หนังสือชีช้ วน

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายตอประชาชนและผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ
โดยบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 520,000,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 23 – 27 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป ผูจองซื้อรายยอย และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ: วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557*
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูจองซื้อพิเศษ: วันที่ 21 – 22, และ 24 ตุลาคม 2557
*ตัวแทนจําหนายหุนขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบวาจํานวนหุนที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนเทากับหรือ
สูงกวา 2.5 เทาของจํานวนหุนทัง้ หมดที่เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุน หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา 200,000,000 หุน

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอสวิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชีช้ วน : 4 เมษายน 2556
วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ : 6 ตุลาคม 2557
คําเตือนผูลงทุน:
กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสม
ในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวาคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือ
มิไดประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรอง
ความถูกตองครบถวนของขอมูลในหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย
หากหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือหลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
หนั ง สื อ ชี้ ช วนนั้ น มี ผ ลใช บั ง คั บ และยั ง เป น เจ า ของหลั ก ทรั พ ย อ ยู มี สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งค า เสี ย หายจากบริ ษั ท หรื อ เจ า ของหลั ก ทรั พ ย ไ ด ต ามมาตรา 82 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

คําเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน
บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนไดที่ศูนยสารสนเทศตลาดทุน สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทําการของสํานักงาน
หรือทาง http://www.sec.or.th
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คํานิยาม
นอกจากจะกําหนดไวเปนอยางอื่นในเอกสารฉบับนี้ ใหคําดังตอไปนี้มีความหมายดังนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยฯ

หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทฯ หรือ บมจ. การบินกรุงเทพ

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

กลุมบริษัทฯ

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย บริษัทรวม
และบริษัทในเครือทั้งหมดในภาพรวม

PGGS

หมายถึง บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด

BAGS Ground

หมายถึง บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด

BAC

หมายถึง บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด

BFS Ground

หมายถึง บริ ษั ท บริ ก ารภาคพื้ น การบิ น กรุ ง เทพเวิ ล ด ไ วด ไ ฟลท
เซอรวิส จํากัด

BFS Cargo

หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด

WFS

หมายถึง Worldwide Flight Services Holding S.A.

BAH

หมายถึง บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด

BGH

หมายถึง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)

สัญญาโครงการคลังสินคา

หมายถึง สัญญาโครงการคลังสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวาง
ทอท. และ BFS Cargo ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 (และที่
แกไขเพิ่มเติม)

สัญญาโครงการครัวการบิน

หมายถึง สั ญ ญาโครงการครั ว การบิ น ณ ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
ระหวาง ทอท. และ BAC ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 (และที่
แกไขเพิ่มเติม)

สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการ
กิจการภาคพื้น

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

สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง

หมายถึง สัญ ญาโครงการอุ ป กรณ บ ริก ารภาคพื้น และสิ่ ง อํา นวยความ
สะดวกดานการซอมบํารุง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหวาง
BFS Ground และ ทอท. ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2547 (และที่
แกไขเพิ่มเติม)
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สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการ
กิจการคลังสินคา

หมายถึง สัญญาสนับ สนุ นการบริหารการใหบ ริการกิจการคลังสินคา
ระหวาง BFS Cargo และ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549
(และที่แกไขเพิ่มเติม)

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

TSD

หมายถึง บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

DCA

หมายถึง กรมการบินพลเรือน

Full-Service Carriers หรือFSC

หมายถึง สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ

IATA

หมายถึง สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ

ICAO

หมายถึง องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ

Low-Cost Carriers หรือ LCC

หมายถึง สายการบินตนทุนต่ํา

SAP

หมายถึง Strategic Airport Planing Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางการ
บิ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการจั ด เตรี ย ม การคาดการณ ท าง
อุตสาหกรรมการบินและแผนธุรกิจในเชิงกลยุทธ

MOPS

หมายถึง Mean of Platts Singapore

ทอท. หรือ AOT

หมายถึง บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

เครือขายเสนทางการบินของ บริษัทฯ

หมายถึง เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ใหบริการ

เครือขายเสนทางการบินสวนขยาย

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

ปตท.

หมายถึง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เชลลแหงประเทศไทย

หมายถึง บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด

กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย
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นิยามศัพททางดานการบินที่สําคัญ
ปริมาณที่นั่ง (Capacity)

หมายถึง จํานวนที่นั่งผูโดยสารทั้งหมด

อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร
(Load Factor)

หมายถึง จํ า นวนบรรทุ ก ผู โ ดยสารเที ย บเป น สั ด ส ว นต อ จํ า นวนที่ นั่ ง
ผูโดยสารทั้งหมด

ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(Available Seat-Kilometer: ASK)

หมายถึง จํานวนที่นั่งผูโดยสารคูณระยะทางบินเปนกิโลเมตร

ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร
(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)

หมายถึง จํานวนผูโดยสารของเที่ยวบินแบบประจําคูณระยะทางบินเปน
กิโลเมตร

รายไดตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร
(Revenue per ASK: RASK)

หมายถึง รายได จ ากการขายและให บ ริ การของบมจ. การบิ น กรุ ง เทพ
(หมายถึง รายไดรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการสุทธิกับ กําไร
จากการขายเงินลงทุน โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนใน
บริษัท ยอย เงินปนผลรับ และ เงินชดเชยจากการเลิกสัญญา)
หารดวยปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร(ASK)

ตนทุนตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร
(Cost per ASK: CASK)

หมายถึง ผลรวมของต น ทุ น จากการดํ า เนิ น งาน ค า ใช จ า ยในการขาย
ค า ใช จ า ยในการบริ ห าร และค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารของ
บมจ. การบินกรุงเทพ (แตไมรวมตนทุนทางการเงิน) (หมายถึง
คาใชจายรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการสุทธิกับ ขาดทุนจาก
การขายเงินลงทุน และขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา) หาร
ดวยปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK)

ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารไม หมายถึง ผลรวมของต น ทุ น จากการดํ า เนิ น งาน ค า ใช จ า ยในการขาย
ค า ใช จ า ยในการบริ ห าร และค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารของ
รวมตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)
บมจ. การบินกรุงเทพ (แตไมรวมตนทุนทางการเงินและตนทุน
คาน้ํามัน) (หมายถึง คาใชจายรวมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
สุทธิกับ ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ขาดทุนจากการขายสิทธิ
การเชา และ คาน้ํามัน) หารดวยปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
(ASK)
มวลวิ่งขึ้นสูงสุด
(Maximum Take-Off Weight)

หมายถึง จํานวนน้ําหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น

