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สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

บมจ. การบินกรุงเทพ

นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไดกอตั้งธุรกิจสายการบินขึ้นในป 2511 โดยจัดตั้งเปนแผนกการบินของ บริษัท
กรุ ง เทพสหกล จํ า กั ด ซึ่ ง นายแพทย ป ราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ เป น เจ า ของ หลั ง จากนั้ น ในป 2527 จึ ง ได ก อ ตั้ ง
บริษัท สหกลแอร จํากัดขึ้น เพื่อรับโอนกิจการตางๆ ซึ่งรวมถึงแผนกการบินจากบริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด และในภายหลังได
เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
บริษัทฯ ไดเริ่มใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปนทางการ ภายใตชื่อปจจุบันคือ “สายการบินบางกอกแอรเวยส”
นับตั้งแตป 2529 เปนตนมา และในป 2532 บริษัทฯ ไดสรางสนามบินแหงแรกที่เกาะสมุย ซึ่งในขณะนั้นเปนชวงเริ่มตนของการ
พัฒนาเกาะสมุยใหเปนแหลงทองเที่ยวนานาชาติ โดยบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินงานในสนามบินสมุย และไดรับอนุญาตใหทําการบิน
ในเสนทางการบินแรกคือ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย พรอมกับไดรับรหัสการบินจาก IATA คือรหัสการบิน “PG” ตอมา ในป 2537 จึง
ไดเขารวมในสํานักหักบัญชีของ IATA (IATA Clearing House) และไดเริ่มนําเครื่องบินแบบเอทีอาร 72 จํานวน 2 ลํามาใชใน
ฝูงบิน
ในป 2541 บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการในสนามบินแหงที่สอง คือ สนามบินสุโขทัย และในป 2543 ไดเริ่มการบินดวย
เครื่องบินเจ็ทซึ่งมีความรวดเร็วและมีจํานวนที่นั่งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความจุผูโดยสารและลดความถี่ของเที่ยวบินลงโดยนําเครื่องบิน
แบบโบอิ้ง 717-200 ลําแรกมาใชในการดําเนินงาน ซึ่งชวยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ และลดความถี่
ของเที่ยวบินในเสนทางกรุงเทพ-สมุยลง พรอมกันนี้บริษัทฯ เริ่มดําเนินงานในสวนของโรงซอมอากาศยานที่สนามบินดอนเมือง
และเขาเปนสมาชิกของ IATA Billing and Settlement Plan (“BSP”) ซึ่งทําใหบริษัทฯ เพิ่มฐานการขาย และยังสามารถรับชําระ
ราคาบัตรโดยสารที่จําหนายผานผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจาก IATA ผานระบบชําระเงินของธนาคารที่บริหาร
จัดการโดย IATAได จนกระทั่งในป 2545 จึงไดเขาเปนสมาชิกสามัญของ IATA ซึ่งหมายถึงการเขาสูมาตรฐานความปลอดภัยใน
การบินพาณิชยสากลนานาชาติภายใต IATA Operational Safety Audit (“IOSA”) และการมีสิทธิออกเสียงเรื่องอัตราคาโดยสาร
และในเวลาตอมาบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินกิจการสนามบินแหงที่สามคือสนามบินตราด
ปจ จุ บัน บริษั ท ฯ เปน สายการบิ น ที่ ให บ ริก ารในลั ก ษณะเต็มรู ปแบบ โดยมุงเนน การบริ ก ารระดั บ พรีเ มี่ ย มให แ ก
ผูโ ดยสาร โดย ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2557 บริษั ท ฯ ให บ ริก ารเที่ย วบิ น แบบประจํ าใน 14 เสน ทางการบิ น ภายในประเทศ
โดยครอบคลุมเสนทางที่เปนจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทย และ
ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําใน 13 เสนทางการบินระหวางประเทศดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังขยายการใหบริการไปยังกลุมลูกคาใน
ยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศญี่ปุน โดยการประสานความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ เชน สายการบินเอทิฮัด
แอรเวยส สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินมาเลเซียแอรไลนและ สายการบินซิลคแอร โดยการทําความตกลงเที่ยวบินรวม
(Code Sharing) และความตกลงรวมอื่นๆ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนจํากัด และมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,250,000,000 บาท เปน 2,100,000,000 บาทโดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 850,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมจํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน และเสนอ
ขายตอพนักงาน และกรรมการจํานวนไมเกิน 30,000,000 หุน และเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวนไมเกิน 520,000,000 หุน
รวมทั้งอนุมัติใหนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ
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ในเวลาตอมา บริษัทฯไดเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 300,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 1 บาทโดยไดรับเงินคาหุนจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม เปนจํานวน 300,000,000 บาท
และเสนอขายตอพนักงาน และกรรมการ จํานวน 30,000,000 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาหุนละ 10 บาทโดย
บริษัทฯ ไดรับเงินคาหุนจากการเสนอขายหุนใหแกพนักงาน และกรรมการเปนจํานวน 300,000,000 บาท
ทั้งนี้ ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน 2557 บริษั ทฯ มีทุ นจดทะเบีย นจํ านวน 2,100,000,000 บาท แบงเปน หุนสามั ญจํา นวน
2,100,000,000 หุน มู ลค าที่ ตราไว หุน ละ 1 บาท และมีทุ นชํ าระแล วจํ านวน 1,580,000,000 บาท แบงเป นหุน สามัญจํา นวน
1,580,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในชวงป 2546 จนถึงปปจจุบัน
ป

