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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
ขอมูลสรุปนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย (“บริษัท”) ดังนั้น ผูลงทุนตองศึกษา
ขอมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัท หรืออาจศึกษาขอมูล
ไดจากแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ขอมูลสรุปของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย
สําหรับบุคคลทั่วไป ผูจองซื้อรายยอย และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ: วันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557*
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูจองซื้อพิเศษ: วันที่ 21 – 22, และ 24 ตุลาคม 2557
*ตัวแทนจําหนายหุนขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบวาจํานวนหุนที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนเทากับหรือ
สูงกวา 2.5 เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุน หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา 200,000,000 หุน

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย: บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ: สายการบิน

จํานวนหุนที่เสนอขาย: 520,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 24.8 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
สัดสวนการเสนอขายหุน:

320,000,000

- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป

52,500,000

หุน

- เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอย

80,000,000

หุน

121,500,000

หุน

66,000,000

หุน

200,000,000

หุน

- เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูจองซื้อพิเศษ
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
2. ผูลงทุนในตางประเทศจํานวนรวม
เงื่อนไขในการจัดจําหนาย:

หุน แบงเปน

1. ผูลงทุนในประเทศจํานวนรวม

รับประกันการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)

ราคาเสนอขายตอประชาชน: 23 – 27 บาทตอหุน

มูลคาการเสนอขาย: 11,960 – 14,040 ลานบาท

การเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพในชวง 90 วันกอนหนา: ไมมี
มูลคาที่ตราไว: 1 บาทตอหุน

มูลคาตามราคาบัญชี (book value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557: 7.7 บาทตอหุน

ที่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูจองซื้อรายยอย และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองชําระเงินคาจองซื้อที่
ราคา 27 บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตนที่ 23 – 27 บาทตอหุน และจะไดรับคืนเงินสวน
ตางคาจองซื้อหุน ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคา 27 บาทตอหุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “วิธีการคืน
เงินคาจองซื้อหุน-ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด สวนที่ 3 หนา 33”
สวนที่ 1 หนา 1

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป

บมจ.การบินกรุงเทพ

บริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดทายโดยเร็ว โดย
คาดวาจะสามารถดําเนินการประกาศราคาดังกลาวภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผานเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และตัวแทนจําหนายหุน ตามที่ระบุรายละเอียดไวในหัวขอ “ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย-ขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และ ขอ 6.2.3 สวนที่ 3 หนา 11”
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ จะกระทําโดยการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Bookbuilding) ซึ่งเปน
วิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา แลวเปดโอกาสใหนัก
ลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
รายละเอียดไวในหัวขอ “ผูจัดจําหนายหลักทรัพย-ขอ 6.2.1 สวนที่ 3 หนา 11” โดยชวงราคาที่ใชทํา Bookbuilding อยูที่ระหวางราคา
23 – 27 บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดราคาเสนอขายสุดทาย โดย
พิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินตามจํานวน
ที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง
หากการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ไดกําหนดราคาเสนอขายสุดทายเทากับ 27 บาทตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิตอ
หุน (Earning Per Share : EPS) ของบริษัทฯ ที่เทากับ 0.15 บาทตอหุน คํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในชวง 4 ไตรมาสลาสุด
(ตั้งแตไตรมาส 3 ป 2556 ถึงไตรมาส 2 ป 2557 โดยการนํากําไรสุทธิสําหรับป 2556 หักออกดวยกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนป 2556
และบวกดวยกําไรสุทธิสําหรับงวด 6 เดือนป 2557) ซึ่งเทากับ 312.87 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 2,100,000,000
หุน (Fully diluted) จะไดอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 181.22 เทา อยางไรก็ดี ผล
การดําเนินงานดังกลาวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
นอกจากนี้อัตราสวนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ ไดแก
1)

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2)

บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)

3)

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน)

อัตราสวน P/E เฉลี่ย ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไมสามารถ
คํานวณไดเนื่องจากกําไรสุทธิในชวง 4 ไตรมาสลาสุดเปนลบ สําหรับอัตราสวน P/E ของ บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
เทากับ 37.03 เทา และ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน) เทากับ 66.85 เทา โดยมีตารางสรุปขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบ P/E
ดังนี้
บริษัท
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ตัวยอ
THAI
NOK
AAV
BA

ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หมายเหตุ: 1. ราคาปดตอหุนเฉลี่ย 1 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
2. อัตราสวน P/E เฉลี่ย 1 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
3. กรณีราคาเสนอขายสุดทายเทากับ 27 บาทตอหุน

