แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายต่อประชาชนและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ
โดยบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 520,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 4 เมษายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : 6 ตุลาคม 2556
คาเตือนผู้ลงทุน:
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ งความเหมาะสม
ในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ
กากั บหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ คณะกรรมการตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการกากั บหลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แนะนาให้ ลงทุ นใน
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรั พย์ที่ได้ืื้อ
หลักทรั พย์ไม่ เกินหนึ่งปีนับแต่วั นที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นมีผลใช้บัง คับและยังเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรี ยกร้อง
ค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้
หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดง
รายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ

คาเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สานักง าน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทาการของสานักงาน
หรือทาง http://www.sec.or.th
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คานิยาม
นอกจากจะกาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในเอกสารฉบับนี้ ให้คาดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ หรือ บมจ. การบินกรุงเทพ

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทในเครือทั้งหมดในภาพรวม

PGGS

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จากัด

BAGS Ground

หมายถึง บริษัท แบ็กส์ บริการภาคพื้น จากัด

BAC

หมายถึง บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จากัด

BFS Ground

หมายถึง บริ ษั ท บริ ก ารภาคพื้ น การบิ น กรุ ง เทพเวิ ล ด์ ไ วด์ ไ ฟลท์
เซอร์วิส จากัด

BFS Cargo

หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด

WFS

หมายถึง Worldwide Flight Services Holding S.A.

BAH

หมายถึง บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด

BGH

หมายถึง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)

สัญญาโครงการคลังสินค้า

หมายถึง สัญญาโครงการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง
ทอท. และ BFS Cargo ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)

สัญญาโครงการครัวการบิน

หมายถึง สั ญ ญาโครงการครั ว การบิ น ณ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ระหว่าง ทอท. และ BAC ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)

สัญญาสนับสนุนการบริหารการให้บริการ
กิจการภาคพื้น

หมายถึง สั ญ ญาสนั บ สนุ น การบริ ห ารการให้ บ ริ ก ารกิ จ การภาคพื้ น
ระหว่าง BFS Ground และ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549

สัญญาโครงการอุปกรณ์บริการภาคพื้นและ
สิ่งอานวยความสะดวกด้านการซ่อมบารุง

หมายถึง สัญ ญาโครงการอุ ป กรณ์ บ ริการภาคพื้ น และสิ่ งอ านวยความ
สะดวกด้านการซ่อมบารุง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง
BFS Ground และ ทอท. ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2547 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)
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สัญญาสนับสนุนการบริหารการให้บริการ
กิจการคลังสินค้า

หมายถึง สัญญาสนับสนุนการบริ หารการให้บริ การกิจการคลัง สินค้ า
ระหว่าง BFS Cargo และ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

TSD

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

DCA

หมายถึง กรมการบินพลเรือน

Full-Service Carriers หรือFSC

หมายถึง สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ

IATA

หมายถึง สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ICAO

หมายถึง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Low-Cost Carriers หรือ LCC

หมายถึง สายการบินต้นทุนต่า

SAP

หมายถึง Strategic Airport Planing Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการ
บิ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด เตรี ย ม การคาดการณ์ ท าง
อุตสาหกรรมการบินและแผนธุรกิจในเชิงกลยุทธ์

MOPS

หมายถึง Mean of Platts Singapore

ทอท. หรือ AOT

หมายถึง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

เครือข่ายเส้นทางการบินของ บริษัทฯ

หมายถึง เครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ให้บริการ

เครือข่ายเส้นทางการบินส่วนขยาย

หมายถึง เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางการบิ น ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง รวมถึ ง จุ ด หมาย
ปลายทางที่ ค รอบคลุ ม โดยความตกลงเที่ ย วบิ น ร่ ว ม (Code
Share Agreement) ของบริษัทฯ

ปตท.

หมายถึง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

เชลล์แห่งประเทศไทย

หมายถึง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด

กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
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นิยามศัพท์ทางด้านการบินที่สาคัญ
ปริมาณที่นงั่ (Capacity)

หมายถึง จานวนที่นั่งผู้โดยสารทั้งหมด

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
(Load Factor)

หมายถึง จ านวนบรรทุ ก ผู้ โ ดยสารเที ย บเป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ จ านวนที่ นั่ ง
ผู้โดยสารทั้งหมด

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Available Seat-Kilometer: ASK)

หมายถึง จานวนที่นั่งผู้โดยสารคูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตร

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร
(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)

หมายถึง จานวนผู้โดยสารของเที่ยวบินแบบประจาคูณระยะทางบินเป็น
กิโลเมตร

รายได้ต่อหน่วยจากการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Revenue per ASK: RASK)

หมายถึง รายได้ จ ากการขายและให้ บริ การของบมจ. การบิน กรุง เทพ
(หมายถึง รายได้รวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการสุทธิกับ กาไร
จากการขายเงินลงทุน โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เงินปันผลรับ และ เงินชดเชยจากการเลิกสัญญา)
หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร(ASK)

ต้นทุนต่อหน่วยจากการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Cost per ASK: CASK)

หมายถึง ผลรวมของต้ น ทุ น จากการด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ จ่ ายในการขาย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร และค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารของ
บมจ. การบินกรุงเทพ (แต่ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) (หมายถึง
ค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการสุทธิกับ ขาดทุนจาก
การขายเงินลงทุน และขาดทุนจากการขายสิทธิการเช่า) หาร
ด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารไม่ หมายถึง ผลรวมของต้ น ทุ น จากการด าเนิ น งาน ค่ า ใช้ จ่ ายในการขาย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร และค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารของ
รวมต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)
บมจ. การบินกรุงเทพ (แต่ไม่รวมต้นทุนทางการเงินและต้นทุน
ค่าน้ามัน) (หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
สุทธิกับ ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ขาดทุนจากการขายสิทธิ
การเช่า และ ค่าน้ามัน) หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(ASK)
มวลวิ่งขึน้ สูงสุด
(Maximum Take-Off Weight)

หมายถึง จานวนน้าหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น

