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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเปนมา

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไดกอตั้งธุรกิจสายการบินขึ้นในป 2511โดยจัดตั้งเปนแผนกการบินของ
บริษัท กรุงเทพ สหกล จํากัด ซึ่งนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปนเจาของ หลังจากนั้น ในป 2527 จึงไดกอตั้งบริษัท
สหกลแอร จํากัดขึ้น เพื่อรับโอนกิจการตางๆ ซึ่งรวมถึงแผนกการบิน จากบริษัท กรุงเทพ สหกล จํากัด ซึ่งภายหลังไดเปลี่ยน
ชื่อเปน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
บริษัทฯไดเริ่มใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปนทางการ ภายใตชื่อปจจุบันคือ “สายการบินบางกอกแอรเวยส”
นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา และในป 2532 บริษัทฯไดสรางสนามบินแหงแรกที่เกาะสมุย ซึ่งในขณะนั้นเปนชวงเริ่มตนของ
การพัฒนาเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มการดําเนินงานในสนามบินสมุย และไดรับอนุญาต
ใหทําการบินในเสนทางการบินแรกคือกรุงเทพ-เกาะสมุย พรอมกับไดรับรหัสการบินจาก IATA คือรหัสการบิน “PG” ตอมา
ในป 2537 จึงไดเขารวมในสํานักหักบัญชีของ IATA (IATA Clearing House) และไดเริ่มนําเครื่องบินแบบเอทีอาร 72 จํานวน
2 ลํามาใชในฝูงบิน
ในป 2541 บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในสนามบินแหงที่สอง คือ สนามบินสุโขทัย และในป 2543 ไดเริ่มการบิน
ดวยเครื่องบินเจ็ท ซึ่งมีความรวดเร็วและที่นั่งมากขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มความจุผูโดยสารและลดความถี่ของเที่ยวบินลง โดยนํา
เครื่องบินรุนโบอิ้ง 717-200 ลําแรกมาใชในการดําเนินงาน ซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการการบินของบริษัทฯและ
ลดความถี่ของเที่ยวบินลง พรอมกับการเริ่มดําเนินงานในสวนของโรงซอมอากาศยานที่สนามบินดอนเมือง และการเขาเปน
สมาชิกของ IATA Billing Settlement Plan (“BSP”) ซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถรับชําระราคาบัตรโดยสารที่จําหนายผานผูแทน
จําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศผานระบบชําระเงิน โดยผานทางธนาคารที่
บริหารจัดการโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศได จนกระทั่งในป 2545 จึงไดเขาเปนสมาชิกสามัญของของ IATA
ซึ่งหมายถึงการเขาสูมาตรฐานความปลอดภัยในการบินพาณิชยสากลนานาชาติภายใต IATA Operational Safety Audit
(“IOSA”) และการมีสิทธิออกเสียงเรื่องอัตราคาโดยสาร และในปเดียวกันนั้น บริษัทฯไดเริ่มดําเนินกิจการสนามบินแหงที่
สามคือสนามบินตราด
ปจจุบัน บริษัทฯ เปนสายการบินที่ใหบริการในลักษณะเต็มรูปแบบ โดยมุงเนนการบริการระดับพรีเมี่ยมใหแก
ผูโดยสาร โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําใน 12 เสนทางการบินภายในประเทศ โดย
ครอบคลุมเสนทางที่เปนจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทย และ
ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําใน 11 เสนทางบินระหวางประเทศดวย ทั้งนี้ บริษัทฯยังขยายการใหบริการไปยังกลุมลูกคาใน
ยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง และญี่ปุน โดยการประสานความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ เชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส
สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินมาเลเซียแอรไลน และ สายการบินซิลคแอรโดยการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Sharing) และความตกลงรวมอื่นๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,100,000,000 บาท (สองพันหนึ่งรอยลานบาท) แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 2,100,000,000 หุน (สองพันหนึ่งรอยลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนชําระแลวจํานวน
1,580,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,580,000,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปด
สิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติ
อนุมัติให บริษัทฯดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 520,000,000 หุน (หารอยยี่สิบลานหุน) หุน เพื่อเสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไป และอนุมัติใหนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในชวงป 2546 จนถึงปปจจุบัน
การดําเนินธุรกิจ
ป

พัฒนาการที่สําคัญ

2546

•

2547

•
•

2549

•

•

2550

•

2551

•
•

2555

•

2556

•

บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดรับสัมปทานจาก ทอท. เพื่อใหบริการ
เกี่ยวกับคลังสินคา บริการอุปกรณสนับสนุนภาคพื้น และบริการครัวการบิน ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ
บริษัทฯ ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO9100:2000
บริษัทฯไดขยายขนาดของฝูงบิน โดยเพิ่มเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 2
ลํา ทําใหบริษัทฯ สามารถเปดเสนทางการบินระหวางประเทศไดมากขึ้น และมี
ตนทุนตอที่นั่งต่ําลง สามารถแขงขันในระดับภูมิภาคไดดีขึ้น และ สามารถขยาย
เสนทางบินไปยังจุดหมายปลายทางระหวางประเทศเชน ยางกุง
บริษัทฯไดสรางและเปดใชโรงครัวการบินที่สนามบินสมุยเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การใชสนามบินสมุยเปนฐานการบินออกไปยังเสนทางตางๆเชน ภูเก็ต ฮองกง
และสิงคโปร ซึ่งเปนโรงครัวที่มีมาตรฐานสูงและใหบริการผูโดยสารในเที่ยวบิน
ของบริษัทฯไดเอง โดยไมตองซื้อจากโรงแรมในเกาะสมุย
บริษัทฯไดใหกองทุนรวม เชาทรัพยสินตางๆที่ใชในการประกอบกิจการ
สนามบินสมุย เปนระยะเวลา 30 ป และกองทุนรวม ไดใหบริษัทฯเชาชวง
สนามบินสมุยกลับมาดําเนินกิจการสนามบินสมุย และบริษัทฯ ถือหนวยลงทุน
ในอัตรารอยละ 25 ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยซึ่งหนวยลงทุน
ดังกลาวไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ ไดขยายขนาดของฝูงบิน โดยเริ่มนําเครื่องบินรุนแอรบัส เอ319 จํานวน
6 ลํามาใชในการใหบริการเที่ยวบิน เพื่อเพิ่มจํานวนที่นั่งผูโดยสาร ทําใหสามารถ
ขนสงผูโดยสารตอเที่ยวไดในปริมาณมากขึ้นในเสนทางการบินไปยังสนามบิน
สมุยซึ่งเปนเสนทางการบินที่สรางรายไดใหแกบริษัทฯมากที่สุด
บริษัทฯ ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหบริษัทฯใชตราครุฑ
บริษัทฯ ไดเริ่มใหบริการที่นั่งชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของบริษัทฯภายใตชื่อ“Blue
Ribbon”
บริษัทฯไดทําการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหเหมาะสม
ตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนและการนําหลักทรัพยเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนและทรัพยสิน
บางสวนที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน หรือกิจการที่
หยุดดําเนินการ หรือมีผลการดําเนินการขาดทุนออกไป และที่ดินที่ไมไดใชใน
สายการบิน และธุรกิจสนามบิน เงินลงทุนในโรงแรม เปนตน
เปนปที่ธุรกิจสายการบินกอตั้งมาครบรอบ 45 ป
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•
•

•

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติ
อนุมัติให บริษัทฯแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน และ
ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250 ลานบาท เปน 2,100 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 850 ลานหุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300 ลานหุน และเสนอขายตอพนักงาน และกรรมการ
จํานวน 30 ลานหุน และเสนอขายตอประชาชนทั่วไปไมเกิน 520,000,000 หุน
และอนุมัติใหนําหลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
บริษัทฯไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300 ลานหุน
และเสนอขายตอพนักงาน และกรรมการ จํานวน 30 ลานหุน ทําให ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,100,000,000 บาท (สองพัน
หนึ่งรอยลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,100,000,000 หุน (สองพันหนึ่ง
ร อ ยล า นหุ น ) มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 1
บาท และมี ทุ น ชํ า ระแล ว จํ า นวน
1,580,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบลานบาท) แบงเปนหุนสามัญจํานวน
1,580,000,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท

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
ใหบริการบนเครื่องบิน จากผลการสํารวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel
Asia

การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing)
ป
2550
2552

2553

สายการบินคูสัญญา
•
•
•
•
•

การบินไทย1
สายการบินแอรเบอรลิน
สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส
สายการบินแอรฟรานซ
สายการบินอีวีเอแอร
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•
สายการบินมาเลเซียแอรไลน
•
สายการบินซิลคแอร
•
สายการบินเจแปนแอรไลน
•
สายการบินฟนแอร
•
สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชทแอรไลน
1
ไดหยุดดําเนินการไปชั่วคราว ปจจุบัน บริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจาเพื่อการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม
(Code Sharing) กับการบินไทยในเสนทางบินบางเสนทาง
2554
2555

