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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม

ขอมูลงานธุรกิจสายการบิน

ดําเนิน
การโดย

การถือหุน
ของบริษัทฯ
รอยละ

รายไดจากธุรกิจสายการบิน
คาโดยสาร
- เสนทางบินภายในประเทศ
- เสนทางบินระหวางประเทศ
คาระวางขนสง
บริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา
รวมรายไดจากธุรกิจสายการบิน
รายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจสนามบิน
บริการภาคพืน้
บริการภาคพืน้
บริการครัวการบิน
บริการคลังสินคา (ดอนเมือง)
รวมรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจสนามบิน
รายไดธุรกิจสนามบิน
คาธรรมเนียมผูโดยสาร
รวมรายไดจากธุรกิจสนามบิน
รายไดอื่น
รายไดจากเงินปนผล
รายไดจากการขายเงินลงทุน
รายไดจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย
รายไดอื่นๆ(2) (3)
รวมรายไดอนื่
รวมรายได

ป 2554
ลานบาท

ป 2555

รอยละ

ลานบาท

ป 2556
รอยละ

ลานบาท

รอยละ

งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2557
ลานบาท รอยละ

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ

100.0
100.0
100.0
100.0

7,259.7
4,045.3
190.2
104.0
11,599.1

46.8
26.1
1.2
0.7
74.7

9,038.4
5,515.0
265.3
45.2
14,863.9

46.3
28.3
1.4
0.2
76.1

10,434.6
5,969.5
250.4
80.1
16,734.7

50.4
28.8
1.2
0.4
80.8

5,469.4
3,197.9
152.6
10.3
8,830.2

49.8
29.1
1.4
0.1
80.4

BFS Ground
PGGS
BAC
BFS Cargo
DMK(1)

90.0
100.0
90.0

1,088.4
273.1
697.9

7.0
1.8
4.5

1,223.0
269.8
803.0

6.3
1.4
4.1

1,488.0
211.4
936.0

7.3
1.0
4.5

750.8
120.1
455.0

6.9
1.1
4.1

69.9

-

-

4.8

0.0

20.7

0.1

11.5

0.1

2,059.5

13.3

2,300.5

11.8

2,656.1

12.8

1,337.4

12.2

100.0

368.8
368.8

2.4
2.4

447.0
447.0

2.3
2.3

485.5
485.5

2.3
2.3

269.1
269.1

2.5
2.5

n/a

91.6

0.6

135.3

0.7

219.6

1.1

243.8

2.2

n/a

325.3

2.1

818.9

4.2

41.6

0.2

3.4

0.0

100.0

-

-

226.8

1.2

3.0

0.0

-

-

n/a

1,078.8

6.9

727.5

3.7

580.8

2.8

296.4

2.7

1,495.6
15,523.0

9.6
100.0

1,908.5
19,519.9

9.8
100.0

845.0
20,721.4

4.1
100.0

543.6
10,980.3

5.0
100.0

บริษัทฯ

บริษัทฯ และ
บริษัทยอย
บริษัทฯ และ
บริษัทยอย
บริษัทฯ
บริษัทฯ และ
บริษัทยอย

หมายเหตุ
ถือผานบริษัท BFS Ground และ บริษัท BFS Cargo ในสัดสวน รอยละ 51.0 และ รอยละ 49.0 ตามลําดับ
รายไดอื่นๆ ไดแก คาธรรมเนียมบัตรโดยสาร คาสัมภาระสวนเกิน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายทรัพยสิน รายไดจากการขายสินคาปลอดอากร รวมถึงรายได
จากการขายและบริการในป 2554 และ ป 2555 ของบริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดขายกิจการออกไปแลว
(3) รวมถึงรายไดจากการเลิกสัญญาซื้อขายเครื่องบินในป 2554 จํานวน 545.8 ลานบาท
(1)
(2)
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ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปนธุรกิจหลักและกลุมธุรกิจ ดังนี้

2.2.1

ธุรกิจสายการบิน

2.2.1.1 การบริการขนสงผูโดยสาร
การใหบริการขนสงผูโดยสารของบริษัทฯ ประกอบดวยการใหบริการเที่ยวบินแบบประจํา และการใหบริการเที่ยวบิน
เชาเหมาลํา ทั้งนี้ รายไดจากการใหบริการขนสงผูโดยสาร คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 73.5 รอยละ 74.8 รอยละ 79.6 และรอย
ละ 79.0 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
(1)

การใหบริการเที่ยวบินแบบประจํา

บริ ษั ท ฯ ให บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น แบบประจํ า โดยเป น การให บ ริ ก ารแบบเต็ ม รู ป แบบ โดยมุ ง เน น การให บ ริ ก ารระดั บ
พรีเมี่ยมแกกลุมผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินเพื่อการทองเที่ยวและเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ โดยการใหบริการเที่ยวบินแบบ
ประจํานั้นโดยประมาณคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.8 รอยละ 74.6 รอยละ 79.2 และรอยละ 78.9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป
2554 และป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ
ไม มี ร ายได จ ากลู ก ค า รายใดในสั ด ส ว นเกิ น กว า ร อ ยละ 10 ของรายได ร วมของบริ ษั ท ฯ ในป
ป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
(2)

เครือขายเสนทางการบิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน2557 เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 23 แหง (ไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร) ใน 10 ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) โดยไดใหบริการเที่ยวบินสัปดาหละ 1,186 เที่ยว นอกจากนี้ ดวยความตก
ลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน2557 เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ไดขยายออกไป
ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในตางประเทศอีก 8 แหง ใน 5 ประเทศ (ไมรวมถึงประเทศไทย) โดยไดใหบริการเที่ยวบินระหวาง
ประเทศแบบประจําอีก 353 เที่ยว ตอสัปดาห
บริษัทฯ เนนใหบริการเสนทางการบินระยะใกลไปยังสนามบินที่อยูใกลเคียงกับบริเวณที่เปนจุดหมายปลายทางของ
แหลงทองเที่ยวและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญ ซึ่งโดยปกติอยูในรัศมีไมเกิน 3,120 กิโลเมตร และระยะเวลาของเที่ยวบินไมเกิน 5
ชั่วโมง อยางไรก็ดี ดวยความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และความรวมมือกับสายการบินอื่น สงผลให บริษัทฯ
สามารถเขาถึงผูโดยสารจากจุดหมายปลายทางอื่นๆ ทั้งในทวีปยุโรป และประเทศญี่ปุน และบริษัทฯ ยังสามารถเขาถึงผูโดยสาร
ในประเทศจีนโดยการใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา
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เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ

แผนที่ ดั ง ต อ ไปนี้ แสดงถึ ง เครื อ ข า ยเส น ทางการบิ น ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในประเทศและระหว า งประเทศ ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2557
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เครือขายเสนทางการบินสวนขยายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

แผนที่ ดั ง ต อ ไปนี้ แสดงถึ ง เครื อ ข า ยเส น ทางการบิ น ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในประเทศและระหว า งประเทศ ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2557 ที่ขยายครอบคลุมออกไป อันเปนผลมาจากการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ครอบคลุมจุดหมายปลายทางภายในประเทศแบบ
ประจําจํานวน 10 แหง (ไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร) และจุดหมายปลายทางระหวางประเทศแบบประจํา 13 แหง โดยใหบริการ
เที่ยวบินภายในประเทศแบบประจําสัปดาหละ 826 เที่ยวและใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศแบบประจําสัปดาหละ 360 เที่ยว
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ในป 2532 บริษัทฯ ไดสรางสนามบินบนเกาะสมุย และทําใหเกาะสมุยเปนจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอนที่สําคัญ
และไดพัฒนาใหเกาะสมุยเปนศูนยปฏิบัติการการบินที่สามารถริเริ่มใหบริการในเสนทางการบินอื่นๆ ที่นาดึงดูดใจ เชน เสนทาง
บินระหวางเกาะสมุย–คุนหมิง เกาะสมุย–กวางโจว เกาะสมุย–ปกกิ่ง และเกาะสมุย–เซี่ยงไฮ และเนื่องดวยบริษัทฯ ยังคงเปนผู
ดํ า เนิ น กิ จ การสนามบิ น สมุ ย ซึ่ ง ช ว ยให บ ริ ษั ท ฯ จะยั ง คงสามารถรั ก ษาตารางเวลาในการบิ น ขึ้ น -ลง (Slot) ส ว นใหญ ข อง
สนามบินสมุยได ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถนําขอไดเปรียบในการแขงขันนี้ไปใชในการพัฒนาเสนทางการบินในอนาคตที่มีความ
นาดึงดูดใจซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะเปนผูใหบริการหลักได
แผนที่ดานลางแสดงถึงเสนทางการบินไปยังตอนเหนือของเอเชียที่บริษัทฯ คาดวาจะเปนผูใหบริการในอนาคต
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(ค)
ตารางการบินในปจจุบันและตารางการบินสําหรับเสนทางการบินที่บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มหรือลดจํานวน
เที่ยวบิน หรือเปดเสนทางใหม หรือยกเลิกบางเสนทางการบิน ภายในสิ้นป 2557
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตารางการบินในปจจุบันและตารางการบินสําหรับเสนทางการบินที่บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่ม
หรือลดจํานวนเที่ยวบิน หรือเปดเสนทางใหม หรือยกเลิกบางเสนทางการบิน ภายในสิ้นป 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้
(จํานวนเที่ยวบินที่สามารถใหบริการไดจริง ขึ้นอยูกับการไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของในอนาคต)
ตารางการบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
วันที่เริ่มใหบริการ