สวนที่ 1 หนา 2

ราคาปดตลาด
(บาทตอหุน)
14.85/1
16.08/1
4.73/1
27.00/3

อัตราสวน P/E เฉลี่ย
(เทา)
N.A.
37.03/2
66.85/2
181.22
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สัดสวนหุนของ “ผูมีสวนรวมในการบริหาร” ที่ไมติด silent period : จํานวน 372,643,500 หุน คิดเปนรอยละ 17.7 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง:

SET

หมวดธุรกิจ:

ขนสงและโลจิสติกส

เกณฑเขาจดทะเบียน:

Profit test

วัตถุประสงคการใชเงิน:
ประมาณ (ลานบาท)

1.
2.
3.
4.
5.

การขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม
การจัดซื้อเครื่องยนต อะไหล และอุปกรณสํารองสําหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม
การกอสรางโรงซอมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การปรับปรุงสนามบินสมุย

8,000 – 9,500
1,500 – 1,700
800 – 1,000
430 – 450
800 – 1,000

นโยบายการจายเงินปนผล:
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคลและหลังหักสํารองตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ บริษัทฯ อยางไรก็ตาม การจายเงิน
ปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการขยายธุรกิจและความตองการใชเงินทุนของบริษัทฯ ในแตละป หรือขึ้นอยูกับความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนการจายเงิน
ปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้นได
อยางไรก็ดี
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.1 ขอ 4.2 และขอ 5 ทําให บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 3,421.7 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยตามกฎหมายไทย บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผล หากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู
โปรดดูหัวขอ “การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ – การเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบการเงิน สวนที่ 2 หนา 357” และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.1 ขอ 4.2 และ ขอ 5
ทั้งนี้ ภายใตการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดหลังจากการเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก
เพื่อขออนุมัติใหนําสวนล้ํามูลคาหุน (ถามี) จากการเสนอขายตอประชาชนในครั้งแรกนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว (ในกรณีที่สวน
ล้ํามูลคาหุนมีมูลคามากกวาขาดทุนสะสม) อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนหรือมีสวนล้ํามูลคาหุนไม
เพียงพอตอการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนได
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัทฯ เปนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ โดยมุงเนนบริการระดับพรีเมี่ยมใหแกผูโดยสาร บริษัทฯ กอตั้งขึ้นในป 2527
ภายใตชื่อ “สหกลแอร” เพื่อรับโอนกิจการสายการบินซึ่งดําเนินการโดยบริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด ซึ่งมีนายแพทยปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถเปนเจาของ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินภายใตบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในป 2529
บริษัทฯ เริ่มใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปนทางการ ภายใตชื่อปจจุบันคือ “บางกอกแอรเวยส” ณ วันที่ 30 มิถุนายน2557 บริษัทฯ
ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําในเสนทางการบินภายในประเทศ 14 เสนทางโดยครอบคลุมเสนทางที่เปนจุดหมายปลายทางในดานการ
พักผอนและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทย เชน จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดกระบี่ และใหบริการ
เที่ยวบินแบบประจําในเสนทางการบินระหวางประเทศอีก 13 เสนทาง เชน ประเทศเมียนมาร ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ฮองกง ประเทศอินเดีย ประเทศบังคลาเทศ และประเทศมัลดีฟส บริษัทฯ มุงเนนระยะเวลาการบินไมเกิน 5
ชั่วโมงจากแตละศูนยปฏิบัติการการบิน ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูโดยสารที่เดินทางไป หรือเดินทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และเอเชียใต เชน ประเทศอินเดียและประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขยายการใหบริการใหครอบคลุมไปยังกลุมลูกคาในทวีปยุโรป
เอเซียใต ตะวันออกกลาง และประเทศญี่ปุน โดยการประสานความรวมมือกับสายการบินเชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส สายการบิน
เจแปนแอรไลน สายการบินมาเลเซียแอรไลน สายการบินบริติชแอรเวย สายการบินคาเธยแปซิฟค สายการบินแควนตัส แอรเวย และสาย
การบินซิลคแอร เปนตน โดยการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และความตกลงรวมอื่นๆ บริษัทฯ ดําเนินงาน
ธุรกิจสายการบินที่ศูนยปฏิบัติการการบินสองแหง คือ สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ และสนามบินสมุยที่จังหวัดสุราษฎรธานี
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย
(“กองทุนรวม”) เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกเปนเวลา 30 ป (สิ้นสุดป 2579) เปนจํานวนเงิน 9,300 ลานบาท ใน
วันเดียวกันบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาชวงสนามบินสมุยจากกองทุนรวมเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่นที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไม
เกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจาก
กองทุนรวมเปนระยะเวลา 30 ป โดยสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมกําหนดคาตอบแทนแบบคงที่เดือนละ 47.5 ลานบาท และให
เพิ่มเติมตามการผันแปรตามจํานวนผูโดยสารขาออกที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย และเที่ยวบินขาเขาสนามบินสมุย ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือ
หนวยลงทุนรอยละ 25 ในกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจสนามบินในจังหวัดสุโขทัย และสนามบินใน
จังหวัดตราด
นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินแลว บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน ไดแก การ
ใหบริการกิจการภาคพื้นดิน การใหบริการอาหารบนเที่ยวบิน และการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ ใหกับสายการบินตนเองและ
สายการบินอื่นๆ โดยผานบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ
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บริษัทฯ มีการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังตอไปนี้
บริษัท
บริษัทยอย
1. บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด
2. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด
ไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด
3. บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด
4.