พัฒนาการที่สําคัญ

2546

• บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ไดรับสัมปทานจาก ทอท. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับคลังสินคา บริการภาคพื้นดิน และ
บริการครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

2547

• บริษัทฯ ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2000
• บริษัทฯ ไดขยายขนาดของฝูงบิน โดยเพิ่มเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 2 ลํา ทําใหบริษัท ฯ สามารถเปดเสนทาง
การบินระหวางประเทศไดมากขึ้น และมีตนทุนตอที่นั่งต่ําลง สามารถแขงขันในระดับภูมิภาคไดดีขึ้น และสามารถขยาย
เสนทางบินไปยังจุดหมายปลายทางระหวางประเทศ เชน ยางกุงในประเทศเมียนมาร

2549

• บริษัทฯ ไดสรางและเปดใชครัวการบินที่สนามบินสมุยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชสนามบิน สมุยเปนฐานการบินออกไป
ยังเสนทางตางๆ เชน จังหวัดภูเก็ต ฮองกง และประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนโรงครัวที่มีมาตรฐานสูงและใหบ ริการผูโดยสาร
ในเที่ยวบินของบริษัทฯ ไดเอง โดยไมตองซื้อจากโรงแรมในเกาะสมุย
• บริษัทฯ ไดใหกองทุนรวมเชาทรัพยสินตางๆ ที่ใชในการประกอบกิจการสนามบินสมุยเปนระยะเวลา 30 ปภายใตสัญญา
เชาระยะยาวลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการกับกองทุนรวม ในวัน
เดียวกันกับที่มีการทําสัญญาเชาระยะยาวเพื่อนําสนามบินสมุยกลับมาดําเนินกิจการตอ โดยสัญญาเชาชวงมีอายุคราวละ 3
ป และบริษัทฯ มีสิทธิขอตอสัญญาเชาชวงดังกลาวออกไปไดอีก 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
สัญญาเชาชวง ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ ได มีการตออายุสัญญาเชาชวงครั้งที่สองไปแลวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ถื อหนว ยลงทุ นในอั ตราร อยละ 25 ในกองทุ นรวมซึ่ง หน วยลงทุน ดัง กล าวได จดทะเบี ยนเป น
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ
• บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินกิจการสนามบินแหงที่สาม คือสนามบินตราด

2550

• บริษัทฯ ไดขยายขนาดของฝูงบิน โดยเริ่มนําเครื่องบินรุนแอรบัส เอ319 จํานวน 6 ลํา มาใชในการใหบริการเที่ยวบิน เพื่อ
เพิ่มจํานวนที่นั่งผูโดยสาร ทําใหสามารถขนสงผูโดยสารตอเที่ยวไดในปริมาณมากขึ้นในเสนทางการบินไปยังสนามบินส
มุยซึ่งเปนเสนทางการบินที่สรางรายไดใหแกบริษัทฯ มากที่สุด
• บริษัทฯ ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหบริษัทฯ ใชตราครุฑ

