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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูล
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ ประชาชน
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [•])
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย: บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ: สายการบิน

จานวนหุ้นที่เสนอขาย: 520,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.8 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

1. ผู้ลงทุนในประเทศจานวนรวม

[]

ล้านหุ้น แบ่งเป็น

- บุคคลทั่วไป ประมาณ

[]

ล้านหุ้น

- นักลงทุนสถาบัน ประมาณ

[]

ล้านหุ้น

- ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ []

ล้านหุ้น

2. ผู้ลงทุนในต่างประเทศจานวนรวม
เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย:

[]

ล้านหุ้น

รับประกันการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [] บาท/หุ้น

มูลค่าการเสนอขาย: [] บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า: ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้: 1 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557: 7.7 บาท/หุ้น

ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุ้นสามัญทีจ่ ะเสนอขายในครั้งนี้ได้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (P/E Ratio)
โดยราคาเสนอขายซึ่งเท่ากับหุ้นละ [] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ประมาณ [] เท่า โดยคานวณ
จากกาไรสุทธิของบริษทั ฯ สาหรับ [●] หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ
2,100,000,000 หุน้ (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาท
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อัตราส่วนราคาต่อกาไร (“P/E Ratio”): [] เท่า
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน: อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เฉลี่ยของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจ
สายการบินเท่ากับ [] เท่า (ดูรายละเอียดข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขายในส่วนที่ 3 ข้อ 4)
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน [] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [] ของจานวนหุ้นที่ออกและ
เรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง:

SET

หมวดธุรกิจ:

ขนส่งและโลจิสติกส์

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:

Profit test

วัตถุประสงค์การใช้เงิน:
ประมาณ (ล้านบาท)

1.
2.
3.
4.
5.

การขยายฝูงบิน รวมทัง้ การปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม
การจัดซือ้ เครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สารองสาหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
การก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
การปรับปรุงสนามบินสมุย