บริษัท เอสเอ เซอรวิสเซส จํากัด(1)

5. บริษัท บีเอฟเอส คารโกดีเอ็มเค จํากัด(1)
6. บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
7. บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด(2)
8. บริษัท บางกอกแอรเคเทอริ่งภูเก็ต จํากัด(2)
บริษัทรวม
1. บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด
2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย(3)
3. บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด(4)

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
(รอยละ)

บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) ที่ถือหุนใน BGH
ใหบริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ใหบริการภาคพื้นดินบริการในลานจอดและอุปกรณ
ภาคพื้น ณ สนามบินสมุย
ใหบริการภาคพื้นดินในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
ณ สนามบินดอนเมือง
ใหบริการคลังสินคา ณ สนามบินดอนเมือง
ใหบริการดานครัวการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ธุรกิจรานอาหาร
ใหบริการดานครัวการบิน ณ สนามบินภูเก็ต

1,001.0

99.99

670.0

90.00

0.25

99.99

1.0

99.99

25.0
500.0
25.0
0.25

51.00
90.00
99.99
69.99

ใหบริการคลังสินคา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ลงทุนในสิทธิการเชาสนามบินสมุยเปนระยะเวลา 30 ป
ไมมีการประกอบธุรกิจ

300.0
9,500.0
30.0

49.00
25.00
10.00

ธุรกิจหลัก

(1)

ถือหุนโดย บริษัท บริการภาคพื้นกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด
ถือหุนโดย บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
(3)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยมีทุนจดทะเบียนในวันจัดตั้งกองทุนเทากับ 9,500 ลานบาท แตกองทุนรวมมีการลดทุนโดยการลดมูลคาที่ตราไว
มาเปนลําดับ 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 ได
สงกรรมการของบริษัทฯ ไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํานวน 2 ใน 5 ทาน ทําใหบริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด ถือเปนบริษัท
รวมของบริษัทฯ
(2)
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ผูถือหุนรายใหญ:
กอนการเสนอขายหุน สามัญ
ตอประชาชน

รายชื่อกลุมผูถ ือหุน

(1)

1.

กลุมนายปราเสริฐ และนางวัลลีย ปราสาททองโอสถ อันไดแก
- นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
- นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ
2. นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ(2)
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
5. นางสาวสมฤทัย ปราสาททองโอสถ
6. บริษัท สินสหกล จํากัด(3)
7. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
8. ผูบริหารพนักงานและผูถือหุนอื่นๆ
- กรรมการและผูบริหาร
- พนักงานและผูถือหุนอื่นๆ
9. ผูลงทุนทั่วไป
10. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)(4)
รวม
(1)

(2)

(3)

จํานวนหุน
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
-

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

1,580,000,000

100.0

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชนและการเสนอขายหุน
สามัญตอประชาชนโดยผูถอื หุนเดิม
ที่ขายหุนในครั้งนี้
จํานวนหุน
รอยละ
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
625,000,000
29.8
105,000,000
5.0
2,100,000,000

100.0

สมาชิกในครอบครัวปราสาททองโอสถ ไดจํานําหุนของบริษัทฯ ไวกับสถาบันการเงิน คิดเปนรอยละประมาณ 21.6 ของหุนทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้
ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ตนถืออยู
ตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน หรือเปนรอยละ 10.0 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ
(Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเทากับราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ หากมีการขายหุนสามัญดังกลาวไดทั้งหมดแลว ผูถือหุนเดิมรายนี้จะ
ถือหุนในบริษัทฯ เปนจํานวนเทากับ 263,709,920 หุน หรือคิดรวมกันเปนจํานวนเทากับรอยละ 12.6 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัท สินสหกล จํากัด มีทุนจดทะเบียนจํานวน 200,000,000 บาทและเรียกชําระแลว 57,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดผูถือหุน ดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1. นางวัลลีย ปราสาททองโอสถ
2. น.ส.ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ
3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
4. นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
5. น.ส.สมฤทัย ปราสาททองโอสถ
6. รอยโทสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ
รวม