2551

• บริษัทฯ ไดเริ่มใหบริการที่นั่งชั้นธุรกิจในเที่ยวบินของบริษัทฯ ภายใตชื่อ “Blue Ribbon”
• บริษัทฯ ดําเนินการขยายขนาดทางวิ่งของสนามบินสมุยเสร็จสิ้น เพื่อใหสามารถรองรับเครื่องบินไอพนที่มีขนาดใหญขึ้น
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2555

• บริษัทฯ ไดทําการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหเหมาะสมตอการออกและเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน
และการนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนและทรัพยสินบางสวนที่ไม
เกี่ยวของกับธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน หรือกิจการที่หยุดดําเนินการ หรือมีผลการดําเนินงานขาดทุนออกไป
รวมทั้งที่ดินที่ไมไดใชในธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนามบิน รวมถึงเงินลงทุนในโรงแรม เปนตน

2556

• เปนปที่ธุรกิจสายการบินกอตั้งมาครบรอบ 45 ป
• บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 จํานวน 2 ลําและเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 2 ลํา มาใชในการ
ใหบริการเที่ยวบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
• ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 มีมติอนุมัติให บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
จํากัด
• ได เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 1,250,000,000 บาท เป น 2,100,000,000 บาทโดยการออกหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน
850,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม จํานวนไมเกิน 300,000,000 หุน เสนอขาย
ต อ พนั ก งาน และกรรมการ จํ า นวนไม เ กิ น 30,000,000 หุ น และเสนอขายต อ ประชาชนทั่ ว ไปอี ก จํ า นวนไม เ กิ น
520,000,000 หุน รวมทั้งอนุมัติใหนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
• บริ ษั ท ฯ ได เ สนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม จํ า นวน 300,000,000 หุ น และเสนอขายต อ พนั ก งาน
และกรรมการ จํานวน 30,000,000 หุน ดวยราคาเสนอขายเทากับ 10 บาทตอหุน ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,100,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 2,100,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
และมีทุนชําระแลวจํานวน 1,580,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1,580,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทั้งนี้ การจัดสรรดังกลาวขึ้นอยูกับ ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และความรับผิดชอบของพนักงานและกรรมการที่
เกี่ยวของ โดยเพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงิน บริษัท ฯ ประมาณมูลคายุติธรรมของการใหสิท ธิซื้อหุนแตละหุนที่
16.91 บาท ซึ่งคํานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ทําใหในป 2556 บริษัท ฯ บันทึกคาใชจายจํานวน 207.3 ลานบาท
เปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน
207.3 ลานบาท

2557

• เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินสําหรับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหมจํานวน
6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน
3 ลําดวย และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3
ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลํา อยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560 โดย บริษัท ฯ
อยูระหวางการพิจารณาวาจะนําเขาเครื่องบินลําแรกดังกลาว ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1208(2)/2556 ซึ่งรองรับ
การนําเขาเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 และ/หรือ เอทีอาร 72-600 จํานวน 1 ลํา หรือตามบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่
2604(2)/2555 ซึ่งรองรับการนําเขาเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 และ/หรือ เอทีอาร 72-600 จํานวน 5 ลํา หรือจะขอ บัตร
สงเสริ มการลงทุนใบใหมเ พื่อให ครอบคลุมการนําเข าเครื่ องบินแบบเอที อาร 72-600 ทั้งหมด 9 ลํา และในวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอกซึ่งไดรับ สิท ธิ
ประโยชนภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1208(2)/2556 (โปรดพิจารณาเพิ่มเติมในหัวขอ สิทธิและประโยชนจากการ
ไดรับการสงเสริมการลงทุน สวนที่ 2 หนา 34) และคาดวาสิทธิประโยชนในการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
กําไรสุทธิตามบัตรสงเสริมดังกลาวจะครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเชาเครื่องบินลําดังกลาว
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รางวัลและเกียรติคุณ
ป
2547–2548
และ 2550–2552
2549

รางวัลและเกียรติคุณ
• บริษัทฯ ไดรับรางวัล “Asia Best Regional Airline” จาก Skytrax ซึ่งเปนองคกรวิจัยการขนสงทางอากาศชั้นนํา
• บริษัทฯ ไดรับรางวัล “All-round Service Excellence for a Regional Airline” จาก Skytrax