2.3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

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 โดยการประสาน
ความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ เชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินมาเลเซียแอรไลน
และ สายการบินซิลคแอรผานการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) และความตกลงรวมอื่นๆ
บริษัทฯดําเนินงานในศูนยปฏิบัติการการบินหลักสองแหง คือ สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ และสนามบินสมุยที่
จังหวัดสุราษฎรธานีซึ่งเปนสนามบินที่บริษัทฯเปนเจาของและดําเนินกิจการเอง นอกจากสนามบินสมุยแลว บริษัทฯยังเปน
เจาของและดําเนินกิจการสนามบินที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด
เปาหมายของบริษัทฯคือการใหบริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ใชเวลาเดินทางตอเที่ยวบิน ไมเกิน 5
ชั่วโมงจากศูนยปฏิบัติการการบินแตละแหงของบริษัทฯ ซึ่งทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯสามารถเขาถึงผูโดยสาร
เปนจํานวนมาก ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และอินเดีย
บริษัทฯเชื่อวาประเทศไทยเปนตลาดการทองเที่ยวที่สําคัญ และจะทําใหบริษัทฯ มีจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้น [โดยมี
จํานวนผูโดยสารคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถเขาถึงการเดินทางโดยเครื่องบินไดมากขึ้น] และบริษัทฯ ยังเชื่อวาการ
ที่บริษัทฯใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพสูง ความใสใจในการบริการ และการมีเสนทางบินสูจุดหมายปลายทาง
หรือประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนนั้นทําให บริษัทฯ มีความแตกตางจากสายการบินคูแขง
2.4

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม และการลงทุนของบริษัทฯ
2.4.1 การปรับโครงสรางธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทฯ คาดหมายวาจะมีการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชนและผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ
บริษัทฯจึงไดปรับโครงสรางธุรกิจผานการทําธุรกรรมหลายครั้งในเดือนธันวาคม 2555 โดยเปนการขายบริษัทยอยของบริษัท
ฯ ที่ไมใชธุรกิจหลักใหแก บริษัท สินสหกล จํากัด (“ผูชื้อ”) ไดแก บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด (ซึ่งถือหุนในบริษัท
สมุยปาลมบีช รอยัลวิง จํากัด) บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น
จํากัด และ บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ทั้งนี้ ผูซื้อเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ และบริษัทฯยังขายที่ดิน
เปลาจํานวนหนึ่งใหแกผูซื้อ ดังจะไดกลาวตอไปดานลาง
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•
บริษัทฯ และผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุนสามัญ
จํานวน 1,900,000 หุน ในบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด ที่ราคาซื้อรวม 190 ลานบาท บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด
เปนเจาของและดําเนินกิจการโรงแรมบนเกาะสมุยและมีบริษัทลูกที่ถือหุนทั้งหมด คือ บริษัท สมุยปาลมบีช รอยัลวิง จํากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจใหเชาโรงแรมแกบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด
•
บริษัทฯ และผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุนสามัญ
จํานวน 34,999,993 หุน ใน บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด ที่ราคาซื้อรวม 238 ลานบาท บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด เปน
เจาของและประกอบกิจการโรงแรมในจังหวัดสุโขทัย
•
บริษัทฯ และผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุนสามัญ
จํานวน 999,993 หุนในบริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด ที่ราคาซื้อรวม 1 บาท บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด เปนเจาของและ
ประกอบกิจการถนนรานคาบนเกาะสมุย
•
บริษัทฯ และผูซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา 4 คนไดทําสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ในสวนที่
เกี่ยวกับการซื้อขายหุนสามัญจํานวน 999,993 หุนในบริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด ที่ราคาซื้อรวม 42,999,699 บาท
บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด ประกอบกิจการใหบริการภาคพื้นในสนามบินตางๆ ในประเทศไทยใหแกบุคคลภายนอก
•
บริษัทฯและผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายหุนลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุนสามัญ
จํานวน 10,499,994 หุน ในบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ที่ราคารวม 26.2 ลานบาท บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ
จํากัดไดลงทุนในศูนยฝกการบินที่จังหวัดสุโขทัย
•
บริษัทฯและผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
จํานวน 20 แปลง ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ที่ราคารวม 1,033.4 ลานบาท
•
บริษัทฯและผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
จํานวน 2 แปลง ที่ตั้งอยูที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ราคารวมอยูที่ 21.5 ลานบาท
•
บริษัทฯและผูซื้อไดทําสัญญาซื้อขายที่ดินลงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน
จํานวน 195 แปลง ที่ดินตั้งอยูหลายจุดในจังหวัดสุโขทัย ที่ราคารวม 226.4 ลานบาท
การปรับโครงสรางของบริษัทฯเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคม 2555 ดังนั้น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยูใน งบการเงินรวมในอดีตสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555
และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ไดแสดงถึงผลการดําเนินงาน ทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทที่ไดมี
การขายใหแกผูซื้อในการปรับโครงสรางดังกลาว แมวางบการเงินรวมของสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได
แสดงถึงผลของการปรับโครงสรางดังกลาว บริษัทฯไมไดจัดทํางบการเงินเสมือน เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
เสมือนวาการปรับโครงสรางไดเกิดขึ้นมากอนหนานี้ เนื่องจาก การปรับโครงสรางดังกลาวไมไดมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ตอผลการดําเนินการของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมซึ่งประกอบกิจการที่เกี่ยวของกัน และมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
โดยโครงสรางการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม สรุปไดดังตอไปนี้
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แผนภาพแสสดงโครงสรางกการลงทุนของ บริษัทฯ บริษัทยอยและบริริษัทรวม และสัสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 311
มีนาคมม 2556
บริษทั การบินกรุงเททพ จํากัด

บริษัท ครัววการบิน
กรุงเทพ จํากัด
(BACC)

70.0
บริษัท บบางกอกแอร
เคเทอริ่งภูเก็ต
จจํากัด
99.99
บริษัท บีเอซี กูรเมท
เฮาาส จํากัด

99.99

90.00

90.00

บริษัท บริการ
ภาคพื้นการบิน
ก งเทพเวิลดไวด
กรุ
ไฟฟลทเซอรวิส จํากัด
(BFS Ground)

บริษัท บางกกอกแอร
เวยสโฮลดิ้ง จํากัด

99.99
บริษัท การบิน
กรุ
ก งเทพบริการ
ภาคพื้น จํากัด
BAGS

99.99
บริษัท เอสเอ
เซอรวิสเซส จํากััด
51.0
บริษัท บีเอฟเอสส
คารโก ดีเอ็มเค
จํากัด

49.00%
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449.00
บริษัท ดับบลิลิวเอฟ
เอสพีจีคารโก  จํากัด
(BFS Cargo)

25.00
กองทุนรวมสิทธิการ
เชาอสั
อ งหาริมทรัพย
สนามบิ
ส
นสมุย
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บริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้
บริษัท

ธุรกิจหลัก

บริษัทยอย
1. บริ ษั ท บางกอกแอร เ วย ส โฮลดิ้ ง
จํากัด1
2. บริ ษั ท บ ริ ก า ร ภ า ค พื้ น ก า ร บิ น
กรุ ง เทพเวิ ล ด ไ วด ไ ฟลท เ ซอร วิ ส
จํากัด2
3. บริ ษั ท การบิ น กรุ ง เทพบริ ก าร
ภาคพื้น จํากัด

ประกอบธุรกิ จหลั กโดยการถื อ หุ น
ในบริษัทอื่น
ให บ ริ ก ารภาคพื้ น บริ ก ารในลาน
จ อ ด แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ภ า ค พื้ น ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ
ให บ ริ ก ารภาคพื้ น บริ ก ารในลาน
จ อ ด แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ภ า ค พื้ น ณ
สนามบินสมุย
(1)
4. บริษัท เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด
ให บ ริ ก ารภาคพื้ น บริ ก ารในลาน
จ อ ด แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ภ า ค พื้ น ณ
สนามบินดอนเมือง
5. บริ ษั ท บี เ อฟเอส คาร โ ก ดี เ อ็ ม เค ให บ ริ ก ารคลั ง สิ น ค า ณ สนามบิ น
จํากัด (1)
ดอนเมือง
6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
ใ ห บ ริ ก า ร ด า น ค รั ว ก า ร บิ น ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ
(2)
7. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด
ประกอบธุรกิจรานอาหาร
8. บริ ษัท บางกอกแอร เ คเทอริ่ง ภู เ ก็ ต ใ ห บ ริ ก า ร ด า น ค รั ว ก า ร บิ น ณ
จํากัด (2)
สนามบินภูเก็ต
บริษัทรวม
1. บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอฟเอสพี จี ค าร โ ก ให บ ริ ก ารคลั ง สิ น ค า ณ สนามบิ น
สุวรรณภูมิ
จํากัด