ตารางการบินตามที่วางแผนไว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

จํานวน
วันที่คาดวาจะเริ่ม
เที่ยวบินตอสัปดาห หรือเพิ่มการใหบริการ(1)

จํานวน
เที่ยวบิน ที่คาดวา
จะเพิ่มขึ้นตอสัปดาห

เสนทางการบินในประเทศ(2):
กรุงเทพฯ—เชียงใหม

ตุลาคม 2544

98

ตุลาคม 2557

14

กรุงเทพฯ—สุโขทัย

เมษายน 2539

28

ตุลาคม 2557

14

พฤษภาคม 2548

14

-

-

กรุงเทพฯ—ตราด

ธันวาคม 2546

42

-

-

ภูเก็ต—อูตะเภา

มีนาคม 2547

14

-

-

อูตะเภา—เกาะสมุย

เมษายน 2536

14

-

-

กรุงเทพฯ—เกาะสมุย

เมษายน 2532

266

-

-

กรงเทพฯ—เชียงราย

มีนาคม 2557

28

พฤศจิกายน 2557

14

เกาะสมุย—กระบี่

ตุลาคม 2550

14

-

-

กรุงเทพฯ—ภูเก็ต

พฤศจิกายน 2545

112

-

-

เกาะสมุย—ภูเก็ต

ตุลาคม 2532

70

-

-

กรุงเทพฯ—ลําปาง

มีนาคม 2555

42

-

-

กรุงเทพฯ—กระบี่

เมษายน 2556

42

ตุลาคม 2557

14

พฤศจิกายน 2556

42

-

-

เชียงใหม—ภูเก็ต

-

-

ตุลาคม 2557

14

เชียงใหม—อุดรธานี

-

-

ตุลาคม 2557

28

เชียงใหม—เกาะสมุย

กรุงเทพฯ—อุดรธานี

รวม

(3)

826
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ตารางการบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
วันที่เริ่มใหบริการ

ตารางการบินตามที่วางแผนไว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

จํานวน
วันที่คาดวาจะเริ่ม
เที่ยวบินตอสัปดาห หรือเพิ่มการใหบริการ(1)

จํานวน
เที่ยวบิน ที่คาดวา
จะเพิ่มขึ้นตอสัปดาห

เสนทางการบินระหวางประเทศ(2):
กรุงเทพฯ—พนมเปญ

กันยายน 2540

70

-

-

กรุงเทพฯ—เสียมราฐ

มกราคม 2541

70

-

-

-

-

(4)

กรุงเทพฯ—หลวงพระบาง

ตุลาคม 2545

28

กรุงเทพฯ—ยางกุง

เมษายน 2547

56

-

-

เกาะสมุย—ฮองกง

เมษายน 2548

28

-

-

เกาะสมุย—สิงคโปร

มีนาคม 2540

14

-

-

กรุงเทพฯ—มัลดีฟส

ตุลาคม 2547

14

-

-

กรุงเทพฯ—ดาการ

มีนาคม 2554

14

-

-

กรุงเทพฯ—มุมไบ

มีนาคม 2554

14

-

-

เกาะสมุย—กัวลาลัมเปอร

มีนาคม 2555

14

-

-

กรุงเทพฯ—เวียงจันทน

พฤศจิกายน 2555

14

-

-

กรุงเทพฯ—มัณฑะเลย

กันยายน 2556

14

-

-

กรุงเทพฯ—เนปดอร

กันยายน 2556

10

-

-

เชียงใหม—ยางกุง

-

-

ตุลาคม 2557

8

เชียงใหม—มัณฑะเลย

-

-

ตุลาคม 2557

6

รวม

360

14

รวมทั้งสิ้น

1,186

112

หมายเหตุ
(1) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยูกับการอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) เปนเสนทางการบินไป-กลับ เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น
(3) บริษัทฯ เริ่มใหบริการเสนทางการบินเชียงใหม-เกาะสมุย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 และตอมาไดเริ่มใหบริการเสนทางการบินเกาะ
สมุย-เชียงใหม เมือ่ เดือนธันวาคม 2556
(4) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในชวงที่มคี วามตองการเดินทางนอย (Low Season)

(ง)
ตารางสรุปตารางการบินของเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ซึ่งมีการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Share Agreement)
การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ชวยเพิ่มอัตราการขนสงผูโดยสารใหแกบริษัทฯ และเปน
ผลใหบริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) จะชวย
อํานวยความสะดวกใหผูโดยสารซึ่งเดินทางจากจุดหมายปลายทางระหวางประเทศโดยสายการบินอื่น สามารถเชื่อมตอการเดิน
ทางเขากับเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ ตารางดังตอไปนี้ สรุปเที่ยวบินของเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ
ซึ่งมีการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งในเสนทางการบิน
เดียวกันสายการบินมากกวาหนึ่งสายการบินสามารถทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ได
สวนที่ 2 หนา 19

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

เสนทางการบินในประเทศ:
กรุงเทพฯ—เชียงใหม
กรุงเทพฯ—สุโขทัย
เชียงใหม—เกาะสมุย
กรุงเทพฯ—ตราด
ภูเก็ต—อูตะเภา
อูตะเภา—เกาะสมุย
กรุงเทพฯ—เกาะสมุย
เกาะสมุย—กระบี่
กรุงเทพฯ—ภูเก็ต
ภูเก็ต—เกาะสมุย
กรุงเทพฯ—ลําปาง
กรุงเทพฯ—เชียงราย
กรุงเทพฯ—กระบี่
กรุงเทพฯ—อุดรธานี
รวม

บมจ.การบินกรุงเทพ

สายการบิน
แอรเบอรลิน
(Air Berlin)

สายการบิน
แอร
ฟรานซ
(Air
France)

สายการบิน
ฟนแอร
(Finnair)

สายการบิน
อีวีเอแอร
(EVA
Airways)

98
42
266
105
70
42
623

14
14
14
14
14
70

21
21

49
63
56
168

สายการบินพันธมิตรที่มีความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Partners)
สายการบิน สายการบิน สายการบิน สายการบิน สายการบิน
เอทิฮัด
เจแปน
เคแอลเอ็ม
มาเลเซีย
ซิลคแอร
แอรเวยส
แอรไลน
รอยัลดัทช
แอรไลน
(Silk Air)
(Etihad
(Japan
แอรไลน
(Malaysia
Airways)
Airlines)
(KLM
Airlines)
Royal
Dutch
Airlines)
70
28
266
14
112
70
35
595

21
28
35
84

สวนที่ 2 หนา 20

21
14
21
28
21
105

28
28
28
28
112

14
70
84

สายการบิน
กาตาร
แอรเวย
(Qatar
Airways)

สายการบิน
บริติช
แอรเวย
(British
Airways)

สายการบิน
คาเธย
แปซิฟค
(Cathay
Pacific
Airways)

สายการบิน
แควนตัส
แอรเวย
(Qantus
Airways)

77
28
14
42
266
112
42
42
623

98
266
112
476

28
28
56

35
63
42
14
42
196

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

เสนทางการบินระหวาง
ประเทศ
กรุงเทพฯ—พนมเปญ
กรุงเทพฯ—เสียมราฐ
กรุงเทพฯ—หลวงพระบาง
กรุงเทพฯ—ยางกุง
เกาะสมุย—ฮองกง
เกาะสมุย—สิงคโปร
กรุงเทพฯ—มัลดีฟส
กรุงเทพฯ—ดาการ
กรุงเทพฯ—มุมไบ
เกาะสมุย—กัวลาลัมเปอร
กรุงเทพฯ—เวียงจันทน
กรุงเทพฯ—มัณฑะเลย
กรุงเทพฯ—เนปดอร
รวม
รวมทั้งสิ้น

บมจ.การบินกรุงเทพ

สายการบิน
แอรเบอรลิน
(Air Berlin)

สายการบิน
แอร
ฟรานซ
(Air
France)

สายการบิน
ฟนแอร
(Finnair)

สายการบิน
อีวีเอแอร
(EVA
Airways)

56
56
679

14
14
14
14
14
14
84
154

18
14
32
53

0
168

สายการบินพันธมิตรที่มีความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Partners)
สายการบิน สายการบิน สายการบิน สายการบิน สายการบิน
เอทิฮัด
เจแปน
เคแอลเอ็ม
มาเลเซีย
ซิลคแอร
แอรเวยส
แอรไลน
รอยัลดัทช
แอรไลน
(Silk Air)
(Etihad
(Japan
แอรไลน
(Malaysia
Airways)
Airlines)
(KLM
Airlines)
Royal
Dutch
Airlines)

56
28
35
14
14
14
161
756

14
14
28
112

สวนที่ 2 หนา 21

14
14
28
133

14
14
126

14
14
98

สายการบิน
กาตาร
แอรเวย
(Qatar
Airways)

สายการบิน
บริติช
แอรเวย
(British
Airways)

สายการบิน
คาเธย
แปซิฟค
(Cathay
Pacific
Airways)

สายการบิน
แควนตัส
แอรเวย
(Qantus
Airways)

56
56
14
126
749

14
14
490

28
28
84

14
14
210

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

(จ)