2549–2550

• บริษัทฯ ไดรับรางวัล “South East Asia Best Regional Airline” จาก Skytrax

2549-2556

• สนามบินสมุยไดรับการจัดใหอยูใน 10 อันดับแรกของสนามบินที่ดีที่สุด (Top 10 Airports) จากผลการสํารวจทั่วโลกของ
นิตยสาร Smart Travel Asia

2549–2550
และ 2552–2556

• บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูใน 10 อันดับ แรกของสายการบินที่ดีที่สุดดานการใหบ ริการบนเครื่องบิน จากผลการ
สํารวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel Asia Best in Travel Poll ซึ่งเปนนิตยสารอิสระออนไลนสําหรับ ผูที่เดินทางเปน
ประจําที่มีผูอานมากกวาหนึ่งลานคน

2553 และ 2556

• บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับ 3 สําหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The
World Airline Awards จาก Skytrax

2554-2555

• บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับ 3 สําหรับ รางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The
World Airline Awards จาก Skytrax

2555

• บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับ 4 สําหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The
World Airline Awards จาก Skytrax

2556

• บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับ 2 สําหรับ รางวัล “Asia’s Best Regional Airline” ในการประกาศรางวัล The
World Airline Awards จาก Skytrax

2556

• BFS Ground และ BFS Cargoไดรับ รางวัล “ผูใหบ ริการในทาอากาศยานยอดเยี่ยมแหงป 2556” (2013 Frost & Sullivan
Thailand Aviation Support Services Provider of the Year) จากงานประกาศรางวัลบริษัท ยอดเยี่ ยมในประเทศไทย
ประจําป 2556 (2013 Frost and Sullivan’s Thailand Excellence Awards) ที่จัดขึ้นโดยบริษัท Frost and Sullivan ซึ่งเปน
บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัย

2557

• บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับ 1 สําหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline
in Asia” จาก Skytrax
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การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing)
ป

สายการบิน

2550

• การบินไทย1

2552

• สายการบินแอรเบอรลิน2
• สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส
• สายการบินแอรฟรานซ

2553

• สายการบินอีวีเอแอร

2554

• สายการบินมาเลเซียแอรไลน

2555

• สายการบินซิลคแอร
• สายการบินเจแปนแอรไลน
• สายการบินฟนแอร
• สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชทแอรไลน

2556

• สายการบินกาตารแอรเวย
• สายการบินบริติชแอรเวย
• สายการบินคาเธยแปซิฟค

2557

• สายการบินแควนตัส แอรเวย

หมายเหตุ
1
ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีเสนทางการบินที่มีเที่ยวบินรวมกันกับการบินไทย แตในขณะนี้อยูระหวางการเจรจาเพื่อกําหนดเที่ยวบินรวมกันอีกครั้ง
2
ปจจุบันขอตกลงเกี่ยวกับความตกลงเที่ยวบินรวมระหวางบริษัทฯ และสายการบินแอรเบอรลินยังคงมีผลใชบังคับอยู อยางไรก็ตาม สายการบินแอร
เบอรลินไมไดมีเที่ยวบินมายังประเทศไทยแลว