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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ทุนเรียกชําระแลว (บาท)
11,500,000
10,781,250
10,781,250
10,781,250
10,781,250
2,875,000
57,500,000

รอยละ
20.0
18.8
18.8
18.8
18.8
5.0
100.0
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ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 99.75 ในบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินและผูจัดการการ
จําหนา ยและรับ ประกั นการจํา หน ายหุน ของบริษั ทฯ นอกจากนี้ ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) เป นผู ใหกู ยืม เงิ นแกบ ริษั ทฯ และบริ ษัท ยอ ย โดยมี รายละเอีย ด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังนี้
ผูกู

บริษัทฯ

BAC

ประเภทสินเชื่อ
วงเงินกูระยะยาว
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน
วงเงินหนังสือค้ําประกัน
วงเงินเลทเทอรออฟเครดิต
วงเงินกูระยะยาว
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน
วงเงินหนังสือค้ําประกัน

วงเงิน (บาท)
2,607,800,000
30,000,000
1,770,000,000
160,000,000
135,000,000
710,000,000
30,000,000
20,000,000
252,000,000

ยอดคงคาง (บาท)
1,041,153,148
75,745,751
31,899,968
115,000,000
11,495,273
141,353,244

สัดสวนรายได:

รายไดจากธุรกิจสายการบิน
รายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจสนามบิน
รายไดจากธุรกิจสนามบิน
รายไดอื่น(1) (2)
รวมรายได
(1)

(2)

ป 2556

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557
ลานบาท
รอยละ
8,830.2
80.4

ป 2554 (ปรับปรุงใหม)

ป 2555 (ปรับปรุงใหม)

ลานบาท
11,599.1

รอยละ
74.7

ลานบาท
14,863.9

รอยละ
76.1

ลานบาท
16,734.7

รอยละ
80.8

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

รายไดอื่นๆ ไดแก คาธรรมเนียมบัตรโดยสาร คาสัมภาระสวนเกิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายทรัพยสิน รายไดจากการขายสินคาปลอดอากร รวมถึงรายไดจากการขาย
และบริการในป 2554 และ ป 2555 ของบริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดขายกิจการออกไปแลว
รวมถึงรายไดจากการเลิกสัญญาซื้อขายเครื่องบินในป 2554 จํานวน 545.8 ลานบาท

คณะกรรมการบริษัท:
1. พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล

ประธานกรรมการ

2. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร

3. นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ / กรรมการบริหาร

4. พลตํารวจตรี วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

5. นายประดิษฐ ทีฆกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร

6. นายศรีภพ สารสาส

กรรมการ / กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พลเอก วิชิต ยาทิพย

กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8. นายเจมส แพ็ททริค รูนี่ย

กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1. ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
จากคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ
1.2. ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับเครื่องบินใด ๆ ของ บริษัทฯ
1.3. บริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินเพื่อดําเนินกิจการสนามบิน และการที่บริษัทฯ
ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.4. สภาวะที่ยากลําบากและความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกไดสงไดผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปและอาจจะสงผล
ตอไปในอนาคต และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน
1.5. การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่นอาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.6. งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว ไดแสดงงบการเงินรวมป 2555 และป 2554
ที่ปรับปรุงใหมเพื่อการเปรียบเทียบ และผูสอบบัญชีอิสระไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
1.7. ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแขงขันจากการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่น อาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.8. การแขงขันจากสนามบินและจุดหมายปลายทางอื่นอาจสงผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตอปริมาณการใชบริการในสนามบินสมุย
1.9. ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ตองพึ่งตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทย และตลาดการทองเที่ยวในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเปนอยางมากโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และในประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ และการลดลงของอุป
สงคในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.10. บริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษทั ฯ ไดรับสัมปทานเพื่อใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
1.11. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับภายในประเทศ อาจสงผลใหตนทุนในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจทําใหการใหบริการเกิดความลาชาหรือตองหยุดชะงัก
1.12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมอาจจะสงผลกระทบการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคตของ
บริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ มีตนทุนเพิ่มขึ้น
1.13. คาใชจายในการซอมบํารุงของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามอายุของฝูงบิน
1.14. ผูใหกูยืมของผูใหเชาเครื่องบินอาจมีสิทธิในหลักประกันเหนือเครื่องบินของบริษัทฯ ที่ผูใหเชาไดซื้อมาภายใตสัญญาเชาทาง
การเงิน (Finance Lease) และอาจเขาครอบครองเครื่องบินดังกลาวในกรณีผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติการตามขอกําหนดใน
สัญญาเชาทางการเงิน และเอกสารกูยืมเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
1.15. บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ไดในอดีต และการที่บริษัทฯ ไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน ในอนาคต อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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1.16. บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระในการชําระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมาก ทั้งในปจจุบัน และภายหลังจากการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
1.17. อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษทั ฯ
1.18. บริษัทฯ อาจกอหนี้อยางมีนัยสําคัญในอนาคตเพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องบิน เพื่อใชเปนการลงทุนหรือใชในแผนขยาย
ธุรกิจ
1.19. บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจ
1.20. บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคคลภายนอกในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เปนสวนสําคัญในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในสนามบินสุวรรณภูมิใหแกลูกคา และรวมถึงเปนชองทางการจําหนายบัตรโดยสารใหแก
บริษัทฯ
1.21. บริษัทฯ ตองพึ่งพาระบบอัตโนมัติและอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความลมเหลวหรือการละเมิดความ
ปลอดภัยใดๆ ของระบบเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.22. ปญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 เครื่องบินแบบเอทีอาร
72-500 หรือเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt &
Whitney PW 127F หรือ 127M ซึ่งรวมถึงการไมสามารถจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนตดังกลาวได หรือการตัดสินใจใช
เครื่องบินหรือ เครื่องยนตประเภทใหม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัย สําคัญตอธุร กิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.23. บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะเจาหนาที่บริหารและผูบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูดและ
รักษาบุคลากรดังกลาว หรือการไมสามารถดํารงวัฒนธรรมองคกรไวได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.24. บริษัทฯ อาจเผชิญกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน การถวงงาน หรือตนทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
1.25. หากในอนาคต บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการใหมีไวซึ่งใบอนุญาตและการอนุญาตตางๆ หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการ
อนุมัติกฎระเบียบตางๆ บริษัทฯ จะไมสามารถใหบริการเที่ยวบินแบบประจําได