บมจ.การบินกรุงเทพ

สรุปตารางการบินในเครือขายเสนทางการบินสวนขยายของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน2557 เครือขายเสนทางการบินสวนขยายของบริษัทฯ ไดเพิ่มจุดหมายปลายทางระหวางประเทศ
แบบประจําอีก 8 แหง และเที่ยวบินระหวางประเทศแบบประจําอีก 353 เที่ยว ตอสัปดาห บนเครือขายเสนทางการบินของ บริษัทฯ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ความรวมมือกับสายการบินอื่น สวนที่ 2 หนา 22”
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตารางการบินในปจจุบันและตารางการบินสําหรับเสนทางการบินของเครือขายสวนขยาย
ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่มหรือลดจํานวนเที่ยวบิน หรือเปดเสนทางการบินใหม หรือยกเลิกเสนทางการบินบางเสนทาง
ภายในสิ้นป 2557 มีรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปนี้
ตารางการบิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
วันที่เริ่มใหบริการ

จํานวนเที่ยวบินไปกลับตอสัปดาห

ตารางการบินตามที่วางแผนไว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
สายการบินที่ใหบริการ(1)

เสนทางการบินระหวางประเทศ:
กรุงเทพฯ—อาบูดาบี
ตุลาคม 2555
42
เอทิฮัดแอรเวยส
อาบูดาบี—มัสกัต
ตุลาคม 2555
35
เอทิฮัดแอรเวยส
(2)
กรุงเทพฯ—นาริตะ—ฮาเนดะ
ธันวาคม 2555
52
เจแปนแอรไลน
กรุงเทพฯ—โอซากา
ธันวาคม 2555
14
เจแปนแอรไลน
กรุงเทพฯ—กัวลาลัมเปอร
ตุลาคม 2555
56
มาเลเซียแอรไลน
กัวลาลัมเปอร—ภูเก็ต
ตุลาคม 2555
28
มาเลเซียแอรไลน
สิงคโปร—ภูเก็ต
ตุลาคม 2555
84
ซิลคแอร
สิงคโปร—เชียงใหม
ตุลาคม 2555
28
ซิลคแอร
สิงคโปร—สมุย
ตุลาคม 2555
14
ซิลคแอร
รวมทั้งสิ้น
353
หมายเหตุ
(1) สายการบินที่ใหบริการในเสนทางการบินขางตน (Operating Airline) ซึ่งบริษัทฯไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement)
(2) การนับจํานวนจุดหมายปลายทางระหวางประเทศแบบประจําที่ใหบริการในเครือขายเสนทางการบินสวนขยายของบริษัทฯ จะนับนาริตะ และฮาเนดะ
เปนหนึ่งจุดหมายปลายทาง เนื่องจากสนามบินทั้งสองแหงอยูในกรุงโตเกียว

(3)

ความรวมมือกับสายการบินอื่น

ความรวมมือระหวางสายการบินอาจแบงไดเปน การทําความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline
Cooperation Agreement และการทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement
การทําความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement หมายถึง การที่สายการ
บินคูสัญญาตกลงกันใหสายการบินคูสัญญาแตละฝายสามารถออกและขายตั๋วโดยสาร ใบตราสง และเอกสารการเดินทางอื่นๆ
ของสายการบินคูสัญญาอีกฝายหนึ่งได โดยสายการบินคูสัญญาดังกลาวจะยอมรับตั๋วโดยสาร ใบตราสง และเอกสารการเดินทาง
อื่นๆ ที่ออกและจําหนายโดยสายการบินคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามขอตกลงระหวางสายการบิน ซึ่งทําใหผูโดยสารไดรับความ
สะดวกโดยจะสามารถจองและซื้อตั๋วโดยสารเพียงครั้งเดียวในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ตองเดินทางโดยเที่ยวบินของ
สายการบิน 2 สายการบิน

สวนที่ 2 หนา 22

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ในขณะที่การทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement คือ ความตกลงที่สายการบินที่ไมไดเปนผูทําการ
บิน สามารถขายที่นั่งโดยสาร (Marketing Carrier) บนเที่ยวบินที่ทําการบินโดยสายการบินคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (Operating
Carrier) โดยใชรหัสเที่ยวบินรวมกัน และสายการบินที่ไมไดเปนผูทําการบินตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
แกผูโดยสาร หรือสินคาตลอดเที่ยวบินนั้น ซึ่งเสมือนวาเปนการใหบริการเที่ยวบินแกผูโดยสารโดยสายการบินของตนเอง ดังนั้น
สายการบินคูสัญญาทั้งสองฝายจึงตองมีการตรวจสอบ (audit) ซึ่งกันและกัน เพื่อใหมาตรฐานทั้งในดานการจัดการ ความปลอดภัย
และความมั่นคงในการใหบริการการบิน และการใหบริการผูโดยสารอยูในระดับเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหจําหนาย
บัตรโดยสารสําหรับที่นั่งโดยสารของสายการบินที่บริษัทฯ มีการทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement ใน
รูปแบบการขายระวางที่นั่งผานระบบ (Global Distribution System (GDS)) (free-sale basis) หรือในรูปแบบการซื้อขายระวางที่
นั่งตามที่บริษัทฯ กําหนด (block seat) โดยบริษัทฯ หรือสายการบินที่เปนคูสัญญาจะเรียกเก็บเงินจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตาม
ราคาที่ตกลงในความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement
เนื่องจากความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement เปนการใหบริการการ
บินโดยบริษัทฯ เอง ดังนั้น ความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากกรณีตางๆ เชน การเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหาย ในชีวิตหรือทรัพยสิน จะ
ตกแกบริษัทฯ ในขณะที่ความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement อาจจะเปนการใหบริการเที่ยวบินโดยบริษัทฯ หรือ
โดยสายการบินที่เปนพันธมิตรเที่ยวบินรวม (Code Share Partner) กับบริษัทฯ โดยใชรหัสเที่ยวบินเดียวกัน ดังนั้นหากเกิดกรณี
ใดๆ ในการใหบริการเที่ยวบิน เชน การเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายในชีวิต หรือทรัพยสิน ความรับผิดจะตกแกสายการบินที่
ไมไดเปนผูทําการบิน แตสามารถขายที่นั่งโดยสาร (Marketing Carrier) บนเที่ยวบินที่ทําการบินโดยสายการบินคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่ง (Operating Carrier) โดยใชรหัสเที่ยวบินรวมกันเปนผูใหบริการเที่ยวบินนั้นเปนหลัก อยางไรก็ตาม สายการบินที่ไมไดเปน
ผูทําการบิน สามารถเรียกรองความรับผิดที่เกิดขึ้นกับสายการบินผูใหบริการตอได
ความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement และการทําความตกลงเที่ยวบิน
รวมแบบ Code Share Agreement ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายการบริการไปยังตลาดระหวางประเทศและใหบริการผูโดยสาร
ระหวางประเทศไดมากขึ้นโดยไมตองทําการบินในเที่ยวบินระหวางประเทศและลงทุนในเสนทางการบินระยะไกล และบริษัทฯ
เชื่อวาการทําความตกลงในลักษณะดังกลาวเปนวิธีการที่ชวยใหบริษัทฯ สามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้นในการที่จะขยายขอบเขต
การใหบริการขนสงผูโดยสารและสรางภาพลักษณของบริษัทฯ ในตลาดระหวางประเทศใหดีขึ้น และยังชวยใหบริษัทฯ สามารถ
ใหบริการในจุดหมายปลายทางที่สําคัญอื่นๆ ที่ไมคุมคากับการที่บริษัทฯ จะใหบริการเที่ยวบินเองเนื่องจากมีปริมาณผูโดยสารใช
บริการนอย
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีศูนยปฏิบัติการการบิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเปนสนามบินนานาชาติหลักของประเทศไทย
และเปนจุดเปลี่ยนถายผูโดยสารของสายการบินระหวางประเทศ และสนามบินสมุย บริษัทฯ จึงสามารถใหบริการในการเปลี่ยน
ถายผูโดยสารจากสายการบินอื่นที่มีความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement และ
การทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement และใหบริการเชื่อมตอเที่ยวบินแกผูโดยสารเหลานั้นไปยังจุดหมาย
ปลายทางภายในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งอยูในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสะดวกกวา
การใชบริการของสายการบินของประเทศไทยอื่นๆ ซึ่งมีศูนยปฏิบัติการการบินอยูท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง เนื่องจาก
ผูโดยสารไมตองเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินนานาชาติดอนเมืองเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
บริษัทฯ ไดเขาเปนสมาชิกของสํานักหักบัญชีของ IATA (IATA Clearing House) ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการหัก
ทอนบัญชีที่เกิดจากตามความรวมมือระหวางสายการบินสมาชิกอื่นๆ โดยการชําระเงินจะตองทําตามกฎระเบียบของ IATA ซึ่งใช
บังคับกับทุกสายการบินสมาชิก
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ทั้งนี้ รายไดจากการที่บริษัทฯ เขาทําความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Cooperation
Agreement และการทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement คิดเปนรอยละ 18.5 ของรายไดคาโดยสาร สําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ บริษัทฯไดเขาทําความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Coorperation Agreement และ
ความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement กับสายการบินตางๆ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1)
Agreement

สายการบินพันธมิตรตามความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline

Coorperation

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบินแบบ Interline Coorperation
Agreement กับสายการบินตางๆจํานวน 82 สายการบิน ซึ่งไดชวยเพิ่มปริมาณผูโดยสารในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ
โดยสายการบินคูสัญญารวมถึงสายการบินตามความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement ทั้งหมด
2)

สายการบินพันธมิตรตามความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement

บริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement กับสายการบินอื่นหลาย
สายการบิน ซึ่งรวมถึงการบินไทย (ในปจจุบันบริษัทฯ ไมมีเสนทางการบินที่มีเที่ยวบินรวมกันกับการบินไทย บริษัทฯ อยูระหวาง
การเจรจากับการบินไทยเพื่อใหบรรลุความตกลงในเสนทางการบินรวมแบบ Code Share ในอนาคต) สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส
สายการบินมาเลเซียแอรไลน สายการบินฟนแอร สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชทแอรไลน สายการบินแอรฟรานซ สายการบิน
ซิลคแอร สายการบินอีวีเอแอร สายการบินแอรเบอรลิน (ในปจจุบัน ขอตกลงเกี่ยวกับความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share
Agreement) ระหวางบริษัทฯ และสายการบินแอรเบอรลินยังคงมีผลใชบังคับอยู อยางไรก็ตาม สายการบินแอรเบอรลินไมไดมี
เที่ยวบินมายังประเทศไทยแลว) สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินกาตารแอรเวย สายการบินแควนตัสแอรเวย สายการบิน
คาเธยแปซิฟค และสายการบินบริติชแอรเวย นอกจากนี้ บริษัทฯ กําลังดําเนินการเจรจาเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code
Share Agreement กับสายการบินหลักอื่นๆ ในทวีปเอเชีย และยุโรป เพื่อที่จะขยายเครือขายเสนทางการบินในป 2557
โดยปกติ บริษัทฯ จะทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement กับสายการบินอื่น ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณ
ผูโดยสารในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ และชวยขยายเครือขายเสนทางการบินใหครอบคลุมจุดหมายปลายทางที่บริษัท
ฯ ตองการ ทั้งนี้การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement ชวยใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงและเชื่อมตอ
ผูโดยสารที่เดินทางโดยสายการบินอื่นจากจุดหมายปลายทางนานาชาติทั้งในทวีปยุโรป ภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
ประเทศญี่ปุน จีน ออสเตรเลียและอื่นๆ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ความตกลงเที่ยวบินรวมแบบ Code Share Agreement ไดชวยขยายเครือขายเสนทางการบิน
ของบริษัทฯ ใหครอบคลุม จุดหมายปลายทาง 8 แหง ใน 5 ประเทศ (ไมรวมประเทศไทย)
(4)

สิทธิการบินและการเปดเสนทางการบินใหม

สายการบินตองไดรับสิทธิการบินเพื่อดําเนินการบริการขนสงผูโดยสารภายในประเทศและระหวางประเทศ และตอง
ไดรับการจัดสรรเวลาเขาออกของเครื่องบิน ณ สนามบินนั้นๆ ซึ่งกําหนดเวลาดังกลาวจะสอดคลองกับขีดความสามารถในการ
รองรับการใหบริการของสนามบิน และความสามารถในการใชสนามบินตามวันและเวลาที่กําหนดไว โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย สวนที่ 2 หนา 113”
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดรับสิทธิการบินในเสนทางการบินทุกเสนทางที่บริษัทฯ ดําเนินการในปจจุบัน
รวมถึงเสนทางการบินระหวางประเทศใหมอีก 2 เสนทาง ทั้งนี้ สิทธิการบินสําหรับเสนทางการบินภายในประเทศใหมอีก 2
เสนทาง อยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงคมนาคม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดเริ่มขายบัตรโดยสาร
สําหรับเสนทางการบินใหมทั้งสิ้น 4 เสนทางแลว แต ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บริษัทฯ ยังไมไดเริ่มใหบริการการบิน อยางไรก็
ดี สิทธิการบินในประเทศใดๆ ที่ใหแกสายการบินตางๆ อาจถูกเพิกถอนไดโดยรัฐบาลของประเทศนั้น นอกจากนี้ กําหนดเวลา
การใชสนามบิน อาจสงผลตอการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางในปจจุบันและการเปดใหบริการเสนทางการบิน
ใหมของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมในการเปดใหบริการเสนทางการบินภายในประเทศเสนทางใหม ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ จะยื่ น ขออนุ ญ าตผ า นกรมการบิ น พลเรื อ น นอกจากนี้ ในการเพิ่ ม จํ า นวนเที่ ย วบิ น ภายในประเทศที่ มี อ ยู บริ ษั ท ฯ
จําเปนตองไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนเชนกัน
ในสวนของเสนทางการบินระหวางประเทศนั้น บริษัทฯ ตองยื่นขออนุญาตตอกรมการบินพลเรือนเพื่อขอเปนสายการ
บินของประเทศไทยภายใตขอตกลงแบบทวิภาคีที่เกี่ยวของระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศที่บริษัทฯ ประสงคจะเปด
ใหบริการเสนทางการบิน กอนที่จะยื่นขออนุญาตกับหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลในประเทศดังกลาว นอกจากนี้ ปฏิญญาวาดวย
ความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) มีเปาหมายที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ โดยมุงเนนใหความสําคัญ
กั บ การเดิ น ทางทางอากาศและการท อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ ภายใต ค วามตกลงพหุ ภ าคี อ าเซี ย นว า ด ว ยบริ ก ารเดิ น อากาศ (ASEAN
Multilateral Agreement on Air Services) มีการคาดหมายวาประเทศสมาชิกอาเซียนจะเขาทําพิธีสารระหวางกัน เพื่อดําเนินการ
“เปดนานฟาเสรี” ซึ่งครอบคลุมเที่ยวบินทั้งหมดระหวางเมืองหลวงทุกแหงในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาวาดวย
ความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) โดยจะมีผลบังคับใชภายในป 2558
ประเทศไทยไดลงนามขอตกลง “เปดนานฟาเสรี” กับประเทศที่บริษัทฯ มีการใหบริการเที่ยวบินไปถึง ซึ่งไดแกประเทศ
สิงคโปร มาเลเซีย กัม พูชา ลาว และเมีย นมาร นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดลงนามขอตกลง “เป ดนานฟาเสรี” กับประเทศ
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน
ในการพิจารณาเปดใหบริการเสนทางการบินใหมในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาปจจัย
ตางๆ เชน ศักยภาพในการเพิ่มอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) การเชื่อมตอเครือขายเพื่อสนับสนุนเครือขายของ
บริษัทฯ ความหนาแนนของประชากรและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตนทางและจุดหมายปลายทาง ภาวะการแขงขันทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต คาธรรมเนียมสนามบิน สิทธิการบิน และระยะทางบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทําการวิจัยการตลาดและ
วิเคราะหเชิงปริมาณเกี่ยวกับการตอบรับของลูกคา และทําการสํารวจเพื่อทราบความตองการของลูกคา พฤติกรรมและลักษณะ
การเดินทางของลูกคาของบริษัทฯ และลูกคาของสายการบินคูแขง บริษัทฯ ใชขอมูลเหลานี้เพื่อสนับสนุนการวิเคราะหในการเปด
เสนทางการบินใหมและเพื่ อที่จะทําใหเสนทางการบินใหมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งกระบวนการ
พิจารณาการเปดเสนทางการบินใหมโดยปกติใชเวลา 3 เดือน และเสนทางการบินใหมจะไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติแผนการประจําปของบริษัทฯ โดยหากเสนทางการบินใหมไมสามารถทํากําไรไดหลังจากที่
ใหบริการไปแลวประมาณ 18-24 เดือน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงมาตรการใดๆ ที่เปนไปไดในการแกไขปรับปรุง กอนที่จะ
ดําเนินการลดจํานวนเสนทางการบินหรือยกเลิกเสนทางการบินนั้น ยกตัวอยางเชน การยกเลิกเสนทางการบินไป-กลับบังกาลอร
ในประเทศอินเดียในเดือนตุลาคม 2555 เนื่องจากเสนทางการบินดังกลาวไมสามารถทํากําไรไดตั้งแตเริ่มดําเนินการในเดือน
กันยายน 2554 เนื่องจากมีปริมาณผูโดยสารใชบริการไมเพียงพอ อยางไรก็ดี ในป 2556 และไตรมาสที่ 2 ป 2557 บริษัทฯ ไมได
ยกเลิกเสนทางการบินใดๆ
สวนที่ 2 หนา 25
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ผลการดําเนินงานของธุรกิจบริการขนสงผูโดยสารโดยเที่ยวบินแบบประจํา

ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลบางสวนโดยสรุป เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของธุรกิจการใหบริการขนสงผูโดยสาร โดย
เที่ยวบินแบบประจําของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
(1)

รายไดจากการขนสงผูโดยสารแบบประจํา
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK)(2)
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPK)(2)
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor)(2)
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
จํานวนผูโดยสารที่ขนสง(2)
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
จํานวนที่นั่งทั้งหมด
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย
ระยะทางบิน(2)
การใชเครื่องบิน(3)
แอรบัส เอ 320
แอรบัส เอ 319
เอทีอาร72-500
รายไดปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) (4)
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (CASK) (4)
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารไมรวม
ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)(4)
RASK – CASK (4)
จํานวนเที่ยวบิน
เสนทางการบินภายในประเทศ
เสนทางการบินระหวางประเทศ
รายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวย (Passenger
Yield)(5)

หนวย
ลานบาท

ลานที่นั่ง-กม.

ลานที่นั่ง-กม.

รอยละ

พันคน

พันที่นั่ง

กิโลเมตรตอ
เที่ยวบิน
ลานกิโลเมตร
จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติการบิน
ตอวันตอ
เครื่องบิน
บาท

เที่ยวบิน

บาทตอคน-กม.

รอบหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
8,330.9
9,046.9
5,306.4
5,709.1
3,024.5
3,337.8
1,912.8
2,726.9
1,026.3
1,546.8
886.5
1,180.1
1,332.9
1,788.4
804.4
1,084.8
528.6
703.7
69.7
65.6
78.4
70.1
59.6
59.6
2,036.9
2,363.4
1,523.2
1,762.3
513.7
601.1
2,852.6
3,602.9
1,960.8
2,495.8
891.8
1,107.1
654.4
756.7

2554
11,780.7
7,565.6
4,215.1
2,899.5
1,599.6
1,299.9
1,957.9
1,206.1
751.8
67.5
75.4
57.8
3,108.9
2,340.6
768.2
4,516.5
3,153.7
1,362.8
629.8

2555
14,848.1
9,222.4
5,625.7
3,587.3
1,856.2
1,731.1
2,405.4
1,399.6
1,005.9
67.1
75.4
58.1
3,631.2
2,671.8
959.4
5,192.0
3,582.7
1,609.3
662.4

2556
16,859.8
10,724.5
6,135.3
4,062.8
2,175.4
1,887.4
2,759.2
1,667.8
1,091.5
67.9
76.7
57.8
4,173.4
3,118.7
1,054.7
6,005.2
4.122.7
1,882.6
661.2

25.2
9.67
9.81
11.25
8.41
4.33
3.87
2.94

30.1
10.03
10.91
10.81
8.92
4.49
3.87
2.79

32.2
9.14
9.92
10.08
8.38
4.50
4.00
2.98

15.5
9.18
10.38
9.03
8.57
4.60
4.47
3.48

21.5
9.09
9.87
8.98
8.55
3.47
3.72
2.76

0.46
42,512
30,457
12,055
6.0

0.62
47,205
33,213
13,992
6.2

0.49
51,441
35,914
15,527
6.1

0.13
24,715
17,357
7,358
6.3

(0.25)
29,716
20,765
8,951
5.1
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รอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนจุดหมายปลายทางที่ใหบริการตามตารางบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว/ฤดูรอน)(6)
จํานวนของเที่ยวบินแบบประจํา (ตารางการบินใน
ภาคฤดูหนาว และฤดูรอน)(6)
จํานวนเครื่องบิน ณ สิ้นป
แอรบัส เอ 320
แอรบัส เอ 319
เอทีอาร72-500
จํานวนเครื่องบินทีใ่ ชดําเนินงานโดยเฉลี่ย
อัตราคาโดยสารโดยเฉลีย่ (7)
ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ราคาเฉลี่ยของเชื้อเพลิง

หนวย
เที่ยวบินตอ
สัปดาห

ลํา

ลํา
บาท
บารเรล
เหรียญสหรัฐฯ
ตอบารเรล

2554
17/19

2555
19/20

2556
23/22

841/798

920/896

18
3
7
8
17
3,789.4
728,857
125.59

21
5
8
8
19
4,089.0
882,581
126.84

1,045/
951
25
7
10
8
23
4,039.9
1,004,683
122.99

รอบหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
20
24
981/961
23
5
10
8
21
4,089.9
471,990.9
122.3

1,212/1,16
7
25
7
10
8
25
3,928.2
595,978.4
120.9

หมายเหตุ
(1) ตัวเลขเหลานี้จะแตกตางจากตัวเลขที่แสดงในงบการเงินรวมเนื่องจากเปนตัวเลขที่รวมรายไดจากเที่ยวบินแบบประจํา รายไดสุทธิจากการ
แลกเปลี่ยนการรับขนสงผูโดยสารสุทธิจากเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษัทฯ ตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Share Agreement) รายไดจากการขายที่นั่งโดยสารบนเที่ยวบินของสายการบินอื่นซึ่งไมไดเปนเที่ยวบินรวม (Interline) รายไดคาธรรมเนียม
ชดเชยคาน้ํามันและเงินคาประกันภัยเรียกเก็บจากผูโดยสาร แตไมรวมรายไดจากการใหบริการคลังสินคา การใหบริการเที่ยวบินเชาเหมาลํา และ
รายไดอื่น และยังไมไดหักสวนลดและคาคอมมิชชั่น
(2) ไมรวมเที่ยวบินซึ่งไมไดอยูในตารางการบิน และเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษัทฯ แตรวมเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยบริษัทฯ
และขายโดยสายการบินอื่น
(3) ไมรวมเที่ยวบินซึ่งไมอยูในตารางการบิน
(4) ไมเทากับขอมูลผลการดําเนินงานของสายการบินที่คํานวณโดย SAP เนื่องจากใชสมมุติฐานที่แตกตางกัน (โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมในคํานิยามของ
RASK และ CASK)
(5) รายไดจากผูโดยสารแบบประจํา ไมรวมรายไดคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิง และเงินคาประกันภัยเรียกเก็บจากผูโดยสาร และไมรวม
รายไดคาสัมภาระน้ําหนักเกินหารดวยปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPKs)
(6) ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริ่มตั้งแตวันอาทิตยสุดทายของเดือนตุลาคมของปกอนหนาถึงวันเสารสุดทายของเดือนมีนาคม สวนตารางการบินใน
ภาคฤดูรอนเริ่มตั้งแตวันอาทิตยสุดทายของเดือนมีนาคมถึงวันเสารสุดทายของเดือนตุลาคมของแตละป
(7) คํานวณโดยนําผลรวมของรายไดจากการขนสงผูโดยสารแบบประจําหารดวยจํานวนผูโดยสารที่ขนสงทั้งหมด

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานที่สําคัญ
การที่บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการเที่ยวบินแบบประจําเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การผลิตดานผูโดยสาร (ASK) เปนหลัก จากการที่บริษัทฯ ไดมีการขยายฝูงบิน เสนทางการบิน และความถี่ของเที่ยวบิน ในขณะ
ที่อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) และรายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) นั้น อยูในระดับ
ที่คอนขางคงที่ อยางไรก็ดี รายไดคาโดยสารตอผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) ลดลงเล็กนอยในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เนื่องจาก (1) ความถี่ของจํานวนเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสารในเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น เชน
เสนทางการบินกรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม กรุงเทพฯ-กระบี่ และ กรุงเทพฯ-ลําปาง ซึ่งเปนเสนทางการบินที่มีรายไดจาก
การขนสงผูโดยสารตอหนวยต่ํา และ (2) บริษัทฯ เริ่มเปดดําเนินการเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มเติม เชน เสนทางการบิน กรุงเทพฯสวนที่ 2 หนา 27
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อุดรธานี และเชียงราย ซึ่งเปนเสนทางการบินที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยต่ํา และ (3) การลดลงของจํานวน
ผูโดยสารของเสนทางการบินกรุงเทพฯ-เสียมราฐ ซึ่งเปนเสนทางการบินที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยสูง โดยการ
เพิ่มขึ้นของความถี่ของเที่ยวบินของเที่ยวบินระยะสั้นและการเริ่มดําเนินการเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มเติมทําใหจํานวนผูโดยสารและ
รายรับเพิ่มขึ้น แตทําใหคาโดยสารเฉลี่ยและรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยลดลง
จากที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ สามารถรักษารายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) ในระหวางป 2554 ป
2555 ป 2556 อยางไรก็ดี สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารลดลงเหลือ
3.5 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตร จาก 4.6 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตรในงวดเดียวกันของป 2556 ซึ่งโดยหลักเกิดจาก (1) การเพิ่มขึ้นของ
ความถี่ของเที่ยวบินและจํานวนของผูโดยสารในเที่ยวบินระยะสั้น เชน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต เชียงใหม ลําปาง และกระบี่ (2) การเริ่ม
ดําเนินการเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มเติม เชน กรุงเทพฯ-อุดรธานี และเชียงราย และ (3) การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของบริษัทฯ ซึ่ง
เดินทางเขาและออกจากสนามบินสมุยทําใหเสนทางที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยสูงและคาโดยสารสูงมีนอยลง
ทั้งนี้ แมวารายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จะลดลง บริษัทฯ ยังคงเชื่อวา
รายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารของบริษัทฯ อยูในระดับที่สูงกวาผูประกอบธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบ และ
เปนไปตามกลยุทธในการกําหนดราคาขายตั๋วโดยสารใหสอดคลองกับการใหบริการในระดับพรีเมี่ยม
ซึ่งสะทอนถึงกลยุทธ
การตลาดโดยรวมของบริษัทฯ
(6)

การดําเนินงานของสายการบิน
(ก)

การใชเครื่องบิน

ในป 2556 บริษัทฯ ใชเครื่องบินในการดําเนินงานโดยเฉลี่ยประมาณ 9.14 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอหนึ่งวันการใชงาน
(block hour per day utilization) ซึ่งเปนระดับปกติเชนเดียวกับสายการบินอื่นๆ ในภูมิภาคที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบ บริษัทฯ
ใชเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 โดยเฉลี่ยประมาณ 9.92 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอหนึ่งวันการใชงาน เครื่องบินแบบแอรบัส เอ
319 โดยเฉลี่ยประมาณ 10.08 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอหนึ่งวันการใชงาน และเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 โดยเฉลี่ยประมาณ
8.38 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอหนึ่งวันการใชงาน
(ข)