1.2

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุ นายน 2557 บริ ษัทฯ ใหบริก ารเที่ย วบินแบบประจําในเสนทางบินภายในประเทศ 14 เสนทางโดย
ครอบคลุมเสนทางไปยังจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยวพักผอนและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทยในจังหวัด
ตางๆ เชน ภูเก็ต เชียงใหม กระบี่ และเกาะสมุย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหบริการเที่ยวบินแบบประจําในเสนทางการบินระหวาง
ประเทศอีก 13 เสนทางในประเทศตางๆ เชน เมียนมาร ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร อินเดีย บังกลาเทศ และมัลดีฟส รวมถึง
เมืองตางๆ เชน ฮองกง เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดขยายการใหบริการใหครอบคลุมไปยังกลุมลูกคาในยุโรป เอเชียใต ตะวันออก
กลาง รวมทั้งประเทศญี่ปุน โดยการประสานความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ เชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส สายการบินเจแปน
แอรไลน สายการบินมาเลเซียแอรไลน และสายการบินซิลคแอร ผานการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Sharing) และความตก
ลงรวมอื่นๆ
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น งานผ า นศู น ย ปฏิ บั ติก ารการบิ น หลัก สองแห ง คื อ สนามบิ นสุ ว รรณภู มิที่ก รุ งเทพฯ และสนามบิ น
สมุยที่จังหวั ดสุราษฎร ธานีซึ่งเป นสนามบิน ที่บริษัทฯ เปนเจาของและดํา เนินกิจการเอง นอกจากสนามบินสมุย แลวบริษัท ฯ
ยังเปนเจาของและดําเนินกิจการสนามบินที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด
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เปาหมายของบริษัทฯ คือการใหบริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ใชเวลาเดินทางตอเที่ยวบินไมเกิน 5 ชั่วโมง
จากศูนยปฏิบัติการการบินแตละแหงของบริษัทฯ ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูโดยสารไดเปนจํานวนมาก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และอินเดีย
บริษั ทฯ เชื่อ วา ประเทศไทยเป นตลาดการทองเที่ย วที่สํ าคั ญและจะทําใหบ ริษัท ฯ มี จํา นวนผูโดยสารเพิ่มขึ้ น โดยมี
จํานวนผูโดยสารคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถเขาถึงการเดินทางโดยเครื่องบินไดมากขึ้น และบริษัทฯ ยังเชื่อวาการที่
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการที่มีคุณภาพสูง ความใสใจในการบริการ และการมีเสนทางบินสูจุดหมายปลายทางหรือ
ประเทศที่มีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณเฉพาะนั้นทําใหบริษัทฯ มีความแตกตางจากสายการบินคูแขง
1.3

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมและการลงทุนของบริษัทฯ

1.3.1

การปรับโครงสรางธุรกิจ

ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางธุรกิจโดยขายบริษัทยอย และที่ดิน ซึ่งไมเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน และนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูซื้อ : บริษัท สินสหกล จํากัด เปนบริษัทที่ครอบครัวปราสาททองโอสถเปนผูถือหุนรอยละ 100
รายละเอียด

1. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด และบริษัท
ยอยคือ บริษัท สมุยปาลมบีช รอยัลวิง จํากัด
ดําเนินธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดสุราษฏรธานี
2. บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด
ดําเนินธุรกิจโรงแรมที่จังหวัดสุโขทัย
3. บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด
ดําเนินธุรกิจใหบริการบริหารจัดการการขาย
พื้นที่เชาที่สนามบินสมุย
4. บริษัท ศูนยฝก การบินกรุงเทพ จํากัดดําเนิน
ธุรกิจโรงเรียนการบิน (ไมไดดําเนินธุรกิจ)
5. ที่ดินบริเวณถนนเพลินจิต ที่ดินจังหวัดสุโขทัย
ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

มูลคาสินทรัพย
สุทธิสวนของ
บริษัทฯ ณ วันที่
ขายเงินลงทุน
(ลานบาท)

ราคาขาย
(ลานบาท)

กําไร (ขาดทุน)
จากการขายเงิน
ลงทุน – สุทธิ

หมายเหตุ

ราคาทุน
(ลานบาท)

(70.7)

190.0

260.7

190.0

บริษัทฯ ขายเงิน
ลงทุนและโอนสิทธิ
เรียกรองในหนี้รวม
159.03 ลานบาท

225.7

238.0

12.3

322.0

-

(9.0)

-

(7.2)

10.0

บริษัทฯ ขายเงิน
ลงทุนและหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
16.20 ลานบาท

26.9

26.3

(0.7)

26.3

-

1,194.6

1,281.3

86.7

1,194.6

-
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ผูซื้อ : นางสาวฐานันดร บรรจงดี, นางสุภาภรณ รอดกุล, นายบุญโสม พวงแกว และนายสุชิน ธะนะสุมิต
รายละเอียด

1. บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด ดําเนิน
ธุรกิจใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาค
พื้นที่สนามบินตางๆ เชน สนามบินสมุย
สนามบินเชียงใหม สนามบินภูเก็ต เปนตน

มูลคาสินทรัพย
สุทธิสวนของ
บริษัทฯ ณ วันที่
ขายเงินลงทุน
(ลานบาท)

ราคาขาย
(ลานบาท)