2. ก อ ง ทุ น ร ว ม อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย ลงทุนในสิทธิการเชาสนามบินสมุย
สนามบินสมุย

2.4.3

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการลงทุน
(รอยละ)

571

99.99

670

90

0.25

99.99

1

99.99

25

51.00

500

90.00

25
0.25

99.99
69.99

300

49.00

9,500

25.00

เปนระยะเวลา 30 ป

(1)

ถือหุนโดย บริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด

(2)

ถือหุนโดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด

บริษัทอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนไมถึงรอยละ 10

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอย มีการลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีชื่อยอหลักทรัพย คือ BGH เปนจํานวน
121,341,894 หุน หรือคิดเปนรอยละ 7.85 ของหุนสามัญทั้งหมดของ BGH ธุรกิจหลักของ BGH คือการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน และดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนดานการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและขอมูลของ BGH เพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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โครงสรางรายไดของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม

ตารางดังตอไปนี้แสดงรายละเอียดองคประกอบของรายไดที่สําคัญของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม และอัตรา
รอยละของรายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับรายไดจากการขายหรือการใหบริการแตละประเภท ตามงบการเงินรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553-2555
ดําเนินการ
โดย

การถือหุน
ของบริษัท
(รอยละ)

ภูมิภาค

บริษัทฯ

-

3,314.05

23%

4,045.30

22%

5,515.01

24%

ภายในประเทศ

บริษัทฯ

-

6,056.91

41%

7,260.79

40%

9,040.87

40%

อื่นๆ

บริษัทฯ

-

551.94

4%

418.39

2%

459.68

2%

9,922.90

68%

11,724.48

64%

15,015.56

66%

51

-

-

-

-

4.82

0%

-

2,061.2

14%

2,564.66

14%

2,949.95

13%

59.8

718.12

5%

894.5

5%

1,074.21

5%

2,779.32

19%

3,459.16

19%

4,028.98

18%

332.88

2%

368.79

2%

332.88

2%

368.79

2%

1,664.79

11%

2,637.05

14,699.89

100%

18,189.48

กลุมธุรกิจ

ป 2553
ลานบาท

ป 2554
รอยละ

ลานบาท

ป 2555
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดจากกิจการสายการบิน
คาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน

รวมรายไดจากกิจการสายการบิน
รายไดจากบริการที่เกี่ยวของกับ
สนามบิน
บริการคลังสินคา

บริการภาคพืน้

บริการดานอาหารระหวาง
เที่ยวบิน

บริษัท บี
เอฟเอส
คารโก ดี
เอ็มเค จํากัด
บริษัทยอย
และบริษัท
รวม
บริษัท ครัว
การบิน
กรุงเทพ
จํากัด

รวมรายไดจากบริการที่เกี่ยวของ
กับสนามบิน
รายไดกิจการสนามบิน
คาธรรมเนียมสนามบิน

บริษัทฯ

-

รวมรายไดกิจการสนามบิน
รายไดอื่น*
รวมรายได

-

-

2%

446.97

2%

14%

446.97
3,135.84

14%

100%

22,627.35

100%

* รายไดอื่นๆ ประกอบดวยรายไดจากเงินปนผล รายไดจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย และรายไดจากการขายเงินลงทุนและสินทรัพย เปนตน
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ขอไดเปรียบทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีขอไดเปรียบทางธุรกิจดังนี้