การวางแผนเสนทางการบิน

บริษัทฯ เนนใหบริการเสนทางการบินระยะใกลไปยังสนามบินที่อยูในและใกลเคียงกับบริเวณที่เปนจุดหมายปลายทาง
ของแหลงทองเที่ยวและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญ ซึ่งโดยปกติอยูในรัศมีไมเกิน 3,120 กิโลเมตร และระยะเวลาของเที่ยวบินไมเกิน
5 ชั่วโมงจากศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ในสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย
บริษัทฯ ไดประสานงานกับกรมการบินพลเรือน ในการยื่นขอสิทธิการบินเพิ่มเติมภายใตความตกลงวาดวยการขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศฉบับที่มีผลใชบังคับอยูในปจจุบันและฉบับใหม ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขยายเครือขาย
เสนทางการบิน เพิ่มจํานวนเที่ยวบินและจํานวนที่นั่งโดยสารขึ้นอยูกับการที่บริษัทฯ จะสามารถขอรับสิทธิการบินและไดรับ
จัดสรรเวลาการใชสนามบิน (Slot) ไปยังจุดหมายปลายทางเหลานี้อยางเพียงพอ
ปจจัยหลักที่นํามาพิจารณาในการเพิ่มเสนทางการบินใหมเขากับเครือขายเสนทางการบินที่มีอยูของบริษัทฯ หรือในการ
เพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเสนทางการบินเดิม ไดแก ความพรอมของเครื่องบินและประมาณการอัตราการขนสงผูโดยสาร และพัสดุ
ภัณฑ ความสามารถในการสรางรายไดของเสนทางการบิน และการสงเสริมปริมาณการขนสงในเสนทางการบินอื่นๆ
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ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตรเครือขายเสนทางการบินปจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับการเชื่อมตอเครือขาย
ผานศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ และสนามบินของบริษัทฯ มากขึ้น โดยเฉพาะสนามบินสมุย บริษัทฯ ยังมี
ความตั้งใจที่จะเชื่อมตอนักทองเที่ยวผานเสนทางจากจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสูภาคเหนือของประเทศไทย
นอกจากนี้การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ ยังเปนกลยุทธที่
สําคัญที่ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายเครือขายเสนทางการบินและเพิ่มอัตราผูโดยสาร โดยผูโดยสารสามารถเชื่อมตอเที่ยวบินของ
บริษัทฯ จากสถานที่ตางๆ ทั่วโลกทั้งในทวีปยุโรป ภูมิภาคเอเชียใต ประเทศญี่ปุน และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
สามารถเขาถึงผูโดยสารในประเทศจีนโดยการใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา ในการนี้บริษัทฯ จะตรวจสอบใหแนใจอยาง
สม่ําเสมอวาเที่ยวบินในเครือขายสวนขยายมีตารางเวลาในการบินสอดคลองกับเที่ยวบินในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ
เพื่อที่จะทําใหมีจํานวนเที่ยวบินที่จะเชื่อมตอกับเที่ยวบินของบริษัทฯ เพื่อใหบริการแกผูโดยสารใหไดมากที่สุด และบริษัทฯ ยัง
ตองติดตามตรวจสอบปริมาณการขนสงผูโดยสารในเสนทางการบินทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเปนระยะๆ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนจํานวนเที่ยวบินและจํานวนที่นั่งโดยสารตามความตองการของตลาดในชวงที่มีผูโดยสารเดินทางมากและเพื่อให
สอดคลองกับความผันผวนในอุปสงคของตลาดในเสนทางการบินเหลานี้
(ค)

ตารางการบิน

ฝายการจัดการดานเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ จะจัดทําตารางการบินใหมีความสอดคลองกับอุปสงคของ
ตลาดในเสนทางการบินตางๆ และตามแนวปฏิบัติของ IATA ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําตารางการบินเปน 2 ฤดู อันประกอบดวย
ตารางการบินในภาคฤดูหนาวและตารางการบินในภาคฤดูรอน โดยตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริ่มตั้งแตวันอาทิตยสุดทายของ
เดือนตุลาคมของปกอนหนาถึงวันเสารสุดทายของเดือนมีนาคม สวนตารางการบินในภาคฤดูรอนเริ่มตั้งแตวันอาทิตยสุดทายของ
เดือนมีนาคมถึงวันเสารสุดทายของเดือนตุลาคมของแตละป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงอัตราความถี่ของเที่ยวบินและแบบ
ของเครื่องบินที่ใชในเสนทางการบินแบบประจําในบางเสนทางไดตามความเหมาะสมในแตละชวงฤดูกาล
(ง)

การปฏิบัติการการบิน

บริษัทฯ กํากับดูแลและควบคุมเที่ยวบินตางๆ ของบริษัทฯ โดยผานศูนยควบคุมการปฏิบัติการการบิน ซึ่งตั้งอยูนอก
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อใหการปฏิบัติการการบินเปนไปตามตารางการบิน กฎหมายและขอบังคับตางๆ ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยศูนยควบคุมการปฏิบัติการการบินจะเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับน้ําหนักที่เครื่องบินสามารถบรรทุก
ได สภาพอากาศ สภาพสนามบิน และสถานะของเครื่องบิน อนุมัติการอํานวยการบิน และประสานงานกับการบริการอุปกรณ
ภาคพื้นและบริการการซอมบํารุงที่จําเปนแกเครื่องบินของบริษัทฯ ศูนยควบคุมการปฏิบัติการการบินจะควบคุมติดตามเที่ยวบิน
โดยการใชระบบแสดงผลเรดารภาคพื้นอากาศและภาคพื้นดิน การสื่อสารทางระบบวิทยุ ระบบการสื่อสารและรายงานทางอากาศ
(Air Communication Addressing and Reporting System) และระบบการสื่อสารแบบเชื่อมโยงขอมูลจากภาคพื้นอากาศสู
ภาคพื้นดิน (Air-to-Ground Data Link Communications) ซึ่งถาหากเกิดเหตุการณผิดปกติศูนยควบคุมการปฏิบัติการการบินอาจ
ปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน รวมเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินในกรณีจําเปน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การ
ยกระดับประสบการณการใชบริการของผูโดยสาร สวนที่ 2 หนา 50” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเที่ยวบินหรือเที่ยวบินที่ถูก
เลื่อนหรือถูกยกเลิก
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คาเชา คาธรรมเนียม และคาบริการสนามบิน

ตารางตอไปนี้แสดงถึงจํานวนและประเภทของคาเชา อันรวมไปถึง คาเชา คาธรรมเนียมสนามบิน และคาธรรมเนียม
อื่นๆ ที่ตองชําระใหแกสนามบินตางๆ ที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู สําหรับชวงเวลาที่ระบุไว
รอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2554
36.0
708.3
192.4
31.7
968.4

(1)

2555
38.0
920.6
214.1
36.3
1,209.0

2556
40.9
1,182.5
256.1
32.5
1,512.0

หนวย : (ลานบาท)
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน
2556
2557
20.1
23.9
534.3
737.19
113.9
164.0
16.0
18.2
684.3
943.3

คาเชา
คาธรรมเนียมและคาบริการ(2)
คาธรรมเนียมลงจอดเครื่องบินและคาจอดเครื่องบิน
คาไฟฟา คาน้ํา และคาโทรศัพท
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
(1) คาเชา รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับเที่ยวบินในสถานีตางๆ ที่ตั้งอยูนอกประเทศไทย
(2) บริษัทฯ มีคาใชจายที่จายให BAGS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ไดขายออกไปเมื่อป 2555 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาขอมูลเพิ่มติมไดในหัวขอ
“รายการระหวางกัน” ในสวนที่ 2.3.14 หนา 332 ของเอกสารฉบับนี้

(7)

ศูนยปฏิบัติการการบิน
(ก)

ศูนยปฏิบัติการการบินในกรุงเทพฯ และสิ่งอํานวยความสะดวก

บริษัทฯ เชื่อวากรุงเทพฯ มีขอไดเปรียบเหนือเมืองอื่นๆ ในการที่เปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค ขอไดเปรียบเชนวานี้
ไดแกการที่กรุงเทพมหานครเปนประตูสูภูมิภาคอินโดจีน ภูมิภาคลุมน้ําโขง ภูมิภาคเอเชียใตและประเทศจีนตอนใต อีกทั้ง
กรุงเทพฯ ยังตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเปนจุดแวะพักสําหรับเสนทางเชื่อมตอระหวางทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียตอนเหนือ และ
ทั้งทวีปยุโรปและเอเชียตอนเหนือกับจุดบินตางๆ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด และภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
สนามบินสุวรรณภูมิ
ศูนยปฏิบัติการการบินหลักของบริษัทฯ อยูที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนสนามบินนานาชาติหลักและเปนสนามบินใน
ประเทศที่ใหญที่สุดของประเทศไทยทั้งในดานของปริมาณเครื่องบินที่ขึ้นลงและจํานวนผูโดยสาร ทั้งนี้ตามขอมูลของทอท.
จํานวนผูโดยสารโดยประมาณที่ใชบริการสนามบินสุวรรณภูมิ ในป 2556 เทากับ 88.3 ลานคน โดยประกอบดวย ผูโดยสาร
ระหวางประเทศเปนจํานวน 55.2 ลานคน และผูโดยสารภายในประเทศเปนจํานวน 33.1 ลานคน
สนามบินสุวรรณภูมิไดเปดบริการในป 2549 มีพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร ตั้งอยูที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หางจากกรุงเทพมหานคร ไปทางฝงตะวันออกเปนระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร
ภายหลังจากบริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินงานในสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ไดโอนยายการดําเนินงานสวนใหญซึ่งเคยอยูที่
สนามบินดอนเมืองมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ยกเวนในสวนบริการการซอมบํารุงเครื่อ งบิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตอ งชําระคาเชา
คาธรรมเนียมการบิน และคาบริการหลายรายการใหแก ทอท. ซึ่งเปนผูดําเนินการสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งรวมถึงคาธรรมเนียม
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การลงจอดและการจอดเครื่องบิน คาเชาพื้นที่และคาธรรมเนียมอื่นๆ และบริษัทยอยหรือบริษัทรวมของบริษัทฯ ตองจายคา
สัมปทานสําหรับธุรกิจที่ไดรับสัมปทานใหดําเนินการที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเชาที่ดินในสนามบินดอนเมืองเพื่อใชในกิจการซอมบํารุงอากาศยาน ซึ่งประกอบไปดวยโรงซอม
บํ า รุ ง อากาศยาน ศู น ย ซ อ มเครื่ อ งบิ น ขั้ น C-Check รวมทั้ ง ยั ง มี พื้ น ที่ อ ยู ใ นบริ เ วณติ ด กั น สํ า หรั บ การซ อ มอุ ป กรณ ต า งๆ
สวนประกอบของเครื่องบิน หรือวัสดุสําหรับหองโดยสารภายในเครื่องบินดวย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ
“การซอมบํารุงอากาศยาน สวนที่ 2 หนา 31”
(ข)