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและหลังหักสารองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนดและตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ้ อยู่กับการขยายธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี หรือขึน้ อยู่กบั ความ
จาเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยต้องได้รบั อนุมัตจิ ากที่ประชุมผู้ถือหุน้ ยกเว้นการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัตจิ ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ ได้
อย่างไรก็ดี จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และข้อ 5 ทาให้ บริษทั ฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจานวน 3,421.7 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายไทย บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล หากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่
โปรดดูหัวข้อ “การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ – การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน ส่วนที่ 2 หน้า 357” และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 และ ข้อ 5
ทั้งนี้ ภายใต้การอนุมัติของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ บริษทั ฯ คาดว่าจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเร็วที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้หลังจากการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
เพื่อขออนุมัตใิ ห้นาส่วนล้ามูลค่าหุ้น(ถ้ามี) จากการเสนอขายต่อประชาชนในครั้งแรกนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว (ในกรณีที่ส่วน
ล้ามูลค่าหุ้นมีมูลค่ามากกว่าขาดทุนสะสม) อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นหรือมีส่วนล้ามูลค่าหุน้ ไม่
เพียงพอต่อการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษทั ฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:
บริษัทฯ เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นบริการระดับพรีเมี่ยมให้แก่ผู้โดยสาร บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2527
ภายใต้ชื่อ “สหกลแอร์” เพื่อรับโอนกิจการสายการบินซึ่งดาเนินการโดยบริษัท กรุงเทพสหกล จากัด ซึ่งมีนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถเป็นเจ้าของ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินภายใต้บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ในปี 2529
บริษัทฯ เริ่มให้บริการเที่ยวบินแบบประจาอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อปัจจุบันคือ “บางกอกแอร์เวย์ส” ณ วันที่ 30 มิถุนายน2557 บริษัทฯ
ให้บริการเที่ยวบินแบบประจาในเส้นทางการบินภายในประเทศ 14 เส้นทางโดยครอบคลุมเส้นทางที่เป็นจุดหมายปลายทางในด้านการ
พักผ่อนและแหล่งวัฒนธรรมที่สาคัญในประเทศไทย เช่น จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกระบี่ และให้บริการ
เที่ยวบินแบบประจาในเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีก 13 เส้นทาง เช่น ประเทศเมียนม่าร์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ประเทศอินเดีย ประเทศบังคลาเทศ และประเทศมัลดีฟส์ บริษัทฯ มุ่งเน้นระยะเวลาการบินไม่เกิน 5
ชั่วโมงจากแต่ละศูนย์ปฏิบัติการการบิน ซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงผู้โดยสารที่เดิน ทางไป หรือเดินทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเอเชียใต้ เช่น ประเทศอินเดียและประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มลูกค้าในทวีปยุโรป
เอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานความร่วมมือกับสายการบินเช่น สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์ สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ สายการบินบริติชแอร์เวย์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ และสาย
การบินซิลค์แอร์ เป็นต้น โดยการทาความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) และความตกลงร่วมอื่นๆ บริษัทฯ ดาเนิน งาน
ธุรกิจสายการบินที่ศูนย์ปฏิบัติการการบินสองแห่ง คือ สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ และสนามบินสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
(“กองทุนรวม”) เพื่อให้เช่าสนามบินสมุยรวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกเป็นเวลา 30 ปี (สิ้นสุดปี 2579) เป็นจานวนเงิน 9,300 ล้านบาท ใน
วันเดียวกันบริษัทฯ ได้ทาสัญญาเช่าช่วงสนามบินสมุยจากกองทุนรวมเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมคามั่นที่จะเช่าช่วงทรัพย์สินที่เช่าต่อไม่
เกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ปี พร้อมกั นนี้ บริษัทฯ ได้ทาสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจาก
กองทุนรวมเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยสัญญาเช่าระยะยาวกับกองทุนรวมกาหนดค่าตอบแทนแบบคงที่เดือนละ 47.5 ล้านบาท และให้
เพิ่มเติมตามการผันแปรตามจานวนผู้โดยสารขาออกที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย และเที่ยวบินขาเข้าสนามบินสมุย ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือ
หน่วยลงทุนร้อยละ 25 ในกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นเจ้าของและดาเนินธุรกิจสนามบินในจังหวัดสุโขทัย และสนามบินใน
จังหวัดตราด
นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินแล้ว บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ได้แก่ การ
ให้บริการกิจการภาคพื้นดิน การให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินตนเองและ
สายการบินอื่นๆ โดยผ่านบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้
บริษัท
บริษัทย่อย
1. บริษัท บางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้ง จากัด
2. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์
ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จากัด
3. บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จากัด
4.

บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จากัด(1)

ธุรกิจหลัก
บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ที่ถือหุ้นใน BGH
ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ให้บริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย
ให้บริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
ณ สนามบินดอนเมือง
ให้บริการคลังสินค้า ณ สนามบินดอนเมือง
ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ธุรกิจร้านอาหาร
ให้บริการด้านครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,001.0

99.99

670.0

90.00

0.25

99.99

1.0

99.99

5. บริษัท บีเอฟเอส คาร์โก้ดีเอ็มเค จากัด(1)
25.0
51.00
6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จากัด
500.0
90.00
(2)
7. บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้าส์ จากัด
25.0
99.99
(2)
8. บริษัท บางกอกแอร์เคเทอริ่งภูเก็ต จากัด
0.25
69.99
บริษัทร่วม
1. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด
ให้บริการคลังสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
300.0
49.00
(3)
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุยเป็นระยะเวลา 30 ปี
9,500.0
25.00
(4)
3. บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จากัด
ไม่มีการประกอบธุรกิจ
30.0
10.00
(1)
ถือหุ้นโดย บริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิล์ดไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จากัด
(2)
ถือหุ้นโดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จากัด
(3)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยมีทุนจดทะเบียนในวันจัดตั้งกองทุนเท่ากับ 9,500 ล้านบาท แต่กองทุนรวมมีการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้
มาเป็นลาดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมยังคงเหลือทุนชาระแล้วทั้งสิ้น 9,208 ล้านบาท
(4)
บริษัทฯ ได้ชาระค่าหุ้นไปแล้วเป็นจานวน 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จากัด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้
ส่งกรรมการของบริษัทฯ ไปดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จานวน 2 ใน 5 ท่าน ทาให้บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จากัด ถือเป็นบริษัท
ร่วมของบริษัทฯ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ
ต่อประชาชน