2.5.1 บริษัทฯเปนสายการบินแบบบูติก ที่มอบและเพิ่มประสบการณในการบินที่แตกตางใหแกผูโดยสาร ซึ่งชวย
ขับเคลื่อนใหจํานวนผูโดยสารของบริษัทฯใหเติบโตยิ่งขึ้น ในขณะที่ทําใหบริษัทฯยังคงสามารถรักษาราคาคาโดยสารใหอยูใน
ระดับปกติได (Full Fares)
บริษัทฯเปนสายการบินแบบบูติก ที่ใหบริการเต็มรูปแบบ ซึ่งนําเสนอบริการเสนทางบินใหแกลูกคาไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมและพักผอนที่ดึงดูดใจ ที่มอบและเพิ่มประสบการณในการเดินทางที่แตกตางใหแกลูกคา และ
ผสมผสานกับการใหบริการที่เปนมิตรและและเนนความใสใจในผูโดยสารซึ่งสะทอนจุดแข็งในใหการใหบริการอยางมีมิตร
ไมตรีของไทย
การใหบริการระดับพรีเมี่ยมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแตเมื่อลูกคาเดินทางมาถึงสนามบิน ซึ่งผูโดยสารทุกคนจะไดใช
บริการหองพักรับรองผูโ ดยสารพรอมการบริการอาหารวาง เครื่องดื่ม และอินเตอรเน็ตโดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้
บริษัทฯยังไดจัดใหมีบริการหองพักรับรองระดับ Blue Ribbon เพื่อใหบริการผูโดยสารชั้นธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีบริการ
ต า ง ๆ เพิ่ ม ขึ้ น อั น ประกอบด ว ยบริ ก ารอาหารจานร อ น ห อ งอาบน้ํ า และห อ งสมุ ด นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯมุ ง ที่ จ ะมอบ
ประสบการณอันนาประทับใจอยางสูงในหองโดยสารโดยการใชเครื่องบินที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามันและมีที่นั่งที่มี
ความสะดวกสบาย ตลอดจนการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ซึ่งจัดเตรียมโดยพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางดี
บริษัทฯเชื่อวาความเปนสายการบินแบบบูติกของบริษัทฯสามารถสรางความแตกตางจากสายการบินคูแขงอื่นๆได
และจะเปนสิ่งที่ผลักดันใหมีการเติบโตของจํานวนผูโดยสารของบริษัทฯ และชวยสรางความภักดีในหมูลูกคาของบริษัทฯ
ทั้งนี้ จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการของบริษัทฯไดเพิ่มจากประมาณ 2.7 ลานคนในป 2553 เปนประมาณ 3.6 ลานคนในป 2555
นอกจากนี้ ตัวเลขการสํารองบัตรโดยสารในขณะใดขณะหนึ่ง (Point-in-Time Reservation) ในแตละปไดมีการเพิ่มขึ้นเปนดับ
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสมาชิกในโปรแกรมสะสมไมล FlyerBonus ของบริษัทฯ ในระดับมาตรฐาน
มากกวา 260,000 คนและลูกคาระดับพิเศษมากกวา 2,000 คน
นอกจากนี้การเปนสายการบินแบบบูติกของบริษัทฯ ยังชวยสนับสนุนใหบริษัทฯสามารถรักษาอัตราคาโดยสารไวที่
ระดับปกติ (Full Fares) ได ทั้งนี้ คาโดยสารโดยเฉลี่ยตอเสนทางบินของบริษัทฯ (Passenger per Sector Fare) )ไมรวมคา
น้ํามันเชื้อเพลิง) ในป 2553 ป 2554 และป 2555 อยูที่ 3,496 บาท 3,650 บาท และ 3,953 บาทตามลําดับ นอกจากนี้บริษัทฯยัง
เชื่อวา เมื่อเทียบกับสายการบินคูแขงขันอื่นๆ แลว ความเปนสายการบินแบบบูติกของบริษัทฯไดเสนอบริการที่มีคุมคาและ
ดึงดูดใจใหแกผูโดยสาร ซึ่งสงผลใหบริษัทฯ สามารถมีผลกําไรตอหนวยที่สูงกวา เมื่อเทียบกับสายการบินคูแขงขันอื่นๆ แลว
ทั้งนี้ โดยวัดจากความแตกตางระหวางรายไดตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร(Revenue per ASK: RASK) และตนทุนตอ
หนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร (Cost per ASK: CASK)
บริษัทฯไดรับรางวัล “Best Overseas Regional Airline” จาก Travel Agent Choice Awards ซึ่งจัดโดย BMI
Publishing Limited ซึ่งเปนนิตยสารทองเที่ยวชั้นนําในประเทศสหราชอาณาจักรเปนเวลา 4 ปซอนนับตั้งแตป 2552 ถึงป 2555
นอกจากนี้ ในป 2552 ถึง 2555 บริษัทฯยังไดรับการจัดอันดับใหเปน “หนึ่งในสิบของสายการบินที่ดีที่สุดทั่วโลกสําหรับการ
ใหบริการในหองโดยสาร” จากการจัดอันดับใน Smart Travel Asia Best in Travel Poll ซึ่งเปนนิตยสารอิสระออนไลน
สําหรับผูที่เดินทางเปนประจํา ที่มีผูอานมากกวาหนึ่งลานคน บริษัทฯเชื่อวารางวัลและการจัดอันดับเหลานี้ สะทอนใหเห็นถึง
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ความแข็งแกรงของตราสินคาของบริษัทฯในฐานะสายการบินแบบบูติกที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Boutique Full Service
Airline) และบริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯสามารถใชประโยชนจากการยอมรับในตราสินคาเชนนี้ ทําใหบริษัทฯอยูในฐานะที่ดีใน
การที่จะขยายเครือขายเสนทางบินและเพิ่มจํานวนผูโดยสารทั้งในตลาดภายในและภายนอกประเทศอยางตอเนื่อง
2.5.2 บริ ษั ท ฯมี เ ครื อ ข า ยเส น ทางบิ น ที่ ดึ ง ดู ด ใจและแข็ ง แกร ง ซึ่ ง รวมถึ ง จุ ด หมายปลายทางที่ เ ป น แหล ง
วัฒนธรรมและพักผอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเนนจุดหมายปลายทางในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอินโดจีน และ
บริษัทฯประสบความสําเร็จอันเปนที่ประจักษในการพัฒนาเสนทางบินและจุดหมายปลายทางใหมๆที่ดึงดูดใจ
เครือ ข ายเส น ทางบินของบริ ษัท ฯเชื่อ มโยงผูโ ดยสารในภูมิ ภ าคและทั่วโลกกับ จุ ด หมายปลายทางที่เป น แหล ง
วัฒนธรรมและพักผอนมากกวา 20 จุดหมายปลายทางทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเนนจุดหมายปลายทางในภูมิภาคลุม
น้ําโขงและอินโดจีน และอินเดีย ในปจจุบัน บริษัทฯยังไดใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลําประมาณ 2 ถึง 3 เที่ยวบินตอ
สัปดาหไปยังประเทศจีน ในประเทศไทยเอง นอกเหนือจากศูนยกลางการปฏิบัติการการบินของบริษัทฯในกรุงเทพมหานคร
แลว บริษัทฯยังใหบริการหลักๆ ในจุดหมายปลายทางที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวยเกาะสมุย เชียงใหม กระบี่และภูเก็ต
นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดประสบความสําเร็จในการพัฒนาเสนทางบินไปยังจุดหมายปลายทางใหมๆ (Emerging
Route) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอินโดจีน เชน เสนทางบินจาก
กรุงเทพมหานครไปยังกรุงเวียงจันทนและเมืองหลวงพระบางในประเทศลาว เสนทางบินจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุง
พนมเปญและเมืองเสียมราฐในประเทศกัมพูชา และเสนทางบินจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงยางกุงในประเทศพมา เปนตน
ซึ่งเปนเสนทางบินที่มีสายการบินจํานวนจํากัดใหบริการอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อวาบริษัทฯอยูในฐานะที่ดีในการไดรับ
ประโยชนจากการเจริญเติบโตอยางเขมแข็งของการทองเที่ยวในจุดหมายปลายทางเหลานี้ เชน ระหวางป 2553 ถึง 2554
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมายังประเทศกัมพูชาและประเทศพมาไดเติบโตถึงรอยละ 20.1 และ 25.7 ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯมีความสรางสรรคในการพัฒนาเสนทางบินและจุดหมายปลายทางใหมที่ดึงดูดใจ โดยจะเห็นไดชัดเจน
จากเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯในปจจุบันที่มีความแข็งแกรง ซึ่งนอกจากจะเปนเสนทางบินและจุดหมายปลายทางที่มี
ความเปนไปไดในทางธุรกิจสําหรับบริษัทฯแลว ยังดึงดูดใจใหสายการบินพันธมิตรเขามาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Sharing) กับบริษัทฯ ตัวอยางเชน บริษัทฯสรางสนามบินบนเกาะสมุย และทําใหเกาะสมุยเปนจุดหมายปลายทางเพื่อการ
พักผอนที่สําคัญ และไดพัฒนาใหเกาะสมุยเปนศูนยปฏิบัติการการบินที่สามารถริเริ่มใหบริการในเสนทางบินอื่น ๆ ที่นาดึงดูด
ใจ เชน เสนทางบินระหวางเกาะสมุย – กรุงโซล เสนทางบินระหวางเกาะสมุย – เซี่ยงไฮ เสนทางบินระหวางเกาะสมุย – ปกกิ่ง
และเสนทางบินระหวางเกาะสมุย – กวางเจา
2.5.3 บริษัทฯอยูในฐานะที่ดีในการไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตที่ฟนตัวของการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อัตราการเดินทางระหวางประเทศและการทองเที่ยวสําหรับประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่สูงในระหวางป 2553 ถึง 2554 เชน ในระหวางป 2553 ถึง 2554 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางไปยังประเทศ
กัมพูชาและประเทศพมาไดเติบโตถึงรอยละ 20.1 และ 25.7 ตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินมายัง
ประเทศไทยในชวงระหวางป 2548 ถึง 2555 ยังเติบโตอยางตอเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (Compound Annual
Growth Rate) อยูที่รอยละ 6.3 แมวาจะมีการหยุดชะงักที่สําคัญจากปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
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ทั้งนี้ ตามรายงานภาวะอุตสาหกรรมที่จัดทําขึ้นโดย SAP ไดระบุวา ในป 2555 มีการรายงานยอดนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามาในประเทศไทยสูงสุดเปนอันดับสอง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตสําหรับป 2554 โดย
มีจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศจํานวนประมาณ 19 ลานคน และมีอัตราการเติบโตสูงสุดเปนอันดับสอง โดย
มีอัตราการเติบโตรอยละ 20.6 นับจากป 2553 ถึงป 2554 นอกจากนี้ ยังมีจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศ
เพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึงประมาณ 3.2 ลานคน โดยนับจากป 2553 ถึงป 2554 ทั้งนี้ เนื่องจากนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศ
อื่น ๆ ในเอเชียยังคงมีการเดินทางภายในภูมิภาคอยางตอเนื่อง ทําใหคาดวาการเดินทางโดยทางอากาศในภูมิภาคจะยังคง
เติบโตในอัตราที่สูงอยางตอเนื่อง
บริษัทฯเชื่อวา ดวยเครือขายเสนทางบินที่ดึงดูดใจซึ่งประกอบดวยจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยว
วัฒนธรรมและพักผอนในประเทศไทย ตลอดจนจุดหมายปลายทางแหลงใหมๆ (Emerging Route) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทําใหบริษัทฯอยูในสถานะที่ดีที่จะไดรับประโยชนจากความเจริญเติบโตดังกลาวได
2.5.4 การที่บริษัทฯมีสิทธิในการไดรับการจัดสรรตารางเวลาในการบินขึ้น-ลง (Slot) สวนใหญของสนามบินส
มุย ทําใหบริษัทฯมีขอไดเปรียบทางการแขงขันในดานเครือขายเสนทางบิน
บริษัทฯเปนสายการบินเดียวในประเทศไทยที่สรางและดําเนินธุรกิจสนามบิน ทั้งนี้ บริษัทฯไดสราง และเปน
เจ า ของกรรมสิ ท ธิ์ พ ร อ มทั้ ง เป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การสนามบิ น สมุ ย ซึ่ ง เป น สนามบิ น สาธารณะของเอกชน ซึ่ ง ในเวลาต อ มา
เกาะสมุยไดถูกพัฒนาจนเปนจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอนที่สําคัญ ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯไดใหกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชาทรัพยสินของสนามบินสมุยเปน
ระยะเวลา 30 ป โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยไดใหบริษัทฯเชาชวงทรัพยสินของสนามบินสมุยกลับเพื่อมา
ดําเนินการ
บริษัทฯไดดําเนินกิจการสนามบินสมุยอยางตอเนื่อง ซึ่งชวยใหบริษัทฯสามารถรักษาจํานวนของเวลาในการบินที่
ไดรับการจัดสรรตารางเวลาในการบินขึ้น-ลง (Slot) สวนใหญของสนามบินสมุย ซึ่งทําใหบริษัทฯมีความไดเปรียบในการ
แขงขันดานเครือขายเสนทางบิน เนื่องจากโดยสวนใหญแลว บริษัทฯจะเปนสายการบินเดียวหรือเปนสายการบินหลักใน
เสนทางบินไปยังเกาะสมุย เชน บริษัทฯเปนเพียงสายการบินเดียวที่ใหบริการในเสนทางบินระหวางเกาะสมุย – ฮองกง
ในขณะที่ บริษัทฯเปนสายการบินเดียวที่ใหบริการในเสนทางบินระหวางเกาะสมุย – สิงคโปรมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ
สามารถนําขอไดเปรียบในการแขงขันนี้ ไปใชในการพัฒนาเสนทางบินในอนาคตที่มีความนาดึงดูดใจ ซึ่งบริษัทฯคาดวาจะ
เปนผูใหบริการหลักได เชน เสนทางบินระหวางเกาะสมุย-โซล เสนทางบินระหวางเกาะสมุย-เซี่ยงไฮ เสนทางบินระหวาง
เกาะสมุย-ปกกิ่ง และเสนทางบินระหวางเกาะสมุย- กวางเจา
2.5.5 เครือขายเสนทางบินที่เติบโตและแข็งแกรงของสายการบินพันธมิตรที่เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม
(Code Sharing) กับบริษัทฯชวยเพิ่มผูโดยสารในเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ
การเปนสายการบินแบบบูติกที่ใหบริการครบวงจร ที่สามารถใหบริการถึงจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยว
วัฒนธรรมและพักผอนตางๆ รวมทั้งการใหบริการในระดับพรีเมี่ยม ทําใหบริษัทฯกลายเปนที่สนใจของสายการบินระหวาง
ประเทศชั้นนําอื่นๆ ที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบเชนกัน ในการเขาทําขอตกลงการบินรวม (Code Sharing) กับบริษัทฯ
เนื่องจาก บริษัทฯสามารถใหบริการในการรับเปลี่ยนถายผูโดยสารจากสายการบินอื่นที่มีความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Sharing)ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหบริการเชื่อมตอเที่ยวบินแกผูโดยสารเหลานั้นไปยังจุดหมายปลายทางภายในประเทศ
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และในภูมิภาคโดยผานศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเปนประตูหลักจากนานาชาติสูประเทศ
ไทย ซึ่งตรงกันขามกับสายการบินอื่นบางสายในประเทศไทย เนื่องจากผูโดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินระหวางประเทศ
มายังสนามบินสุวรรณภูมิที่จะใชบริการของสายการบินอื่นเหลานั้น จะตองเคลื่อนยายไปยังสนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทาง
ตอภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อวาดวยบริการระดับพรีเมี่ยม ผนวกกับความตรงตอกําหนดตารางการบิน (Dispatch
Reliability) ที่มีอัตราที่สูง และจํานวนของเที่ยวบินที่มีความถี่สูง จะสรางความมั่นใจแกสายการบินพันธมิตรที่เขาทําความตก
ลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) กับบริษัทฯวา ผูโดยสารของตนจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางดวยความสะดวกสบายและ
ตรงตอเวลา ซึ่งจะยิ่งชวยดึงดูดความสนใจจากสายการหลักบินอื่นๆ ใหสนใจเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing)
มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เนื่อ งจากเครื อ ขา ยเส นทางบิ น ของบริษัท ฯอยูใ นระดับ ภู มิภ าค บริษั ท ฯเชื่อ วา การที่บ ริษั ท ฯไมไ ด
ใหบริการเที่ยวบินระยะไกล ทําใหบริษัทฯปฏิบัติการการบินในเสนทางระยะสั้นๆใหมีความถี่ที่มากขึ้น อันจะนํามาซึ่งการมี
จํานวนที่นั่งในการใหบริการในเสนทางการบินในภูมิภาคสําหรับสายการพันธมิตรของบริษัทฯ มากกวาสายการบินอื่นที่เปน
คูแขงของบริษัทฯ เนื่องจากสายการบินอื่นที่เปนคูแขงของบริษัทฯ จะใหความสําคัญ ในการใหบริการผูโดยสารในเที่ยวบิน
ระยะไกล หรือผูโดยสารของสายการบินพันธมิตรของตนมากกวา นอกจากนี้ การที่บริษัทฯไมไดแขงขันกับสายการบิน
พันธมิตรของบริษัทฯ ในการใหบริการเที่ยวบินระยะไกล บริษัทฯจึงเชื่อวาสายการบินพันธมิตรที่ใหบริการเที่ยวบินระยะไกล
จะใหความสนใจแกบริษัทฯมากกวาการใหความสนใจแกสายการบินอื่นที่เปนคูแขงของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing ) กับสายการบินระหวาง
ประเทศอื่น จํานวน 5 สายการบิน อันไดแก สายการบินอีวีเอแอร สายการบินแอรเบอรลิน สายการบินแอรฟรานซ สายการ
บินเอทิฮัดแอรเวยส และสายการบินมาเลเซียแอรไลน ตอมาในป 2555 บริษัทฯประสบความสําเร็จในการเขาทําความตกลง
เที่ยวบินรวม (Code Sharing) กับสายการบินซิลคแอร สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินฟนแอร และ สายการบินเคแอล
เอ็มรอยัลดัชท ทําใหเครือขายสายการบินพันธมิตรสําหรับความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
เพิ่มขึ้นเปน 9 สายการบิน ทั้งนี้ การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) จะชวยปอนผูโดยสารจากตลาดโลก ใหกับ
เสนทางบินของบริษัทฯเอง โดยที่บริษัทฯไมจําเปนตองลงทุนปฏิบัติการการบินในเสนทางบินระยะไกลและแขงขันกับสาย
การบินระหวางประเทศที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
2.5.6 บริษัทฯมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย ทําใหสามารถเขาถึงผูโดยสารในประเทศและนอกประเทศ
ไดอยางกวางขวาง
บริษัทฯจําหนายบัตรโดยสารผานชองทางการจําหนายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการขายผานระบบจัดจําหนาย
ทั่วโลก (Global Distribution System หรือ GDS) สํานักงานขาย ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทซึ่งใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
เว็บไซต ตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯยังเปนสมาชิกของ IATA BSP ซึ่งทําใหตัวแทนจําหนายบัตร
โดยสารที่ไดรับอนุญาตจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศสามารถจําหนายบัตรโดยสารเที่ยวบินของบริษัทฯได
ทั้งนี้ ในป 2555 การจําหนายบัตรโดยสารผานสํานักงานขาย ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท และเว็บไซต คิดเปนสัดสวนรอย
ละ 39.2 และการจําหนายบัตรโดยสารผานสายการบินที่มีความตกลงรวม (Inerline Partner) ตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารที่
เปนสมาชิกของ IATA BSP และที่ไมไดเปนสมาชิกของ IATA BSP คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.40 และ 53.3 และ 3.1 ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯเชื่อวาการมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย จะทําใหสามารถเขาถึงผูโดยสารทั้งในและนอกประเทศได
อยางกวางขวางขึ้น
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ในป 2555 บริษัทฯจําหนายบัตรโดยสารใหแกผูโดยสารประมาณ 3.6 ลานคน โดยผานระบบจัดจําหนายทั่วโลก
(Global Distribution System หรือ GDS) มากกวา 8 แหงใน 47 ประเทศ เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เปนตน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีสํานักงานขายทั้งหมด 28 แหงซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย สิงคโปร ฮองกง กัมพูชา
ลาว พมา และเยอรมัน และลูกคาสามารถสํารองที่นั่งได 24 ชั่วโมงผานทางศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท และเว็บไซต โดย
การสํารองเที่ยวบินผานทางเว็บไซตของบริษัทฯไดเพิ่มจากรอยละ 22.32 ของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดในป 2553 ไปเปนรอย
ละ 23.10 ในป 2555 และบริษัทฯคาดวาแนวโนมจะยังคงเปนเชนนี้ตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯไดแตงตั้งตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารทั่วไป (General Sale Agent) เพื่อขยายเครือขายชอง
ทางการจัดจําหนาย โดยตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารทั่วไปเหลานี้ ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับสํานักงานขายของบริษัทฯ
และมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงผูโดยสารขาเขาที่เดินทางโดยเที่ยวบินความตกลงรวมกันจากจุดหมายในตางประเทศสู
เที่ยวบินในประเทศและในภูมิภาค
การเปนสมาชิกของ IATA BSP ทําใหบริษัทฯเขาถึงเครือขายการจัดจําหนายระดับโลกของตัวแทนการทองเที่ยวที่
ไดรับการรับรองจาก IATAโดยตรง ทั้งนี้ จํานวนประเทศที่บริษัทฯครอบคลุมภายใต IATA BSP ไดเพิ่มจากหนึ่งประเทศในป
2543 ไปเปน 41 ประเทศในป 2555 บริษัทฯเชื่อวาเครือขาย IATA BSP ชวยผลักดันใหยอดจําหนายของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
พัฒนาความสัมพันธของบริษัทฯกับตัวแทนการทองเที่ยวและจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับการรับรองจาก IATA และลดการ
พึ่งพาชองทางการจัดจําหนายโดยบุคคลภายนอก
2.5.7 บริษัทฯมีนโยบายในการดํารงไวซึ่งฝูงบินที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามัน (Modern Fuel-Efficient
Fleet) ที่เหมาะกับเครือขายเสนทางของบริษัทฯ
บริษัทฯมีนโยบายในการดํารงไวซึ่งฝูงบินที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามัน (Modern Fuel-Efficient Fleet) โดย
ได ดํ า เนิ น การโดยใช ฝู ง บิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช เ ชื้ อ เพลิ ง ทั้ ง นี้ ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2556 ฝู ง บิ น ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบดวย เครื่องบินแบบ ATR 72-500 จํานวน 8 ลํา แอรบัสแบบ เอ319 จํานวน 5 ลํา และแอรบัสแบบ เอ320 จํานวน 5
ลํา ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีอายุการใชงานโดยเฉลี่ยประมาณ 7.57 ป
ทั้งนี้ ฝูงบินของบริษัทฯมีความเหมาะสมกับเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ซึ่งบินไปยังจุดหมายปลายทางที่เปน
แหล ง ท อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมและพั ก ผ อ นในประเทศไทยและเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ลอดจนช ว ยให ส ามารถรั ก ษา
ประสิทธิภาพของการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและลดคาใชจายในการบํารุงรักษา
ในปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางการติดตอหารือกับผูผลิตเครื่องบินจํานวน 4 ราย เพื่อเตรียมแผนในการบริหารจัดการ
ฝูงบินของบริษัทฯทั้งในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งจะมีการเลือกซื้อและเชาเครื่องบินรุนที่มีการพัฒนาใหมที่มีการใชน้ํามัน
เชื้อ เพลิงอยางมี ประสิ ทธิภาพเพื่อ ทดแทนฝูงบินที่มีอยูในปจ จุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯไดรั บอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อรองรับเครื่องบินใหมในอนาคตจํานวน 21 ลํา โดยบริษัทฯประมาณการวา
เครื่องบินใหมจะชวยเพิ่มจํานวนที่นั่งผูโดยสาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จาก 2,873 ที่นั่ง ไปเปน 5,156 ที่นั่ง ณ วันที่ 31
สิงหาคม 2561
บริ ษั ท ฯได ดํ า รงค า เฉลี่ ย ของความตรงต อ กํ า หนดตารางการบิ น ในเชิ ง ความพร อ มของเครื่ อ งบิ น (Dispatch
Reliability) ไวไดที่ระดับสูง โดยคาเฉลี่ยของความตรงตอกําหนดตารางการบิน (Dispatch Reliability) สําหรับฝูงบินรุน ATR
ของบริษัทฯ สําหรับป 2553 อยูที่ระดับรอยละ 99.9 ป 2554 อยูที่ระดับรอยละ99.9 และและ ป 2555 อยูที่ระดับรอยละ 99.8
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการมีมาตรฐานระดับสูงในการปฏิบัติงานที่ตรงตอเวลาและในการซอมบํารุงเครื่องบิน
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เครื่องบินรุน ATR 72-500 ซึ่งเปนเครื่องบินใบพัดประเภท 70 ที่นั่ง เหมาะสําหรับเสนทางบินระยะสั้นและสนามบิน
ขนาดเล็ก เชน สนามบินสมุย ซึ่งชวยใหบริษัทฯสามารถเขาถึงสนามบินที่ไมสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญได ตัวอยาง
ไดแก การมีความจําเปนตองใชเครื่องบินแบบ ATR สําหรับเที่ยวบินไปยังสนามบินตราด ซึ่งเครื่องบินไอพนไมสามารถ
ใหบริการได ดวยเหตุนี้ ทําใหบริษัทฯมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความถี่ของเที่ยวบินใน
เสนทางที่มีการใชงานต่ํา หรือในระหวางชวงเวลาที่มีผูโดยสารเดินทางนอยสําหรับเสนทางบินที่มีความถี่ของเที่ยวบินมาก
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 ชวยใหบริษัทฯสามารถจัดใหมีหองโดยสารออกเปนสองชั้น คือ ชั้นประหยัดและชั้น
ธุรกิจ และมีความยืดหยุนในการใหบริการ โดยมีรัศมีในการบินไดไกลถึง 3,700 ไมลทะเล (6,800 กม.) ทั้งนี้ เครื่องบินนี้รุนนี้
เปนเครื่องบินขนาดใหญที่สุดซึ่งสามารถขึ้นลงที่สนามบินสมุยได เนื่องจากขอจํากัดของความยาวทางวิ่งซึ่งไมสามารถรองรับ
เครื่องบินที่มีน้ําหนักมากกวาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319
เครื่องบินแบบแอรบัสรุน เอ320 ซึ่งเปนเครื่องบินประเภท 162 ที่นั่ง และมีหองโดยสารเพียงชั้นเดียว สามารถ
รองรับจํานวนผูโดยสารไดมากขึ้น ซึ่งชวยใหบริษัทฯสามารถขนสงผูโดยสาร ระหวางศูนยกลางปฏิบัติการการบินของ
บริษัทฯที่สนามบินสุวรรณภูมิและจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมและพักผอนในจํานวนที่มากขึ้นได โดยเครื่องบิน
แบบแอรบัส เอ320 ซึ่งมีศักยภาพในการบินในระยะที่ไกลขึ้น ชวยใหบริษัทฯสามารถเขาถึงผูโดยสารในจุดหมายปลายทาง
ระหวางประเทศ เชน ฮองกงและมุมไบ ไดเปนอยางดี
2.5.8