1.26. บริษัทฯ อาจไมสามารถคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตชื่อทางการคา “Bangkok Airways” ไดอยางเพียงพอ หรือ
อาจเผชิญกับการเรียกรองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจมีคาใชจายในจํานวนที่สูงมากในการระงับขอพิพาท หรืออาจ
จํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการใชประโยชนจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในอนาคต
1.27. ความสามารถในการกําหนดคาโดยสารของบริษัทฯ ถูกจํากัดอัตราคาโดยสารขั้นสูงที่กําหนดโดยรัฐบาล
1.28. อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) ของบริษัทฯ นั้น เปนไปตามฤดูกาล
1.29. ความผัน ผวนจากอั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต างประเทศอาจสงผลกระทบในทางลบตอ ธุ ร กิจ ฐานะทางการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.30. ประเทศบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเผชิญความเสี่ยงทางธรณีวิทยาอยางมีนัยสําคัญ และความเสี่ยงของภัยพิบัติซึ่งเกิดจาก
มนุษยหรือจากธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลกระทบตออุปสงคของเที่ยวบินที่จะไปสูจุดหมายปลายทางเหลานี้
1.31. บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
1.32. บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงบางประการที่ไมไดทําประกันภัยไว และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการทํากรมธรรมประกันภัยที่มี
เงื่อนไขที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาประกันภัยไดเลย
1.33. บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการรวมทุนกับพันธมิตร
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1.34. การลงทุนของบริษัทฯ ใน BGH ถือเปนสินทรัพยในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน
BGH อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
1.35. ผลประโยชนของผูถือหุนเดิม อาจแตกตางหรือขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ
1.36. การถือหุนโดยบุคคลตางชาติในบริษัทฯ มีขอจํากัดอยูหลายประการ การละเมิดขอจํากัดดังกลาวอาจสงผลใหเกิดการเพิกถอน
ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ และสิทธิของบริษัทฯ ในการบินในทุกเสนทางการบิน
1.37. รายไดจากสนามบินของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยบางอยางที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการเมือง และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
1.38. การบอกเลิกสัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
1.39. การดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการกระทําของบุคคลภายนอกซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน
2.1. ในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบินมีแนวโนมที่จะมีผลประกอบการถดถอย
2.2. ขอจํากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอื่นๆ ในประเทศไทย อาจทําใหบ ริษัท ฯ ไมสามารถเพิ่มอัตราการใช
เครื่องบินตอลําตอวัน ปรับปรุงการตรงตอเวลาของเที่ยวบิน และใหบริการขนสงทางอากาศอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ได
2.3. อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณที่เกิดจากปจจัยภายนอก เชน การกอการราย การระบาดของโรคติดตอ
และภาวะอากาศเลวราย
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุนของบริษัทฯ
3.1. ราคาหุนของบริษัทฯ อาจผันผวนอยางมาก และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหุนของบริษัทฯ ในราคาที่เทากับหรือสูงกวาราคา
หุนที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ได
3.2. การขายหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนเดิมที่ถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนมากในอนาคต (รวมถึงผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุน
ในครั้งนี้) อาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ
3.3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายและสงมอบหลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ
3.4. มูลคาสินทรัพยสุทธิของหุนใหมที่ออกจําหนายในการเสนอขายหุนตอประชาชนต่ํากวาราคาเสนอขายหุนอยางมีนัยสําคัญ
และมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของผูลงทุนจะลดลงทันทีอยางมีนัยสําคัญ
3.5. ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลในอนาคตขึ้นอยูกับกําไร สถานะทางการเงิน การหมุนเวียนของเงินสด
ขอกําหนดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และคาใชจายฝายทุนในอนาคต ซึ่งจะชําระเปนเงินบาท
3.6. ความเสี่ยงจากการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
(กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 3 ปจจัยความเสี่ยง)
4. ความเสี่ยงอื่นๆ
4.1. สํานักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับอดีตผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย ในเรื่องการใชขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน
ในการซื้อขายหลักทรัพย และผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย ในฐานะผูชวยเหลือสนับสนุนการกระทําผิดของอดีต
ผูบริหาร
4.2. ผูบริหารทานหนึ่งของบริษัทฯ ถูกฟองเปนจําเลยในคดีแพงอันเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของทานผูบริหารดังกลาวกับ AOT
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สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานยอนหลัง 3 ป และไตรมาสลาสุด:
งบการเงินรวม
รายละเอียด
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดรวม
ตนทุนขายและบริการ
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (EPS) (บาทตอหุน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (D/E) (เทา)
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (ROA) (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) (รอยละ)
(1)