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

(1)

กลุ่มนายปราเสริฐ และนางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ อันได้แก่
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
- นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ
นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ(2)
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ
บริษัท สินสหกล จากัด(3)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
ผู้บริหารพนักงานและผู้ถือหุ้นอื่นๆ
- กรรมการและผู้บริหาร
- พนักงานและผู้ถือหุ้นอื่นๆ
ผูล้ งทุนทั่วไป

จานวนหุ้น
419,271,100
383,021,100
36,250,000
473,709,920
319,700,000
155,040,000
77,542,900
63,934,400
17,905,600
52,896,080
18,445,180
34,450,900
-

ร้อยละ
26.5
24.2
2.3
30.0
20.2
9.8
4.9
4.0
1.1
3.4
1.2
2.2
-

-

-

10. [●](4)

[●]

[●]

1,580,000,000

100.0
2,100,000,000
100.0
สมาชิกในครอบครัวปราสาททองโอสถ ได้จานาหุ้นของบริษัทฯ ไว้กับสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละประมาณ 21.6 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้น

รวม
(1)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนและการเสนอขายหุ้น
สามัญต่อประชาชนโดยผู้ถือหุ้นเดิม
ที่ขายหุ้นในครั้งนี้
จานวนหุ้น
ร้อยละ
419,271,100
20.0
383,021,100
18.2
36,250,000
1.7
263,709,920
12.6
319,700,000
15.2
155,040,000
7.4
77,542,900
3.7
63,934,400
3.0
17,905,600
0.9
52,896,080
2.5
18,445,180
0.9
34,450,900
1.6
520,000,000
24.8

สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้
ในวันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น หรือเป็นร้อยละ 10.0 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่
(Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ ไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีการขายหุ้นสามัญดังกล่าวได้ทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมรายนี้จะ
ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจานวนเท่ากับ 263,709,920 หุ้น หรือคิดรวมกันเป็นจานวนเท่ากับร้อยละ 12.6 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
(3)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท สินสหกล จากัด มีทุนจดทะเบียนจานวน 200,000,000 บาทและเรียกชาระแล้ว 57,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดผู้ถือหุ้น ดังนี้

(2)

รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
3. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
5. น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ
6. ร้อยโทสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ
รวม
(4)

ทุนจดทะเบียน (บาท)
40,000,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
37,500,000
10,000,000
200,000,000

[]
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ทุนเรียกชาระแล้ว (บาท)
11,500,000
10,781,250
10,781,250
10,781,250
10,781,250
2,875,000
57,500,000

ร้อยละ
20.0
18.8
18.8
18.8
18.8
5.0
100.0
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สัดส่วนรายได้:

รายได้จากธุรกิจสายการบิน
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจสนามบิน
รายได้จากธุรกิจสนามบิน
รายได้อื่น(1) (2)
รวมรายได้
(1)

(2)

ปี 2556

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
80.8
8,830.2
80.4

ปี 2554 (ปรับปรุงใหม่)

ปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)