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินของบริษัทฯเปนแหลงรายไดเพิ่มเติม และชวยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

นอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจสายการบินซึ่งเปนธุรกิจหลักแลว บริษัทฯยังมีรายไดจากธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจสายการบิน ซึ่งชวยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอย
และบริษัทรวมของบริษัทฯ รวมถึงการใหบริการโรงครัวการบินโดย BAC การใหบริการภาคพื้นดินโดย BFS Ground และ
การใหบริการคลังสินคา โดย BFS Cargo ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 BFS Ground เปนผูดําเนินการรายแรกและรายเดียว
ในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการภาคพื้นจากสมาคมขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association Safety Audit for Ground Operations: ISAGO)
ในป 2555 รายไดของ BAC และ BFS Ground คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4.5 และประมาณรอยละ 6.9 ของ
รายไดรวมทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2555 ในขณะที่สวนแบงกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2555 จาก BFS Cargo มีจํานวน 182.9 ลานบาท
ธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจสายการบินเหลานี้ดําเนินการภายใตสัมปทานที่ไดรับจาก ทอท. โดยลักษณะของ
รายไดจากธุรกิจเหลานี้จะมีความตอเนื่องเขามาเรื่อยๆ (Recurrent) และขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารและเที่ยวบิน ตลอดจน
ปริมาณสินคาที่มากขึ้น สงผลใหมีอัตรากําไรที่สม่ําเสมอ (Stable Margin) ยิ่งไปกวานั้น การที่มีผูประกอบการนอยรายซึ่ง
ดําเนินกิจการภายใตสัมปทานที่ไดรับจาก ทอท. ทําใหความเสี่ยงจากการมีผูแขงขันรายใหมๆในกิจการประเภทเดียวกัน
คอนขางจํากัดไปดวย ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานแตละฉบับมีระยะเวลา 20 ป
BAC BFS Ground และ BFS Cargo ใหบริการแกบริษัทฯและสายการบินอื่นๆ รวมถึงสายการบินพันธมิตรที่เขาทํา
ความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) บางสายการบิน แมวา BAC BFS Ground และ BFS Cargo จะเริ่มดําเนินธุรกิจมา
เพียง 6 ปก็ตาม แตละบริษัทก็ไดพิสูจนใหเห็นถึงความสามารถและความสําเร็จในการหาลูกคา โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
BAC ไดใหบริการแกลูกคาสายการบิน จํานวน 23 ราย BFS Ground ไดใหบริการแกลูกคาสายการบิน จํานวน 49 ราย และ
BFS Cargo ไดใหบริการแกลูกคาสายการบิน จํานวน 53 ราย จากจํานวนสายการบินทั้งหมด 114 สายการบินที่ดําเนินการอยูที่
สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินของบริษัทฯไดรับประโยชนจากจํานวนผูโดยสารและปริมาณสินคา
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ในสนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่มขึ้น และจะเปนแหลงที่ม าของรายไดเพิ่มเติมซึ่งไดรับผลกระทบจากการแขงขั นและราคา
เชื้อเพลิงนอยกวาธุรกิจสายการบิน
ทั้งนี้ BAC BFS Ground และ BFS Cargo มีทีมผูบริหารจัดการเฉพาะที่มีประสบการณที่เกี่ยวของและมีความรูความ
ชํานาญในกิจกรรมของตนเอง เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยตรง โดยทีมผูบริหารเหลานี้ไดบริหารกิจการให
สําเร็จและเปนไปตามกลยุทธที่ไดวางไว และสามารถสรางความเติบโตใหแกธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้ได
เนื่องจากความสําเร็จของธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกันและแปรผันโดยตรงกับการ
เติบโตของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางมายังกรุงเทพมหานคร บริษัทฯเชื่อวา ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้จะชวย
กระจายและลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯเชื่อวา ความสําเร็จและชื่อเสียงในธุรกิจสายการบินของบริษัทฯ จะ
ชวยสงเสริมความสําเร็จของธุรกิจเหลานี้ โดยสอดรับกับความสัมพันธทางธุรกิจระหวางบริษัทฯกับพันธมิตรการบินใน
ปจ จุ บัน และอนาคตที่จะเติบ โตขึ้น เชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สายการบินที่เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Sharing ) กับบริษัทฯจาก 4 ใน 9 รายไดเปนลูกคาที่ใชบริการของ BFS Cargo และ 4 ใน 9 รายไดเปนลูกคาที่ใชบริการของ
BFS Ground ทั้งนี้ ธุรกิจเหลานี้ยังคงอยูในระหวางการเจรจากับผูที่แสดงความสนใจที่จะเขามาเปนลูกคาเพิ่มเติม
2.5.9 ทีมบริหารจัดการของบริษัทฯและผูถือหุนที่ควบคุมบริษัทฯ เปนผูที่มีประสบการณและความรับผิดชอบ
สูง และสามารถพิสูจนได
ทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯไดรวมงานกับบริษัทฯมาเปนเวลาเฉลี่ยถึง 14 ปแลว และไดสะสมประสบการณ
การในการจัดการและความรูดานเทคนิคมาอยางเขมขน ตัวอยางเชน นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะ
ผูบริหารของบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกอตั้งสายการบินบางกอกแอรเวยส ขึ้นเมื่อป 2511 ซึ่งขณะนั้นใชชื่อวาสหกลแอร
และเปนสายการบินเอกชนแหงแรกของไทย ในสวนของนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอํานวยการใหญและรอง
ผูอํานวยการใหญฝายปฏิบัติการ (Senior Executive Vice President for Operations) ก็เปนผูที่ดํารงตําแหนงมาตั้งแตป 2551
และไดรับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชยสําหรับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 และ เอ320 และเปนกรรมการของบริษัทวิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จํากัด
ประสบการณความสําเร็จที่ยาวนานของบริษัทฯแสดงใหเห็นถึงความสามารถของทีมผูบริหารในการขยายธุรกิจ
วางรากฐานภาพลักษณองคกรและรักษาความเชื่อมั่นของลูกคา ในขณะเดียวกันก็สามารถขับเคลื่อนองคกรผานวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข และดานสิ่งแวดลอมมาไดอยางมั่นคง
ทีมผูบริหารของบริษัทฯ ถือหุนของบริษัทฯ รวมกันคิดเปนประมาณรอยละ 58.13 กอนการเสนอขายหุนครั้งนี้
และภายหลังจากการเสนอขายหุนแลว ทีมผูบริหารของบริษัทฯจะถือหุนของบริษัทฯ รวมกันคิดเปนประมาณรอยละ 43.74
บริษัทฯเชื่อวาการที่ทีมผูบริหารถือหุนของบริษัทฯ จะทําใหผลประโยชนของทีมผูบริหารและผลประโยชนของผูถือหุนเปน
ในทิศทางเดียวกัน และจะสงผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของบริษัทฯในระยะยาว
นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากกลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูวางรากฐานและ
บุกเบิกดานการบินของไทย โดยกลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความเปนสายการบินแบบบูติก
และจะยังคงยึดมั่นในการผลักดันบริษัทฯใหกาวไปขางหนา
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ยุทธศาสตรในการแขงขัน