กําไร (ขาดทุน)
จากการขายเงิน
ลงทุน – สุทธิ

ราคาทุน
(ลานบาท)

80.9

43.0

(37.9)

2.5

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ นางสาวฐานันดร บรรจงดี และนางสุภาภรณ รอดกุล ปจจุบันเปนพนักงานของบริษัทฯ ดํารงตําแหนง ผูจัดการสํานักรองผูอํานวยการใหญฝายบริห าร และ Executive
Secretary ตามลําดับ
นายบุญโสม พวงแกว เปนอดีตพนักงานของบริษัทฯ โดยไดออกจากการเปนพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2554 ดวยตําแหนง Senior Station Manager
นายสุชิน ธะนะสุมิต เปนอดีตพนักงานของบริษัทฯ โดยไดออกจากการเปนพนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2555 ดวยตําแหนง Advisor to President

ในป 2555 บริษัทฯ ไดขายบริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด (BAGS Ground) เนื่องจากงานบริการภาคพื้นไมใชธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ และการบริหารงานในสนามบิน ตองไดรับสัมปทานจากบริษัทตางๆ ที่ดูแลสนามบินนั้นๆ บริษัทฯ จึงไดขาย
ธุรกิจดังกลาวออก อยางไรก็ตาม ภายหลังการขายธุรกิจดังกลาวออก บริษัทฯ ยังคงวาจางบริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด ใน
การใหบริการภาคพื้นแกบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังนี้
1) ใหบริการแกบริษัทฯ ในสนามบินทุกแหงในประเทศ ยกเวนสนามบินสุวรรณภูมิ โดยในป 2556 และงวดหกเดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิ ถุนายน 2557 บริ ษัทฯ ไดมีการจายคาบริการ ทั้ งสิ้น 174.83 ลา นบาท และ 100.07 ลา นบาท
ตามลําดับ
2) ใหบริการแกบริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด (PGGS) เพื่อใหบริการในสนามบินสมุยในการใหบริการ
แกสายการบินอื่นๆ ที่ไมใชสายการบินของบริษัทฯ โดยในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
PGGS ไดมีการจายคาบริการทั้งสิ้น 18.88 ลานบาท และ 17.66 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ รายการระหวางกันกับ BAGS Ground จะมีก ารคิดราคาตามสัญญา สามารถเปรียบเทียบได กับราคาที่บริษัท ฯ
วาจาง BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะดําเนินการเปรียบเทียบราคาใหมีความสมเหตุสมผลกอนการ
ตอสัญญากับ BAGS Ground ทุกครั้ง
บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมซึ่งประกอบกิจการที่เกี่ยวของกันและมีการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดย
โครงสรางการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม สรุปไดดังตอไปนี้
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แผนภาพแสดงโครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม และสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน2557
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

90.00%
บริษัท ครัวการบิน
กรุงเทพ จํากัด
(BAC)(1)
69.99%
บริษัท บางกอกแอรเค
เทอริ่งภูเก็ต จํากัด (6)
99.99%
บริษัท บีเอซี กูรเมท
เฮาส จํากัด

90.00%
บริษัท บริการภาคพื้น
การบินกรุงเทพเวิลด
ไวดไฟลทเซอรวิส
จํากัด (BFS Ground) (2)

99.99%

99.99%

49.00%

บริษัท บางกอกแอร
เวยสโฮลดิ้ง จํากัด
(BAH)

บริษัท การบินกรุงเทพ
บริการภาคพื้น จํากัด
(PGGS)

บริษัท ดับบลิวเอฟเอส
พีจีคารโก จํากัด
(BFS Cargo) (3)

25.00%
กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุย (4)

10.00%
บริษัท เอส อี เอ เอวิ
เอชั่น จํากัด (5)

99.99%
บริษัท เอสเอ เซอรวิส
เซส จํากัด
51.00%
บริษัท บีเอฟเอส คาร
โก ดีเอ็มเค จํากัด