ล้านบาท
11,599.1

ร้อยละ
74.7

ล้านบาท
14,863.9

ร้อยละ
76.1

ล้านบาท
16,734.7

2,059.5

13.3

2,300.5

11.8

2,656.1

12.8

1,337.4

12.2

368.8
1,495.6
15,523.0

2.4
9.6
100.0

447.0
1,908.5
19,519.9

2.3
9.8
100.0

485.5
845.0
20,721.4

2.3
4.1
100.0

269.1
543.6
10,980.3

2.5
5.0
100.0

รายได้อื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมบัตรโดยสาร ค่าสัมภาระส่วนเกิน ดอกเบี้ยรับ กาไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้จากการขายสินค้าปลอดอากร รวมถึงรายได้จากการขาย
และบริการในปี 2554 และ ปี 2555 ของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ขายกิจการออกไปแล้ว
รวมถึงรายได้จากการเลิกสัญญาซื้อขายเครื่องบินในปี 2554 จานวน 545.8 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
พลตารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
นายศรีภพ สารสาส
พลเอก วิชิต ยาทิพย์
นายเจมส์ แพ็ททริค รูนี่ย์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สรุปปัจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1. ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ
จากค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ
1.2. ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบินใด ๆ ของ บริษัทฯ
1.3. บริษัทฯ จาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการสนามบินเพื่อดาเนินกิจการสนามบิน และการที่บริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือไม่สามารถดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได้ อาจทาให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.4. สภาวะที่ยากลาบากและความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกได้ส่งได้ผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปและอาจจะส่งผล
ต่อไปในอนาคต และอาจทาให้บริษัทฯ ประสบปัญหาข้อจากัดในการจัดหาแหล่งเงินทุน
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1.5. การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่นอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ
อย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.6. งบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ได้แสดงงบการเงินรวมปี 2555 และปี 2554
ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ และผู้สอบบัญชีอิสระไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
1.7. ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขันจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่น อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.8. การแข่งขันจากสนามบินและจุดหมายปลายทางอื่นอาจส่งผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อปริมาณการใช้บริการในสนามบินสมุย
1.9. ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ต้องพึ่งตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ และในประเทศกัมพูชา เช่น เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ และการลดลงของอุป
สงค์ในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.10. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้รับสัมปทานเพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
1.11. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับภายในประเทศ อาจส่งผลให้ต้นทุนในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจทาให้การให้บริการเกิดความล่าช้าหรือต้องหยุดชะงัก
1.12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบการดาเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของ
บริษัทฯ และทาให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
1.13. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามอายุของฝูงบิน
1.14. ผู้ให้กู้ยืมของผู้ให้เช่าเครื่องบินอาจมีสิทธิในหลักประกันเหนือเครื่องบินของบริษัทฯ ที่ผู้ให้เช่าได้ซื้อมาภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงิน (Finance Lease) และอาจเข้าครอบครองเครื่องบินดังกล่าวในกรณีผู้ให้เช่าไม่สามารถปฏิบัติการตามข้อกาหนดใน
สัญญาเช่าทางการเงิน และเอกสารกู้ยืมเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
1.15. บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) ได้ในอดีต และการที่บริษัทฯ ไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดในสัญญาเช่าดาเนินงาน ในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.16. บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระในการชาระหนี้ที่มีจานวนคงที่เป็นจานวนมาก ทั้งในปัจจุบัน และภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
1.17. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.18. บริษัทฯ อาจก่อหนี้อย่างมีนัยสาคัญในอนาคตเพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องบิน เพื่อใช้เป็นการลงทุนหรือใช้ในแผนขยาย
ธุรกิจ
1.19. บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสาเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ
1.20. บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการที่เป็นส่วนสาคัญในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบินสุวรรณภูมิให้แก่ลูกค้า และรวมถึงเป็นช่องทางการจาหน่ายบัตรโดยสารให้แก่
บริษัทฯ
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1.21. บริษัทฯ ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความล้มเหลวหรือการละเมิดความ
ปลอดภัยใดๆ ของระบบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.22. ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 319 เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 320 เครื่องบินแบบเอทีอาร์
72-500 หรือเครื่องบินแบบเอที อาร์ 72-600 หรือเครื่องยนต์ประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt &
Whitney PW 127F หรือ 127M ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ดังกล่าวได้ หรือการตัดสินใจใช้