2.6.1 บริษัทฯจะยังคงเนนที่การพัฒนาทั้งบริการและสินคาเพื่อใหบริการแกลูกคา การสงเสริมใหลูกคาสามารถ
จดจําและเขาใจในตราสินคา และการสรางความภักดีตอตราสินคาอยางตอเนื่อง
บริษัทฯวางแผนที่จะใหบริการระดับพรีเมี่ยม และมีคุณภาพดีแกผูโดยสารอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมความเขาใจใน
ตัวสินคาและการจดจําตราสินคา ในฐานะ “Asia Boutique Airline” อยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหผูบริโภครับรูและเขาใจตราสินคาของบริษัทยิ่งขึ้น บริษัทฯตั้งใจที่เพิ่มกิจกรรมทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธทั้งในประเทศไทย ในตลาดภูมิภาคที่มีอยูแลว และในตลาดใหมๆที่บริษัทฯตั้งใจที่จะ
ใหบริการ ผานชองทางการตลาดทั้งแบบดั้งเดิมและผานสื่อสังคมออนไลน โดยบริษัทฯคาดวาการดําเนินกิจกรรมการตลาด
และประชาสัมพันธเหลานี้จะเนนประชาสัมพันธการบริการระดับพรีเมี่ยม และมีคุณภาพสูงของบริษัทฯ รวมทั้งเครือขาย
เสนทางบินสูจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมหรือพักผอนที่มีเอกลักษณ ตัวอยางเชน บริษัทฯตั้งใจที่จะดําเนินการ
เชิงรุกมากขึ้นในการสงเสริมการขายรวมกับ GDS ณ จุดหมายปลายทางทุกแหงที่บริษัทฯใหบริการ และจัดใหมีการสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคา ณ เคานเตอรจําหนายบัตรโดยสารของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังตั้งใจที่จะขยายเครือขายการ
จําหนายบัตรโดยสารดวยการเพิ่มจํานวนตัวแทนการจําหนายบัตรโดยสารแบบอิเล็กโทรนิกส ( E-Ticketing หรือ"IET")
รวมทั้งการตั้งศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทขึ้นในประเทศพมาและกัมพูชา
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความภักดีตอตราสินคาของบริษัทใหมากขึ้น บริษัทฯจะยังคงเนนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาในโปรแกรมสะสมไมลใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯจะเสาะหาพันธมิตรในธุรกิจไลฟสไตลใหมากขึ้น เชนโรงแรม
ตางๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนของโครงการ FlyerBonus และจะเสนอสิทธิประโยชนเพิ่มเติมใหสมาชิกที่เปนบริษัท
(Corporate Member) ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสื่อสารกับลูกคาที่เปนสมาชิกของ FlyerBonus อยางสม่ําเสมอ โดย
การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อประชาสัมพันธรายการสงเสริมการขายและสิทธิประโยชนตางๆ
2.6.2 บริษัทฯจะเพิ่มจํานวนผูโดยสารใหมากขึ้น ดวยการเพิ่มความสามารถ (Capacity) ในการใหบริการใน
เสนทางบินที่มีอยูเดิม เพิ่มเสนทางใหม และขยายจํานวนเที่ยวบินจากการเขาทําความตกลงบินเที่ยวบินรวม (Code Sharing)
ในประเทศไทย บริษัทฯตั้งใจจะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและเพิ่มเครื่องบินที่เหมาะสมตอเสนทางบิน ในเสนทางบิน
หลักๆในปจจุบันของบริษัทฯที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยการอาศัยประโยชนจากการดําเนินกิจการที่มีอยูในปจจุบัน และ
การยอมรับในตราสินคาของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนที่จะเพิ่มเสนทางบินใหมๆโดยเนนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการเสาะหาและ
เพิ่มจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมและพักผอน ที่ความตองการของนักทองเที่ยวอยูในระดับสูง แตมีสายการบินอื่น
ใหบริการนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทฯตั้งใจที่จะขยายเครือขายเสนทางบิน โดยใชศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯที่
สนามบินสุวรรณภูมิเปนฐานในการใหบริการเสนทางบินในประเทศ ไปยังจังหวัดอุดรธานีในเดือนตุลาคม 2556 และอําเภอ
หาดใหญในเดือนตุลาคม 2557 และเสนทางบินระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงเมืองมัณฑเลย ในประเทศพมา ในเดือนกันยายน ป
2556 อีกทั้งบริษัทฯตั้งใจที่จะอาศัยประโยชนจากการมีศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯที่สนามบินสมุย ในการขยายตลาด
ไปสูจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพอื่นๆในเอเชีย ดวยการพัฒนาเสนทางบินระหวางประเทศจากสมุย สูจุดหมายปลายทางใน
ประเทศจีน อินโดนีเซีย พมา สิงคโปรและเวียดนาม
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นอกจากนี้ บริษัทฯตั้งใจอยางตอเนื่อง ที่จะพัฒนาความสัมพันธกับสายการบินพันธมิตรใหแข็งแกรง โดยการเขาทํา
ขอตกลงการบินรวม (Code Sharing) เพื่อใหมีการปอนผูโดยสารที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียเหนือ
ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และยุโรป ใหแกเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯเขาทําขอตกลงการบินรวม (Code Sharing) กับสายการบินพันธมิตรจํานวน 9 สาย
การบิน ซึ่งบริษัทฯคาดวาผลประโยชนที่จะไดจากการทําขอตกลงการบินรวม (Code Sharing) จะเพิ่มขึ้นตามการตามการเขา
ทําขอตกลงการบินรวม (Code Sharing) ที่จะ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯวางแผนที่จะมุงเนนสายการบินหลักๆ
ที่คาดวาจะนํานักทองเที่ยวกลุมใหมๆเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใหบริการแกตลาดสําคัญๆ ที่ปจจุบันยังมิไดอยูใน
เครือขายตามความตกลงเที่ยวบินรวม ทั้งนี้ SAP คาดวาประเทศที่เปนแหลงของนักทองเที่ยวกลุมใหมๆที่จะเดินทางมายัง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก จีน ออสเตรเลีย อินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ ทั้งนี้บริษัทฯอยูในระหวางการเจรจา
กับสายการบินรายใหมๆ เพื่อขยายเครือขายขอตกลงการบินรวม (Code Sharing) เพิ่มเติม
2.6.3

บริษัทฯวางแผนจะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรตามรายไดเพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร บริษัทฯวางแผนจะใชเสนทางบินตางๆของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดวยการประเมินเครือขายเสนทางบินอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความถี่ในเสนทางบินที่ทํากําไร ยกเลิกเสนทางที่ไมสามารถทํา
กําไร และเพิ่มเสนทางบินใหมๆสูจุดหมายปลายทางที่คาดวาจะมีการเจริญเติบโตสูง ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯยังมีประวัติที่ดีใน
การปรับปรุงชั่วโมงการใชเครื่องบินของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเครื่องบิน ATR ของบริษัทฯ ในป 2553 มีชั่วโมง
การใชงานตอวัน เทากับ 6.0 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน ใน ป 2554 เทากับ 6.9 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน และในป2555 เทากับ 7.4
ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน สวนเครื่องบินแอรบัส 319 ในป 2553 มีชั่วโมงการใชงานตอวันเทากับ 9.2 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน ใน
ป 2554 เทากับ 10.3 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน และในป2555 เทากับ 10.3 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน สวนเครื่องบินแอรบัส 320 ในป
2553 มีชั่วโมงการใชงานตอวันเทากับ 8.3 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน ใน ป 2554 เทากับ 9.8 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน และในป
2555 เทากับ 10.8 ชั่วโมงตอเครื่องตอวัน ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนที่เพิ่มชั่วโมงการใชงานตอวันใหมากขึ้นอีก โดยการเพิ่มความถี่
สําหรับบางเสนทางบิน และบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มอัตราขนสงผูโดยสาร โดยการเพิ่มระดับของการรับรูในสายการบินของ
บริษัทฯทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยผานความพยายามในการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ
เชน การจัดงบประมาณสําหรับการโฆษณาทางทีวี และการโฆษณาในจังหวัดเชียงใหมและภูเก็ต ประเทศฮองกง และสิงคโปร
บริษัทฯจะพยายามอยางตอเนื่องในการลดคาใชจายสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง ดวยการใชเครื่องบินที่ประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง ควบคูไปกับพัฒนาเทคนิคการจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องบินทุกประเภท ทั้งนี้ บริษัทฯอยูในระหวางการเจรจา
กับบริษัทผูผลิตเครื่องบิน 4 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเครื่องบินรุนใหมที่ใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตาม แผนการ
จัดการฝูงบินของบริษัทฯในระยะกลางและระยะยาว
บริษัทฯคาดวาจะลดคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการฝกอบรมนักบินฝกหัดของบริษัทฯในเรื่องดังกลาว
นี้ และจะพยายามลดตนทุนการดําเนินงาน โดยการเสนอขายบัตรโดยสารที่ราคาต่ําที่สุดผานชองทางอินเตอรเน็ตเพื่อจูงใจให
ผูโดยสารจองบัตรผานชองทางอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนการชวยลดคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายที่เกี่ยวของ
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2.6.4 บริษัทฯจะยังคงรักษาการเติบโตของรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินของบริษัทฯและเสาะหา
โอกาสทางธุรกิจใหมๆ
บริษัทฯตั้งใจที่จะเพิ่มรายไดที่ไดมาจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบิน อันไดแก การใหบริการครัวการบิน การ
ใหบริการภาคพื้นดิน และการใหบริการคลังสินคา โดยอาศัยประโยชนจากปริมาณการจราจรที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ BAC วางแผนจะสรางความเติบโตใหแกธุรกิจครัวการบิน ดวยการขยายเขาสูตลาดเฉพาะกลุม เชนการ
จัดเตรียมอาหารใหแกลูกคาที่เปนโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนการที่จะรวมลงทุนในการบริหารครัวการบินที่ภูเก็ต
โดยขึ้นอยูกับการไดรับใบอนุญาติที่จําเปน และจะขยายกิจการ โดยการขยายโรงครัวการบินที่สนามบินสมุยเพื่อรองรับความ
ตองการอาหารที่เพิ่มขึ้นสําหรับเที่ยวบินที่ออกจากสมุย
BFS Ground มีแผนจะขยายธุรกิจไปในภูมิภาค โดยขณะนี้อยูในขั้นของการหารือเพื่อใหบริการภาคพื้นดิน ใหกับ
สนามบินในประเทศเพื่อนบานของไทย
นอกจากนี้ BFS Cargo วางแผนที่จะเพิ่มรายไดดวยการปรับราคา และเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บคาธรรมเนียมตางๆ
เชนการคิดคาธรรมเนียมสินคาดวยการคํานวณหนวยน้ําหนักแทนที่จะคิดตามใบตราสงสินคาทางอากาศ และมีแผนการที่จะ
สร า งความเจริ ญ เติ บ โตโดยการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการให บ ริ ก ารคลั ง สิ น ค า โดยอยู ใ นระหว า งการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานพื้นที่และการเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินคาในแนวตั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯตั้งใจที่จะสํารวจโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ เชนการเสนอขายบริการบํารุงรักษาอากาศยานใหแก
ลูกคาภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินซึ่งบริษัทฯใชดําเนินการอยู โดยสามารถอาศัยประสบการณจาก
การจัดการเครื่องบินเฉพาะแบบเหลานี้
ทั้งนี้ โดยอาศัยจุดเดนของประเทศไทยในฐานะที่เปนจุดหมายปลายทางชั้นนําสําหรับการทองเที่ยวในเชิงการบํารุง
สุขภาพ บริษัทฯ อยูในระหวางการพิจารณาเพื่อหากลยุทธใหมๆ ซึ่งรวมถึงโอกาสทางธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการ
ทองเที่ยวเชิงบํารุงสุขภาพ (Medical Tourism) รวมกับ BGH เชน การจัดใหมีและทําการตลาดโครงการทางสุขภาพที่
ใหบริการโดย BGH รวมกับการจําหนายตั๋วโดยสารของบริษัทฯ
2.6.5 บริษัทฯจะสงเสริมการเจริญเติบโตของเกาะสมุยในฐานะที่เปนจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอน เพื่อ
เพิ่มรายไดจากการขนสงผูโดยสาร โดยอาศัยความเปนผูนําตลาดที่แข็งแกรง
บริษัทฯตั้งใจที่จะดําเนินการสงเสริมการเติบโตของเกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอนที่สําคัญ
ตอไป ทั้งนี้บริษัทฯไดยื่นคําขอ (ซึ่งรวมถึงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม) ตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขออนุญาติเพิ่มความถี่
ของเที่ย วบินใหไดถึง 50 เที่ยวบิ นตอวัน และจะมีการหารืออยางตอเนื่อ งกับหนวยงานที่ที่เกี่ยวของเและผูประกอบการ
โรงแรมที่เกาะสมุย นอกจากนี้บริษัทฯตั้งใจที่จะเพิ่มการจัดสรรเวลาในการบิน (Slot) ที่เหมาะสมสําหรับเครื่องบิน รวมทั้ง
เพิ่มเสนทางบินใหมทั้งขาเขาและขาออกจากเกาะสมุย ซึ่งจะทําใหยอดปริมาณผูโดยสารในจุดหมายปลายทางที่สําคัญแหงนี้
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะอาศัยประโยชนจากการที่บริษัทฯไดรับการจัดสรรเวลาในการบิน (Slot) สวนใหญของสนามบินสมุย
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีเที่ยวบินวันละ 34 เที่ยวที่ไดรับอนุญาตใหบินเขาออกจากสนามบินสมุย โดยเปนเที่ยวบินของ
บริษัท 32 เที่ยวบิน) เพื่อเพิ่มรายไดที่จัดเก็บจากผูโดยสารที่เกิดจากปริมาณผูโดยสารที่มีแนวโนมจะเติบโตขึ้น และเพื่อ
สงเสริมความเปนผูนําทางการตลาดของบริษัทฯในเกาะสมุย
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2.6.6 บริษัทฯจะยังคงแสวงหาโอกาสที่จะใชความเชี่ยวชาญของบริษัทฯใหเปนประโยชนในการสรางสรรค การ
พัฒนาและการดําเนินกิจการในสนามบินตางๆ
บริ ษั ท ฯกํ า ลั ง สํ า รวจโครงการพั ฒ นาสนามบิ น ในประเทศไทยและต า งประเทศ โดยอาศั ย ประโยชน จ าก
ประสบการณในการพัฒนาและการดําเนินงานในสนามบินสมุย ตราด และสุโขทัย ทั้งยังไดสํารวจโอกาสในการดําเนินกิจการ
ในสนามบินที่มีอยูในประเทศไทย ตลอดจนการรวมลงทุนกับพันธมิตรทองถิ่นของประเทศตางๆในภูมิภาค เพื่อโอกาสมีสวน
รวมในการปรับปรุงและการดําเนินงานของสนามบินในประเทศนั้นๆ ในการนี้ อาจรวมถึงสนามบินปลายทางที่ไมไดอยูใน
เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯในปจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาใหจุดหมายปลายทางดังกลาวเขาอยูใน
เครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ถาเล็งเห็นวา พื้นที่นั้นๆมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรม
และพักผอนแหงใหมๆ
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