ป 2554
(ปรับปรุงใหม)
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

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
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

ป 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

หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
ระหวางกาล
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 เปนตัวเลขเต็มป (Annualized)

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
ผลการดําเนินงาน
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 15,523.0 ลานบาท
19,519.9 ลานบาท 20,721.4 ลานบาท และ 10,980.3 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 25.7 ในป 2555 และรอยละ 6.2
ในป 2556 ตามลําดับ โดยรายไดรวมที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาโดยสารเปนหลัก ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ มีรายได
จากคาโดยสารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) เปนหลัก จากการที่บริษัทฯ ไดมี
การขยายฝูงบิน เสนทางการบิน และความถี่ของเที่ยวบิน ทําใหบริษัทฯ มีผูโดยสารตอปเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี รายไดจากการขนสง
ผูโดยสารในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาชวงกอนหนา เนื่องจากสภาพทาง
เศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยและเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2556 ซึ่งดําเนินตอเนื่องมา
จนถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
โดยในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ เทากับ 290.6 ลาน
บาท 1,832.4 ลานบาท 990.0 ลานบาท และ 204.8 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 530.5 ในป 2555 ลดลงรอย
ละ 46.0 ในป 2556 และ ลดลงรอยละ 76.8 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกับของปกอนหนา โดย
กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นในป 2555 โดยหลักมาจากกําไรจากการขายเงินลงทุนใน BGH ที่เทากับ 818.9 ลานบาทในป 2555 เทียบกับกําไรจาก
การขายเงินลงทุนใน BGH จํานวน 325.3 ลานบาท ในป 2554 และกําไรสุทธิที่ลดลงในป 2556 โดยหลักมาจาก การลดลงของกําไรจาก
การขายเงินลงทุนใน BGH ซึ่งลดลงเหลือ 41.6 ลานบาท โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.9 รอยละ 9.4 รอยละ 4.8 รอยละ
1.8 ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
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ฐานะทางการเงิน
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2554 ป 2555 ป 2556 และ สิ้นไตรมาส 2 ป 2557 เทากับ 27,450.9 ลานบาท 32,008.1 ลาน
บาท 30,393.1 ลานบาท และ 34,178.2 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ คือเงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหนี้อื่นๆ บางสวนในป 2555 ซึ่งเกิดจากการปรับโครงสรางธุรกิจ (กรุณาดู
รายละเอียดการปรับโครงสรางธุรกิจในหัวขอ 2.4.1) โดยสินทรัพยดังกลาวมีมูลคารวมเทากับ 18,425.9 ลานบาท 23,881.5 ลานบาท
23,213.6 ลานบาท และ 28,013.8 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 67.1 – 82.0 ของสินทรัพยรวมณ สิ้นป ป 2554 ป 2555 ป 2556
และ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2557
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2554 ป 2555 ป 2556 และ สิ้นไตรมาส 2 ป 2557 เทากับ 23,461.4 ลานบาท 24,288.6 ลานบาท
23,201.3 ลานบาท และ 22,072.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญประกอบดวย เงินกูยืมระยะยาวที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาระยะ
ยาวสนามบินสมุย หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวของ หนี้สินภายใตสัญญาซื้อ
ขายเครื่องบินแบบมีเงื่อนไข เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น รายไดรับลวงหนาคาตั๋วโดยสาร และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน ซึ่งมีมูลคารวมเทากับ 22,315.1 ลานบาท 23,009.0 ลานบาท 21,697.5 ลานบาท และ 20,795.2 ลานบาท ตามลําดับ และ
คิดเปนรอยละ 93.5 – 95.1 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ สิ้นไตรมาสที่ 2 ป 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 3,989.5 ลาน
บาท 7,719.5 ลานบาท 7,191.7 ลานบาท และ 12,105.9 ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สวนของผูถือหุนประกอบดวยทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแลวจํานวน 1,580.0 ลานบาท ยอดขาดทุนสะสม 3,960.1 ลานบาท และองคประกอบอื่นของสวนผูถือหุน 13,670.3
ลานบาท สวนของผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นเปนผลจากองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่เพิ่มจาก 6,216.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2554 เปน 8,753.4 ลานบาท เปน 8,961.0 ลานบาท และเปน 13,670.3 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ตามลําดับ สวนใหญเปนผลจากกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายซึ่งไดแกหุน BGH และ
สวนประกอบอื่นๆ ของสวนของผูถือหุน
ทั้งนี้ ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบ
การเงินตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บัญชีโดยการนําการตีความตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําตามรูปแบบกฎหมาย โดยการนําคา
เชาผันแปรมารวมคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยแทจริง ขอ 4.2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เรื่องภาษีเงินได และขอ 5 การปรับปรุง
รายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการแสดงรายการภาษีโรงเรือน มาถือปฏิบัติ จึงทําใหบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน
3,960.1 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
นอกจากนี้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30 ลานหุนใหแกพนักงานและกรรมการ
ของบริษัทตามโปรแกรมการใหสิทธิพนักงานซื้อหุนของบริษัทฯ ดวยราคาเสนอขายเทากับ 10 บาทตอหุน การจัดสรรดังกลาวขึ้นอยูกับ
ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และความรับผิดชอบของพนักงานและกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการจัดทํางบการเงิน
บริษัทฯ ประมาณการมูลคายุติธรรมของการใหสิทธิซื้อหุนแตละหุนที่ 16.91 บาท ซึ่งคํานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในป 2556
บริษัทฯ บันทึกคาใชจายจํานวน 207.3 ลานบาทเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสวนทุนจาก
การจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน 207.3 ลานบาท
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สภาพคลอง
แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน โดยมี เงินกูจากสถาบันการเงิน เปนลําดับรองลงมา
รายการระหวางกัน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 โดยมีนโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต ดังตอไปนี้
1) การใหบริการเชาเหมาลําประเภท Charter Flight และ Medical Flight บริษัทฯ กําหนดนโยบายรายการระหวางกันโดย
กําหนดราคาดวยวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0
2) การใหบริการดานบริหารจัดการและซอมบํารุงเฮลิคอปเตอร บริษัทฯ มีการกําหนดราคาดวยวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไม
นอยกวารอยละ 15.0
3) การจําหนายตั๋วโดยสาร บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายรายการระหวางกันโดยกําหนดราคาที่ราคาตลาด หรือราคาทําให
บริษัทฯ มีรายรับสุทธิเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอกอื่น
4) การใหบริการขนสงสินคา บริษัทฯ กําหนดราคาตามราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ขายใหบุคคลภายนอก
อื่น
5) การใหบริการรถขนของขนาดเล็ก
บุคคลภายนอกอื่น

