการบินและสนามบิน ทั้งนี้ เนื่องจากการกอการราย
หรือเหตุการณที่มีผลกระทบในระดับโลกอื่นๆ อาจมีผลทําใหบริษัทฯ ไมสามารถทําประกันภัยเกี่ยวกับการบินในความ
เสี่ยงบางประเภท หรืออาจทําประกันภัยไดในวงเงินประกันภัยที่ลดลง ซึ่งไมเพียงพอกับจํานวนที่กําหนดโดยผูใหเชา
เครื่องบินของ บริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของรัฐบาล การที่บริษัทฯ ไมสามารถทํากรมธรรมประกันภัยในการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไป หรือในสินทรัพยบางอยางของบริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรือไม
สามารถทํากรมธรรมประกันภัยไดเลยสําหรับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปหรือสินทรัพยบางอยางจะสงผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะเพียงพอกับความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่ความเสียหายที่แทจริงสูงกวาจํานวนเงินที่ทําประกันภัยไว บริษัทฯ อาจตองรับภาระความ
เสียหายจํานวนมาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดทําประกันภัยความเสี่ยงบางประเภท ซึ่งรวมถึงการประกันภัยธุรกิจ
หยุดชะงัก และการสูญเสียกําไรหรือรายได ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมซึ่งมักจะไมไดทํา
ประกันภัยในเรื่องดังกลาวไวเชนกัน ในกรณีที่เกิดภัยที่ไมไดทําประกันภัยไว ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ภายหลังจากการกอการรายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 บริษัทประกันภัยดานการบินไดเพิ่มเบี้ยประกัน รวมถึง
เรียกเก็บคาธรรมเนียมประกันภัยเพิ่มขึ้นจากผูโดยสารแตละคน และลดความคุมครองสําหรับความรับผิดตอภัยสงครามและ
ความรับผิดรวมตอบุคคลภายนอกอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณการกอการราย การจี้เครื่องบิน และเหตุ
เครื่องบินตก หรือเหตุการณอื่นซึ่งกระทบในทางลบตออุตสาหกรรมการบิน อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยดานการบิน
จะเพิ่มเบี้ยประกันสูงขึ้น หรือลดความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยลง การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยหรือการลดความ
คุมครองอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดดู “การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ –ประกันภัย”
19.

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการรวมทุนกับพันธมิตร

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาระหวางผูถือหุนกับ WFS เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2547 เพื่อบริหารจัดการกิจการอาคาร
คลังสินคาของบริษัทฯ ตามสัญญาสัมปทานโครงการคลังสินคา
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจไดรับความเสี่ยงเปนพิเศษในการรวมทุนกับพันธมิตรโดยที่มีความเปนไดวาพันธมิตรของ
บริษัทฯ อาจดําเนินการดังตอไปนี้
• มีผลประโยชนหรือจุดมุงหมายทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่แตกตางจากบริษัทฯ
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• กระทําหรือละเวนการกระทําการใดๆ อันแตกตางไปจาก หรือไมเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค หรือ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดตอกฎหมาย
• ไมสามารถหรือไมเต็มใจกระทําตามภาระหนาที่ภายใตสัญญารวมทุน หรือสัญญาอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
• มีขอพิพาทกับบริษัทฯ เกี่ยวกับขอบเขตของความรับผิดชอบและหนาที่ตางๆ หรือ
• ประสบปญหาทางดานการเงิน
ความขัดแยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับพันธมิตรรวมทุนซึ่งอาจนําไปสูสถานการณที่ไมมีวิธีการแกไข
(Deadlock) อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
20.
รายไดจากสนามบินของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัย
บางอย า งที่ อ ยู น อกเหนื อ การควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง ป จ จั ย ทางด า นเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง และป จ จั ย ทางด า น
สิ่งแวดลอม
รายไดจากการดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ ซึ่งคิดเปนรอยละ 3.11 รอยละ 2.76 และรอยละ 2.64 ของ
รายไดของบริษัทฯ ในป 2553 ป 2554 และป 2555 ตามลําดับ มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับจํานวนการขนสงผูโดยสาร
และสินคา และปริมาณการจราจรทางอากาศในสนามบินของ บริษัทฯ โดยปจจัยเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอรายรับจากการ
ประกอบกิจการการบินของบริษัทฯ และสงผลในทางออมตอรายรับจากกิจการที่ไมเกี่ยวกับการบินของบริษัทฯ ทั้งนี้
จํานวนการขนสงผูโดยสารและสินคา และปริมาณการจราจรทางอากาศสวนหนึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ตัวอยางเชน สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต
และภูมิภาคอื่นๆ ความนาดึงดูดใจของสนามบินของบริษัทฯ สัมพันธกับความนาดึงดูดใจของสนามบินคูแขง โรคติดตอ
ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ซึ่งอาจสงผลกระทบในแงลบตอปริมาณการจราจรของสนามบินอันเปนผลมาจาก
การเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมหรือมาตรการอื่นๆ ที่สายการบินนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น) และการแกไขนโยบายทางดานกฎหมาย ที่บังคับใชในอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้
สภาพอากาศ เชน หมอกที่ปกคลุมสนามบิน หรือการพิจารณาระดับมลพิษและมลภาวะทางเสียงในระดับที่ผูอยูอาศัยใน
บริเวณใกลเคียงสามารถตานทานได อาจสงผลกระทบตอปริมาณหรือความสามารถในการรองรับการจราจรทางอากาศซึ่ง
จะสงผลกระทบโดยออมตอรายไดของบริษัทฯ
(ปจจัยความเสี่ยงดังกลาวขางตนเปนการสรุปปจจัยความเสี่ยง และเปนเพียงบางสวนของปจจัยความเสี่ยงทั้งหมด
ของบริษัทฯ ผูลงทุนควรพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของปจจัยความเสี่ยงของบริษัทฯ อยางรอบคอบ ในสวนที่ 2 หัวขอ 1 –
ปจจัยความเสี่ยง กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ)
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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

บมจ. การบินกรุงเทพ

สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริ ษั ท ฯจะเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต อ ประชาชนและผู ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ บื้ อ งต น ในต า งประเทศ จํ า นวน
520,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (คิดเปนรอยละ [●] ของทุนชําระแลวทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชน)
ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้ จะเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ตนถืออยู [ตอประชาชนและผูซื้อหลักทรัพย
เบื้องตนในตางประเทศ/ผูลงทุนสถาบัน] จํานวน 210,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (คิดเปนรอยละ [●] ของทุน
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน) โดยจะเปนการเสนอขายพรอมกับการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ แตการสงมอบและชําระราคา จะเกิดขึ้นในวันแรกที่หุนของ บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยราคาเสนอขายจะเทากับราคาที่เสนอขายตอประชาชน
ดังนั้น หุนสามัญเพิ่มทุน และหุนสามัญ จะมีจํานวนทั้งหมดไมเกิน 730,000,000 หุน โดยมีราคาเสนอขายหุนละ
[●] บาทตอหุน และมีกําหนดการจองซื้อตั้งแตวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
ภายหลังจากการจัดสรรแลวเสร็จ บริษัทฯจะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดบริษัทฯเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯตอไป
(ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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