เครื่องบินหรือเครื่องยนต์ประเภทใหม่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนั ยสาคัญต่อ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.23. บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูดและ
รักษาบุคลากรดังกล่าว หรือการไม่สามารถดารงวัฒนธรรมองค์กรไว้ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.24. บริษัทฯ อาจเผชิญกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน การถ่วงงาน หรือต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
1.25. หากในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถดาเนินการให้มีไว้ซึ่งใบอนุญาตและการอนุญาตต่ างๆ หรือหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการ
อนุมัติกฎระเบียบต่างๆ บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินแบบประจาได้
1.26. บริษัทฯ อาจไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ชื่อทางการค้า “Bangkok Airways” ได้อย่างเพียงพอ หรือ
อาจเผชิญกับการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในจานวนที่สูงมากในการระงับข้อพิพาท หรืออาจ
จากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
1.27. ความสามารถในการกาหนดค่าโดยสารของบริษัทฯ ถูกจากัดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงที่กาหนดโดยรัฐบาล
1.28. อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามฤดูกาล
1.29. ความผัน ผวนจากอั ตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่ างประเทศอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อธุ รกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.30. ประเทศบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเผชิญความเสี่ยงทางธรณีวิทยาอย่างมีนัยสาคัญ และความเสี่ยงของภัยพิบัติซึ่งเกิดจาก
มนุษย์หรือจากธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของเที่ยวบินที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางเหล่านี้
1.31. บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
1.32. บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงบางประการที่ไม่ได้ทาประกันภัยไว้ และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการทากรมธรรม์ประกันภัยที่มี
เงื่อนไขที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยได้เลย
1.33. บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการร่วมทุนกับพันธมิตร
1.34. การลงทุนของบริษัทฯ ใน BGH ถือเป็นสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นสาระสาคัญของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
BGH อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.35. ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม อาจแตกต่างหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
1.36. การถือหุ้นโดยบุคคลต่างชาติในบริษัทฯ มีข้อจากัดอยู่หลายประการ การละเมิดข้อจากัดดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ และสิทธิของบริษัทฯ ในการบินในทุกเส้นทางการบิน
1.37. รายได้จากสนามบินของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่ างที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
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1.38. การบอกเลิกสัญญาเช่าช่วงกับกองทุนรวมอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.39. การดาเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการกระทาของบุคคลภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
2.1. ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการถดถอย
2.2. ข้อจากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอื่น ๆ ในประเทศไทย อาจทาให้บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มอัตราการใช้
เครื่องบินต่อลาต่อวัน ปรับปรุงการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ได้
2.3. อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ
และภาวะอากาศเลวร้าย
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทฯ
3.1. ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจผันผวนอย่างมาก และผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทฯ ในราคาที่เท่ากับหรือสูงกว่าราคา
หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ได้
3.2. การขายหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจานวนมากในอนาคต (รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้น
ในครั้งนี้) อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
3.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.4. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหุ้นใหม่ที่ออกจาหน่ายในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนต่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นอย่างมีนัยสาคัญ
และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของผู้ลงทุนจะลดลงทันทีอย่างมีนัยสาคัญ
3.5. ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตขึ้นอยู่กับกาไร สถานะทางการเงิน การหมุนเวียนของเงินสด
ข้อกาหนดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนในอนาคต ซึ่งจะชาระเป็นเงินบาท
3.6. ความเสี่ยงจากการนาหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)
4. ความเสี่ยงอื่นๆ
4.1. สานักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ จานวน 1 ราย ในเรื่องการใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และผู้บริหารของบริษัทฯ จานวน 1 ราย ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการกระทาผิดของอดีต
ผู้บริหาร
4.2. ผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับการทางานของท่านผู้บริหารดังกล่าวกับ AOT
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สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และไตรมาสล่าสุด:
งบการเงินรวม
รายละเอียด