ศูนยปฏิบัติการการบินในเกาะสมุยและสิ่งอํานวยความสะดวก

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ธุรกิจสนามบิน- สนามบินสมุย สวนที่ 2 หนา 45”
(8)

การใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา

การใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํานั้น เปนการชวยเสริมอัตราการใชเครื่องบินและเพิ่มรายไดของบริษัทฯ อยางไรก็
ดี ในการใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํานั้น บริษัทฯ จะคํานึงถึงจํานวนเครื่องบินที่สามารถนํามาใหบริการได โดยจะให
ความสําคัญกับการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบประจํากอน และเนื่องจากบริษัทฯ ไดเพิ่มการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบ
ประจํา การใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลําจะมีปริมาณที่ลดลง โดยการใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา คิดเปนมูลคา
ประมาณ รอยละ 0.67 รอยละ 0.23 รอยละ 0.39 และรอยละ 0.09 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
(9)

การซอมบํารุงอากาศยาน

การซอมบํารุงเครื่องบิน ซอมแซม และซอมบํารุงใหญ (Maintenance Repair and Overhaul (MRO)) เปนสิ่งสําคัญ
สําหรับ ความปลอดภั ย ของผูโดยสาร ความมี ประสิท ธิภาพในการใชง าน การดูแ ลรั ก ษาเครื่องบิ น ของบริษัท ฯ และการใช
ประโยชนในเครื่องบินของบริษัทฯ ไดอยางเหมาะสมที่สุด โดยตารางและวงจรในการซอมบํารุงเครื่องบินของบริษัทฯ อาจ
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัยบางประการ ซึ่งรวมถึง อายุ และประเภทของเครื่องบิน และคุณลักษณะที่กําหนดโดยผูผลิต
บริษัทฯ ดําเนินการซอมบํารุงเครื่องบินตามหลักเกณฑในการซอมบํารุงที่กําหนดโดยองคกรความปลอดภัยดานการบินแหง
สหภาพยุโรป (EASA) องคกรตรวจสอบความปลอดภัยของ IATA (IATA Operational Safety Audit (IOSA)) และ ICAO
นอกจากนี้ การซอมบํารุงเครื่องบินของบริษัทฯ ไดผานการรับรองโดยองคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (ISO) และไดรับ
การรับรองมาตรฐานการซอมบํารุงจากกรมการบินพลเรือน
การซอมบํารุงอากาศยาน โดยปกติมีการกําหนดใหมีการซอมบํารุงยอยและซอมบํารุงใหญในแตละชวงเวลา หรือแตละ
รอบการบิน หรือแตละชวงของชั่วโมงบินโดยผูผลิตเครื่องบิน ซึ่งขึ้นอยูกับแตละประเภทของเครื่องบิน โดยภาพรวมสามารถ
แบงออกตามลักษณะการซอมบํารุงอยางกวางๆ ไดดังนี้
1.

การซอมบํารุงยอย เปนการซอมบํารุงอากาศยานขั้น A Check และ B Check

2.

การซอมบํารุงใหญประกอบดวยการซอมบํารุงอากาศยานขั้น C Check และ D Check

อยางไรก็ตาม สําหรับฝูงบินของบริษัทฯ ประกอบดวยเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319
และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 นอกเหนือจากการซอมบํารุงอากาศยานรายวัน (Daily Check) ซึ่งเปนการตรวจสภาพกอนและ
หลังการใหบริการการบินตามตารางที่กําหนด เพื่อใหเครื่องบินอยูในสภาพพรอมใชงาน อาทิเชน การตรวจสอบดวยสายตา การ
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ตรวจสอบอุปกรณและความสะอาด การตรวจสอบระดับน้ํามัน การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณฉุกเฉินตางๆ เปนตนแลว ยัง
มีการกําหนดการซอมบํารุงอีก 3 ขั้นคือ A Check B Check และ C Check ดังนี้
กําหนดเวลาในการตรวจสอบเครื่องบิน
แบบ ATR 72-500
กําหนดเวลาในการตรวจสอบเครื่องบิน
แบบ Airbus A319 และ A320
สถานที่ตรวจสอบ
ขอบเขต

ตัวอยาง
การซอมบํารุงตามตารางที่ผูผลิตกําหนด

การซอมบํารุงยอยขั้น A Check/ B Check
ทุกๆ 500 ชั่วโมง

การซอมบํารุงใหญขั้น C Check
ทุกๆ 5,000 ชั่วโมง

ทุกๆ 4 เดือน หรือ 750 ชั่วโมงบิน (Flight Hour)
หรือ 750 รอบการบิน (Cycles) แลวแตวารอบ
เวลาใดจะถึงกอน
หลุมจอดหรือจุดจอดเครื่องบิน
การตรวจสอบระดับ A Check จะรวมการซอม
บํารุงขั้นที่ต่ํากว า คือการซอมบํ ารุ งอากาศยาน
รายวัน (Daily Check ) เขาไปดวย
สําหรับการซอมบํารุงยอยขั้น B Check เปนการ
ซอมบํารุงสวนประกอบและระบบของอากาศ
ยานที่ มี ร ายละเอี ย ดมากขึ้ น ซึ่ ง อาจต อ งใช
อุ ป กรณ แ ละการทดสอบพิ เ ศษ ทั้ ง นี้ การ
ตรวจสอบระดับ B Check นี้จะรวมการซอม
บํารุงขั้นที่ต่ํากวา คือการซอมบํารุงอากาศยาน
รายวัน (Daily Check) และ A Check เขาไปดวย
 ตรวจสอบโครงสร า งของเครื่ อ งบิ น ไม
ชํารุด ผุกรอน หรือไดรับความเสียหาย
 ตรวจสอบการทํ า งานของอุ ป กรณ ต า งๆ
เชน เปด-ปดปุมควบคุม
 ตรวจสอบการทํางานของระบบออกซิเจน
 ตร ว จ ส อ บ ระ บ บ ไ ฟ ฉุ กเ ฉิ น ภ า ย ใ น
เครื่องบิน
 ตรวจสอบระบบไฮโดรลิคตางๆ

ทุ ก ๆ 24 เดื อ น หรื อ 7,500 ชั่ ว โมงบิ น (Flight
Hour) หรือ 5,000 รอบการบิน (Cycles) แลวแตวา
รอบเวลาใดจะถึงกอน
โรงซอมบํารุงอากาศยาน
การตรวจสอบระดับนี้ จะรวมการซอมบํารุงขั้นที่ต่ํา
กว า คื อ การซ อ มบํ า รุ ง อากาศยานรายวั น (Daily
Check ) A Check และ B Check เขาไปดวย

 ตรวจสอบโครงสร า งภายในเครื่ อ งบิ น
สายไฟฟาตางๆ ดวยการรื้อเกาอี้เพื่อเปดผนัง
เครื่องบินออก
 ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางออกและ
ทางออกฉุกเฉิน
 ตรวจสอบความมั่ น คงแข็ ง แรงโดยการ
ทดสอบรอยรั่วของประตูเครื่องบิน
 ตรวจสอบระบบความดันภายในเครื่องบิน
 ทดสอบระบบการจายไฟฟาสํารอง ระบบ
ไฟฟากระแสตรง
 ตรวจสอบช อ งประตู รั บ ลม (Ramp air
turbine)
ซึงจะเขาไปหลอเลี้ยงในระบบ
ไฮโดรลิค
 ตรวจสอบระบบตาน/ปะทะของลม
(Flap)
 ตรวจสอบกลไกและระบบควบคุ ม การบิ น
ตางๆ