49.00%

หมายเหตุ
1 หุนในสัดสวนที่เหลือถือโดย บริษัท ฟูด แอนด สโตร จํากัด ซึ่งมีผูถือหุนใหญเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถอื หุนใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 10.00
2 หุนในสัดสวนที่เหลือถือโดย บริษัท ฟูด แอนด สโตร จํากัด และ บริษัท PV Consulting ซึ่งเปนบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง ในสัดสวนรวมกันรอยละ 10.00
3 หุนในสัดสวนที่เหลือถือโดยบริษัท Worldwide Flight Services Holding S.A ในสัดสวน รอยละ 51.00
4 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย เปนกองทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
5 หุนในสัดสวนที่เหลือถือโดยบุคคลภายนอกอื่นๆ 2 ราย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดชําระคาหุนที่บริษทั ฯ ถือในบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด เปนจํานวน 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว และบริษัทฯ ไดสงกรรมการของ
บริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํานวน 2 ใน 5 ทาน ทําใหบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด ถือเปนบริษทั รวมของบริษัทฯ
6 บริษัท บางกอกแอรเคเทอริ่งภูเก็ต จํากัด ยังไมเริ่มดําเนินการ โดยหุนในสัดสวนที่เหลือถือโดยบุคคลภายนอกอื่นๆ อีก 3 ราย
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บริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทฯ มีการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมโดยมีรายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้
บริษัท

ธุรกิจหลัก

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

1. บริษัท บางกอกแอรเวยส โฮลดิง้ จํากัด (BAH)

บริษัทโฮลดิง้ (holding company) ที่ถือหุนใน
BGH

1,001.0

99.99

2. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวด ใหบริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ
ไฟลทเซอรวิส จํากัด (BFS Ground)
ภาคพืน้ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

670.0

90.00

3. บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด
(PGGS)

0.25

99.99

บริษัทยอย

ใหบริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและ
อุปกรณภาคพื้น ณ สนามบิน
สมุย

4. บริษัท เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด(1)

ใหบริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณ
ภาคพื้น ณ สนามบินดอนเมือง

1.0

99.99

5. บริษัท บีเอฟเอส คารโก

ใหบริการคลังสินคา ณ สนามบิน

25.0

51.00

ดีเอ็มเค จํากัด(1) (BFS Cargo DMK)

ดอนเมือง

6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (BAC)

ใหบริการดานครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ

500.0

90.00

7. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด (2)

ธุรกิจรานอาหาร

25.0

99.99

8. บริษัท บางกอกแอรเคเทอริ่งภูเก็ต จํากัด(2)

ใหบริการดานครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต

0.25

69.99

1. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คารโก จํากัด

ใหบริการคลังสินคา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

300.0

49.00

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย(3)

ลงทุนในสิทธิการเชาสนามบินสมุยเปน
ระยะเวลา 30 ป

9,500.0

25.00

3. บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด(4)

ไมมีการประกอบธุรกิจ

30.0

10.00

บริษัทรวม
(BFS Cargo)

หมายเหตุ
(1)
ถือหุนโดยบริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด
(2)
ถือหุนโดยบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
(3)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยมีทุนจดทะเบียนในวันจัดตั้งกองทุนเทากับ 9,500 ลานบาท แตกองทุนรวมมีการลดทุนโดยการลดมูลคา
ที่ตราไวมาเปนลําดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กองทุนรวมยังคงเหลือทุนชําระแลวทั้งสิ้น 9,208 ลานบาท
(4)
บริษัทฯ ไดชําระคาหุนไปแลวเปนจํานวน 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด อยางไรก็ดี
บริษัทฯ ไดสงกรรมการของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํานวน 2 ใน 5 ทาน ทําใหบ ริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น
จํากัด ถือเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ
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การลงทุนในหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุดของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
บริษัทฯ และ BAH มีการลงทุนในหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ โดยมีชื่อยอหลักทรัพย คือ BGH เปนจํานวน 1,213,418,690 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท หรือคิดเปน
รอยละประมาณ 7.83 ของหุนสามัญทั้งหมดของ BGH และคิดเปนรอยละ 58.9 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท

จํานวนหุนสามัญที่ลงทุน

รอยละของหุนสามัญของ BGH

บริษัทฯ

1,008,418,690

6.51

BAH

205,000,000

1.32

รวม

1,213,418,690

7.83

ตารางดังตอไปนี้ แสดงรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงของจํานวนหุนสามัญของ BGH ที่ถือโดยบริษัทฯ BAH และ
BAC

หนวย : หุน
ป

2554

2555

2556

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557(2)