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บาทต่อหุ้น)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)
(1)

ปี 2554
(ปรับปรุงใหม่)
27,450.9
23,461.4
3,989.5
15,523.0
10,796.2
290.6
0.2
5.9
1.1
7.3

ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่)
32,008.1
24,288.6
7,719.5
19,519.9
13,164.5
1,832.4
1.5
3.2
6.2
31.3

ปี 2556
30,393.1
23,201.3
7,191.7
20,721.4
15,034.1
990.0
0.6
3.2
3.2
13.3

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ระหว่างกาล
งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2557
34,178.2
22,072.3
12,105.9
10,980.3
8,746.5
204.8
0.1
1.9
1.3(1)
3.8(1)

ปรับตัวเลขของงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นตัวเลขเต็มปี (Annualized)

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน:
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 15,523.0 ล้านบาท
19,519.9 ล้านบาท 20,721.4 ล้านบาท และ 10,980.3 ล้านบาท ตามลาดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 ในปี 2555 และร้อยละ 6.2
ในปี 2556 ตามลาดับ โดยรายได้รวมที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโดยสารเป็นหลัก ทั้งนี้ การทีบ่ ริษทั ฯ มีรายได้
จากค่าโดยสารเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เป็นหลัก จากการที่บริษทั ฯ ได้มี
การขยายฝูงบิน เส้นทางการบิน และความถี่ของเที่ยวบิน ทาให้บริษัทฯ มีผู้โดยสารต่อปีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ดี รายได้จากการขนส่ง
ผู้โดยสารในปี 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าช่วงก่อนหน้า เนื่องจากสภาพทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออานวยและเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ซึ่งดาเนินต่อเนื่องมา
จนถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2557 บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิ เท่ากับ 290.6 ล้าน
บาท 1,832.4 ล้านบาท 990.0 ล้านบาท และ 204.8 ล้านบาท ตามลาดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 530.5 ในปี 2555 ลดลงร้อย
ละ 46.0 ในปี 2556 และ ลดลงร้อยละ 76.8 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีก่อนหน้า โดย
กาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 โดยหลักมาจากกาไรจากการขายเงินลงทุนใน BGH ที่เท่ากับ 818.9 ล้านบาทในปี 2555 เทียบกับกาไรจาก
การขายเงินลงทุนใน BGH จานวน 325.3 ล้านบาท ในปี 2554 และกาไรสุทธิที่ลดลงในปี 2556 โดยหลักมาจาก การลดลงของกาไรจาก
การขายเงินลงทุนใน BGH ซึ่งลดลงเหลือ 41.6 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ มีอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 1.9 ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 4.8 ร้อยละ
1.8 ในปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลาดับ
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ฐานะทางการเงิน
บริษทั ฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากับ 27,450.9 ล้านบาท 32,008.1 ล้าน
บาท 30,393.1 ล้านบาท และ 34,178.2 ล้านบาท ตามลาดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ คือเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้อนื่ ๆ บางส่วนในปี 2555 ซึ่งเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ (กรุณาดู
รายละเอียดการปรับโครงสร้างธุรกิจในหัวข้อ 2.4.1) โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่ารวมเท่ากับ 18,425.9 ล้านบาท 23,881.5 ล้านบาท
23,213.6 ล้านบาท และ 28,013.8 ล้านบาท ตามลาดับ และคิดเป็นร้อยละ 67.1 – 82.0 ของสินทรัพย์รวมณ สิ้นปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
และ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557
บริษทั ฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2557 เท่ากับ 23,461.4 ล้านบาท 24,288.6 ล้านบาท
23,201.3 ล้านบาท และ 22,072.3 ล้านบาท ตามลาดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะ
ยาวสนามบินสมุย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้อง หนี้สินภายใต้สัญญาซื้อ