บริษัทฯ

กําหนดราคาตามราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ขายให

6) การใหเชาพื้นที่ บริษัทฯ มีการกําหนดราคาตามราคาตลาด
7) การใชบริการโรงแรม คาบริการที่บริษัทฯ จายเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่บริษัทตางๆ ใหกับบุคคลภายนอกโดยเปรียบเทียบ
8) การใชบริการอื่นๆ บริษัทฯ มีการใชบริการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง อาทิ การขนสงผูโดยสาร การจองตั๋ว การตรวจ
สุขภาพรักษาพยาบาล เปนตน โดยมีการกําหนดราคาตามราคาตลาด
9) การกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงิน ในอดีตบริษัทฯ มีการกูยืมเงินระหวางกัน ซึ่งไดมีการชําระคืนเรียบรอยแลว และในอนาคต
บริษัทฯ ไมมีนโยบายการใหกูยืมเงินระหวางกัน รวมทั้งการค้ําประกันหรือการนําทรัพยสินของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยไป
ค้ําประกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการให บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ใชเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ รวมถึงการตั้งเคาทเตอรเพื่อจําหนาย
ของสินคาที่ระลึกที่มีตราสินคาบางกอก แอรเวยส พื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตร ในสํานักงานขายตั๋วของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ไมไดมี
การคิดคาใชเครื่องหมายการคาและเชาพื้นที่ดังกลาว เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวารายการดังกลาวเปนการชวยสนับสนุนตราสินคา
บางกอก แอรเวยส ใหเปนที่รูจัก ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ และรายการดังกลาวจะยังมีตอเนื่องในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมี
การทําสัญญากับ บริษัท พาราไดซ ช็อปปง จํากัด เรื่องหนาที่และความรับผิดชอบในการใชตราสินคาของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาจะไม
มีการนําตราสินคาของบริษัทฯ ไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งแลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2557
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นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง ในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และนโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต ดังตอไปนี้
1) การวาจางงานบริการ อาทิ การวาจางบริการงานทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย เปนตน โดยมีการกําหนดราคาโดย
ใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 5.0-20.0 และกําหนดราคาโดยวิธีการเปรียบเทียบราคา
2) การวาจางงานบริการภาคพื้น บริษัทฯ มีการกําหนดราคาโดยใชวิธีการเปรียบเทียบราคา
3) การจําหนายตั๋วโดยสารและการใหบริการขนสงสินคา บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายรายการระหวางกันโดยกําหนดราคา
ที่ราคาตลาด
4) การใหเชาพื้นที่ บริษัทฯ มีการกําหนดราคาตามราคาตลาด
5) การค้ําประกัน ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการเจรจากับทางกรมศุลกากรเพื่อหาขอสรุปในการปลดหนังสือค้ําประกันของ
บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด จํานวน 27.0 ลานบาท โดยคุณประดิษฐ ทีฆกุล ไดทําสัญญาค้ําประกันและวางหลักประกันกับ
บริษัทฯ แทน อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ ไมมีนโยบายการการค้ําประกันหรือการนําทรัพยสินของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอยไปค้ําประกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังมีการใหกูยืมแกบริษัทรวม คือ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด ซึ่งรายการ
ดังกลาวเปนการใหกูยืมตามสัดสวนการถือหุน และมีขนาดรายการไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
(NTA) ตามงบการเงินรวมระหวางกาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ขอมูลเพิ่มเติมที่สําคัญ
ในวันแรกที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ คือ นางสาวปรมาภรณ ปราสาท
ทองโอสถ จะเสนอขายหุนตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจํานวนไมเกิน 210,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10.0 ของจํานวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ (Big-Lot Board) โดยราคาเสนอขายจะเทากับราคาเสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป โดยที่นักลงทุนรายหนึ่งไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนักลงทุนสถาบัน จะเขาซื้อหุนจากนางสาว
ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ จํานวนไมเกิน 105,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 5.0 ของจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ไมมีขอตกลงกับบริษัทฯ วาจะสงตัวแทนของตนเขามาเปนกรรมการหรือผูบริหาร
ในบริษัทฯ และหุนในสวนนี้จะไมมีขอกําหนดการหามขาย ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อาจขายหุนที่ตนซื้อจากนางสาว
ปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ไดทันที นอกจากนี้ กระบวนการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบัน
(Bookbuilding) จะไมมี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เขารวมในกระบวนการดังกลาว ทั้งนี้ ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไมไดรับประกันการจําหนายหุนในสวนที่เสนอขายใหแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ:

นายอนวัช ลีละวัฒนวัฒนา

โทร. 0-2265-5877
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