จํานวนหุนสามัญ ณ ตนงวด

113,655,269

121,938,769

121,621,894

121,421,869 (มู ล ค า ที่
ตราไวหุนละ 1 บาท)

จํานวนหุนสามัญซื้อในงวด

15,251,700

9,541,425

703,400

3,500,000(3) (มู ล ค า ที่
ตราไวหุนละ 1 บาท)

จํานวนหุนสามัญขายในงวด

6,968,200

9,858,300

903,425

3,500,000(3) (มู ล ค า ที่
ตราไวหุนละ 1 บาท)
800,000(3) (มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.10 บาท)

จํานวนหุนสามัญ ณ สิ้นงวด
ผลตางระหวางจํานวนหุนสามัญ ณ ตนงวดและ ณ สิ้น
งวด
อัตราการหมุนของหุนสามัญ (Turnover ratio) (เทา) (1)

121,938,769

121,621,894

121,421,869

1,213,418,690 (มูลคาที่
ตราไวหุนละ 0.10 บาท)

8,283,500

(316,875)

(200,025)

(800,000) (มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.10 บาท)

0.20

0.16

0.01

0.06

หมายเหตุ
(1)
คํานวณจากจํานวนหุนสามัญซื้อและขายในงวดหารดวยจํานวนหุนสามัญ ณ ตนงวด
(2)
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ของ BGH ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ
BGH จากเดิมหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท ซึ่งจะสงผลใหจํานวนหุนสามัญของ BGH ที่บ ริษัท ฯ BAH และ BAC ถืออยู เปลี่ยนแปลงโดยที่
สัดสวนการถือหุนจะไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ BGH ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูล
คาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท จากเดิมมูลคาหุนละ 1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เปนที่เรียบรอย
แลวในวันที่ 23 เมษายน 2557
(3)
ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดขายหุนสามัญของ BGH ให BAH จํานวน 3,500,000 หุน (ในขณะนั้น มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท) และ BAC ไดขายหุนสามัญ BGH ใหแกบุคคลภายนอก จํานวน 800,000 หุน (ในขณะนั้น มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท)
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ธุรกิจหลักของ BGH คือการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนดานการ
รักษาพยาบาลและสุขภาพ โดยมีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถถือหุนเปนจํานวนรอยละ 20.19 (ขอมูล ณ 4 กรกฎาคม 2557)
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและขอมูลของ BGH เพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ ในอนาคตการลงทุนในหุนสามัญของ BGH จะเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนในหลักทรัพยตามที่ไดรั บ
อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และตามที่ไดมีการแกไขปรับปรุงและไดรับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีสาระสําคัญคือ บริษัทฯ ไมมีนโยบายลงทุน
เพื่อการซื้อและขายหลักทรัพย (Trading) และจะลงทุนในหลักทรัพยโดยใชเงินสภาพคลองสวนเกินจากการประกอบกิจการ โดย
กําหนดใหมีการจํากัดมูลคารวมของการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 1,000 ลานบาท โดยไมนับ
รวมมูลคาของหลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวมที่บริษัทฯ ไดลงทุนอยูแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (มูลคารวมของการ
ลงทุนในหลักทรัพยในขณะใดขณะหนึ่งไมเกิน 1,000 ลานบาท จะอางอิงตามราคาตลาดของหลักทรัพย และรวมการลงทุนใน
หลักทรัพยของ BGH และกองทุนรวมภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2557) นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเปนการลงทุนในหลักทรัพยของ
บริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวของหรือเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ หรือผูบริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการบริหาร นํา
เรื่องเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนดังกลาวโดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนได
เสียจะไมเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายไมใหบริษัทยอย
ลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มเติม และสําหรับหลักทรัพยที่ปจจุบันถือโดย BAC คณะกรรมการบริษัทของ BAC ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งไดจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ไดมีมติใหเริ่มทยอยจําหนายหลักทรัพยที่ BAC ถือครองอยูออกไป ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
BAC ไดเริ่มทยอยจําหนายหลักทรัพยโดยเปนการจําหนายในตลาดหลักทรัพยฯ บนกระดานขายทั่วไปไมใชกระดานรายใหญ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “นโยบายการลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย สวนที่ 2 หนา 182”
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