ขายเครื่องบินแบบมีเงื่อนไข เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รายได้รบั ล่วงหน้าค่าตั๋วโดยสาร และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงิน ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,315.1 ล้านบาท 23,009.0 ล้านบาท 21,697.5 ล้านบาท และ 20,795.2 ล้านบาท ตามลาดับ และ
คิดเป็นร้อยละ 93.5 – 95.1 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษทั ฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 3,989.5 ล้าน
บาท 7,719.5 ล้านบาท 7,191.7 ล้านบาท และ 12,105.9 ตามลาดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนของผู้ถือหุน้ ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนเรียกชาระแล้วจานวน 1,580.0 ล้านบาท ยอดขาดทุนสะสม 3,960.1 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุน้ 13,670.3
ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุน้ เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน้ ที่เพิ่มจาก 6,216.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554 เป็น 8,753.4 ล้านบาท เป็น 8,961.0 ล้านบาท และเป็น 13,670.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2555 ปี 2556 และ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นผลจากกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งได้แก่หนุ้ BGH และ
ส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลการดาเนินงานที่มีกาไรมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทางบ
การเงินตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 4.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีโดยการนาการตีความตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าตามรูปแบบกฎหมาย โดยการนาค่า
เช่าผันแปรมารวมคานวณหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริง ข้อ 4.2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เรื่องภาษีเงินได้ และข้อ 5 การปรับปรุง
รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการภาษีโรงเรือน มาถือปฏิบตั ิ จึงทาให้บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จดั สรรจานวน
3,960.1 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
นอกจากนี้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทฯ ได้จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 30 ล้านหุน้ ให้แก่พนักงานและกรรมการ
ของบริษัทตามโปรแกรมการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นของบริษัทฯ ด้วยราคาเสนอขายเท่ากับ 10 บาทต่อหุน้ การจัดสรรดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาการทางาน และความรับผิดชอบของพนักงานและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการจัดทางบการเงิน
บริษทั ฯ ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของการให้สทิ ธิซื้อหุ้นแต่ละหุน้ ที่ 16.91 บาท ซึ่งคานวณโดยทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ ในปี 2556
บริษทั ฯ บันทึกค่าใช้จ่ายจานวน 207.3 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จานวน 207.3 ล้านบาท
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สภาพคล่อง
แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน โดยมี เงินกู้จากสถาบันการเงิน เป็นลาดับ
รองลงมา
รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 โดยมีนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต ดังต่อไปนี้
1) การให้บริการเช่าเหมาลาประเภท Charter Flight และ Medical Flight บริษัทฯ กาหนดนโยบายรายการระหว่างกันโดย
กาหนดราคาด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากาไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15.0
2) การให้บริการด้านบริหารจัดการและซ่อมบารุงเฮลิคอปเตอร์ บริษัทฯ มีการกาหนดราคาด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากาไรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 15.0
3) การจาหน่ายตั๋วโดยสาร บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายรายการระหว่างกันโดยกาหนดราคาที่ราคาตลาด หรือราคาทาให้
บริษทั ฯ มีรายรับสุทธิเทียบเท่ากับทีข่ ายให้กับบุคคลภายนอกอื่น
4) การให้บริการขนส่งสินค้า บริษทั ฯ กาหนดราคาตามราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่ขายให้บุคคลภายนอก
อื่น
5) การให้บริการรถขนของขนาดเล็ก
บุคคลภายนอกอื่น

บริษัทฯ

กาหนดราคาตามราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาทีข่ ายให้

6) การให้เช่าพื้นที่ บริษัทฯ มีการกาหนดราคาตามราคาตลาด
7) การใช้บริการโรงแรม ค่าบริการที่บริษัทฯ จ่ายเป็นราคาทีต่ ่ากว่าราคาที่บริษัทต่างๆ ให้กบั บุคคลภายนอกโดยเปรียบเทียบ
8) การใช้บริการอื่นๆ บริษทั ฯ มีการใช้บริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาทิ การขนส่งผู้โดยสาร การจองตั๋ว การตรวจ
สุขภาพรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยมีการกาหนดราคาตามราคาตลาด
9) การกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน ในอดีตบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งได้มีการชาระคืนเรียบร้อยแล้ว และในอนาคต
บริษทั ฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน รวมทั้งการค้าประกันหรือการนาทรัพย์สินของบริษัทฯหรือบริษทั ย่อยไป
ค้าประกัน
ทั้งนี้ บริษทั ฯ มีการให้ บริษทั พาราไดซ์ ช้อปปิ้ง จากัด ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ รวมถึงการตั้งเคาท์เตอร์เพื่อจาหน่าย
ของสินค้าที่ระลึกที่มีตราสินค้าบางกอก แอร์เวย์ส พื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตร ในสานักงานขายตัว๋ ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ไม่ได้มี
การคิดค่าใช้เครื่องหมายการค้าและเช่าพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนตราสินค้า
บางกอก แอร์เวย์ส ให้เป็นที่รจู้ ัก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และรายการดังกล่าวจะยังมีต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้
มีการทาสัญญากับ บริษัท พาราไดซ์ ช็อปปิ้ง จากัด เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ตราสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ไม่มีการนาตราสินค้าของบริษทั ฯ ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2557
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บมจ. การบินกรุงเทพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษทั ย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เสมือนมีความขัดแย้ง ในปี 2556 และงวดหกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต ดังต่อไปนี้
1) การว่าจ้างงานบริการ อาทิ การว่าจ้างบริการงานทาความสะอาด รักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยมีการกาหนดราคาโดย
ใช้ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่มในอัตราร้อยละ 5.0-20.0 และกาหนดราคาโดยวิธีการเปรียบเทียบราคา
2) การว่าจ้างงานบริการภาคพื้น บริษัทฯ มีการกาหนดราคาโดยใช้วิธกี ารเปรียบเทียบราคา
3) การจาหน่ายตั๋วโดยสารและการให้บริการขนส่งสินค้า บริษทั ฯ มีการกาหนดนโยบายรายการระหว่างกันโดยกาหนดราคา
ที่ราคาตลาด
4) การให้เช่าพื้นที่ บริษัทฯ มีการกาหนดราคาตามราคาตลาด
5) การค้าประกัน ปัจจุบันบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับทางกรมศุลกากรเพื่อหาข้อสรุปในการปลดหนังสือค้าประกันของ
บริษทั มอร์แดนฟรี จากัด จานวน 27.0 ล้านบาท โดยคุณประดิษฐ์ ทีฆกุล ได้ทาสัญญาค้าประกันและวางหลักประกันกับ
บริษทั ฯ แทน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการการค้าประกันหรือการนาทรัพย์สินของบริษัทฯหรือ
บริษทั ย่อยไปค้าประกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีการให้กู้ยืมแก่บริษทั ร่วม คือ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จากัด ซึ่งรายการ
ดังกล่าวเป็นการให้กู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษทั ฯ
(NTA) ตามงบการเงินรวมระหว่างกาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ข้อมูลเพิม่ เติมที่สาคัญ
ในวันแรกทีห่ ุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ฯ คือ นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
จะเสนอขายหุ้นเดิมที่ตนถืออยู่ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจานวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.0 ของจานวนหุ้น
สามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเท่ากับราคาเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ โดยที่นักลงทุนรายหนึง่ ได้แก่ [●] ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบัน จะเข้าซือ้ หุ้นจากนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาท
ทองโอสถ จานวนไม่เกิน 105,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.0 ของจานวนหุน้ สามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ฯ
และผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่ได้รับประกันการจาหน่ายหุน้ ในส่วนทีเ่ สนอขายให้แก่ [●] ทั้งนี้ [●] ไม่มี
ข้อตกลงกับบริษทั ฯ ว่าจะส่งตัวแทนของตนเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษทั ฯ และหุ้นในส่วนนี้จะไม่มขี ้อกาหนดการห้ามขาย
ดังนั้น [●] อาจขายหุ้นที่ตนซื้อจากนางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ได้ทันที นอกจากนี้ กระบวนการสารวจปริมาณความต้องการ
ซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) จะไม่มี [●] เข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว
นักลงทุนสัมพันธ์:

นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา

โทร.02-265-5877
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