การซอมบํารุงอากาศยาน ขั้น D Check เปนการซอมบํารุงใหญ โดยเปนการตรวจซอมบํารุงรักษาโครงสรางของอากาศ
ยานอยางละเอียดวามีความบกพรองเกิดขึ้นในชิ้นสวน สวนประกอบ หรือโครงสรางของอากาศยานหรือไม (non-destructive test)
โดยรวมไปถึงการตรวจหาถึงรองรอยการผุกรอน ความผิดปกติของโครงสรางอากาศยาน การแตกหัก หรือรองรอยความเสียหาย
อื่นซึ่งมีความจําเปนที่จะตองมีการแยกสวนประกอบของอากาศยานเพื่อทําการตรวจซอมบํารุง โดยจะตองใชอุปกรณพิเศษและ
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กระทําโดยผูมีความรูความชํานาญทางเทคนิคขั้นพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ไมมีการใหบริการการซอมบํารุงใหญขั้น D Check กรณีที่
เครื่องบินของบริษัทฯ ตองการการซอมในลักษณะนี้ บริษัทฯ จะสงเครื่องบินไปยังผูซอมเครื่องบินรายอื่น
ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายจากการซอมบํารุงเครื่องบินเปนจํานวน 1,411.2 ลานบาท ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่ได
สํารองสําหรับการซอมและบํารุงรักษาเครื่องบินและสงมอบใหแกผูใหเชาตามขอกําหนดและเงื่อนไขภายใตสัญญาเชาเครื่องบิน
ทั้งนี้ ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) และสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อ
ขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) โดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาการเชา บริษัทฯ ยังตองชําระเงินคาเชาเพิ่มเติมซึ่งถือ
เปนคาเชาและเปนทรัพยสินของผูใหเชา โดยผูใหเชาจะตองรักษาเงินคาเชาเพิ่มเติมดังกลาวไว และในกรณีที่บริษัทฯ ไดมีการ
ซอมบํารุงเครื่องบินตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชาแลว บริษัทฯ สามารถเบิกเงินคาซอมบํารุงดังกลาวจากผูใหเชาได โดย
ผูใหเชาจะจายคืนใหแกบริษัทฯ จากเงินในบัญชีดังกลาว เมื่อบริษัทฯ ไดแสดงเอกสารหลักฐานวาไดดําเนินการซอมบํารุงที่
จําเปนโดยครบถวนแลวโดยมีเงื่อนไขวาตองไมมีเหตุผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น โดยภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)
และสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ผูใหเชาจะไม
คืนเงินคาเชาเพิ่มเติมดังกลาวในสวนที่เหลือใหแกผูเชาเมื่อสัญญาเชาดังกลาวสิ้นสุดลง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
หัวขอ “สัญญาเชาและสัญญาซื้อขายเครื่องบิน”
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ มีโรงซอมบํารุงอากาศยาน ณ สนามบินดอนเมือง ซึ่งสามารถซอมบํารุงอากาศยานไดในขั้น CCheck และมีพื้นที่ในบริเวณติดกันสําหรับการซอมอุปกรณตางๆ สวนประกอบของเครื่องบิน หรือวัสดุสําหรับหองโดยสาร
นอกจากบริษัทฯ จะทําการซอมบํารุงเครื่องบินของบริษัทฯ เองแลว บริษัทฯ ยังสามารถใหบริการซอมบํารุงเครื่องบินใหกับสาย
การบินอื่นไดอีกดวย
ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง บริ ษั ท ฯ ได ให บ ริ ก ารซ อ มบํ า รุง อากาศยานในโรงซ อ มบํ า รุ ง อากาศยานที่ ส ามารถรองรั บ
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 และเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ได ดวยระบบสนับสนุนที่ครบ
วงจร และในบริเวณหลุมจอดหรือจุดจอดเครื่องบิน โดยในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสาย
การบินอื่นที่เปนลูกคาของบริษัทฯ อาทิเชน สายการบินโอเรียนทไทยแอรไลน สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินนกแอร
โดยบริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการดังกลาวประมาณหนึ่งลานบาทในแตละชวงเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหบริการซอม
บํารุงอากาศยานบริเวณหลุมจอดหรือจุดจอดเครื่องบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิดวย โดยในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสายการบินอื่นที่เปนลูกคาของบริษัทฯ เชนสายการบินดรุกแอร (Druk Air) สายการบินบัลแกเรีย
แอร และสายการบินแอรบากาน (Air Bagan) โดยมีรายไดจากการใหบริการดังกลาวเปนจํานวนนอย
บริษัทฯ ยังไดดําเนินการซอมบํารุงอากาศยานขั้นลานจอด (Line Maintenance) และการซอมบํารุงยอย (Light
Maintenance) ณ สนามบินสมุย
สําหรับการซอมบํารุงอื่นๆ อันไดแก การซอมบํารุงสวนประกอบเครื่องบิน การซอมบํารุงเครื่องยนต และการใหบริการ
สอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) บริษัทฯ ไดวาจางใหผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการ
นอกจากนี้ ภายใตสัญ ญาเชาเครื่องบินของบริษัทฯ นั้น บริษัท ฯ จะไดรับ ประโยชน จากการรับประกันและความ
ชวยเหลือจากผูผลิตผานผูใหเชาเครื่องบิน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเก็บชิ้นสวนอะไหลคงคลังที่ใชแลวหมดไปและที่สามารถใชหมุนเวียนสับเปลี่ยนได ณ โรงซอมบํารุง
อากาศยานที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสมุย
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สิทธิและประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน
กิจการสายการบิน

บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และที่แกไขเพิ่มเติม สําหรับกิจการ
สายการบิน โดยไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญซึ่งรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิมีกําหนดเวลา 8 ป นับ
แตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการสําหรับแตละโครงการ ไดรับยกเวนอาการขาเขาสําหรับเครื่องจักร ไดรับยกเวนไมตองนํา
เงินปนผลที่ไดรับจากแตละโครงการ ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับโครงการนั้นๆ และในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯ จะไดรับ
อนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายป
ก็ได ตลอดจนไดรับสิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน จํานวน 5 บัตร ซึ่งยังคงไดรับสิทธิประโยชนในการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยไดมีการใชสิทธิประโยชนสําหรับเครื่องบินไปแลวจํานวน 16 ลํา ดังมีรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
โครงการที่
ไดรับการ
สงเสริมการ
ลงทุน

วันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการตามบัตร
สงเสริมการลงทุน

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

2072(2)/2548 เครื่อ งบิน โดยสารจํ า นวน 5 ลํ า มี ค วามจุ ผูโ ดยสาร
รวม 651 ที่นั่ง เครื่องบินจะตองนําเขามาภายในวันที่
23 พฤษภาคม 2554
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวนมีมูลคาไมเกิน
3,563,228,423.66 บาท(1)
2199(2)/2551 เครื่อ งบิน โดยสารจํ า นวน 3 ลํ า มี ค วามจุ ผูโ ดยสาร
รวม 430 ที่นั่ง เครื่องบินจะตองนําเขามาภายในวันที่
19 มิถุนายน 2557
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวนมีมูลคาไมเกิน
2,209,870,822 บาท(1)
1204(2)/2555 เครื่อ งบิน โดยสารจํ า นวน 2 ลํ า มี ค วามจุ ผูโ ดยสาร
รวม 306 ที่นั่ ง และมีระวางบรรทุกสิน ค ารวม 31.5
ตัน เครื่องบินจะตองนําเขามาภายในวันที่ 15
สิงหาคม 2557 ภาษีเ งินไดนิติบุคคลที่ไ ดรับ การ
ยกเวน มีมูลคาไมเกิน 1,459,200,000 บาท(1)
2019(2)/2555 เครื่อ งบิน โดยสารจํ า นวน 1 ลํ า มี ค วามจุ ผูโ ดยสาร
รวม 162 ที่นั่ง เครื่องบินจะตองนําเขามาภายในวันที่
7 กุมภาพันธ 2558
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวน มีมูลคาไมเกิน
745,003,000 บาท(1)

วันสิ้นสุดการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

เครื่องบินที่บริษัทฯ
ไดนําเขามาตาม
โครงการที่ไดรับ
การสงเสริมการ
ลงทุน
MSN 3421
MSN 3424
MSN 3454
MSN 3694
MSN 833
MSN 3911
MSN 3759
MSN 2648

1 กรกฎาคม 2550

30 มิถุนายน 2558

30 มกราคม 2552

29 มกราคม 2560

11 มีนาคม 2555

10 มีนาคม 2563

MSN 2660
MSN 2531

29 พฤศจิกายน 2563

MSN 2417

30 พฤศจิกายน 2555
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วันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการตามบัตร
สงเสริมการลงทุน

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ

วันสิ้นสุดการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

เครื่องบินที่บริษัทฯ
ไดนําเขามาตาม
โครงการที่ไดรับ
การสงเสริมการ
ลงทุน
MSN 2634
MSN 2664
MSN 2783
MSN 2366
MSN 2600

1208(2)/2556 เครื่องบินโดยสารจํานวน 13 ลํา มีความจุผูโดยสาร
18 พฤษภาคม 2556
17 พฤษภาคม 2564
รวม 2,283 ที่นั่ง และมีระวางบรรทุกสินคารวม 19.8
ตั น บริ ษั ทฯ ไดใช สิทธิ ป ระโยชน ไ ปแล ว 4 ลํ า
เครื่อ งบินจะตองนําเขามาภายในวันที่ 14 สิงหาคม
2558
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวน มีมูลคาไมเกิน
13,996,000,000 บาท(1)
หมายเหตุ
(1) ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมลู คาไมเกินจํานวนที่กําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้ จํานวนดังกลาวจะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงิน
ลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับสิทธิที่จะนําเขาเครื่องบินเพิ่มเติมเปนจํานวน 21 ลําภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนจํานวน 2
บัตร เมื่อรวมกับสิทธิประโยชนภายใตบัตรสงเสริมเลขที่ 1208(2)/2556 อีกจํานวน 8 ลํา ซึ่งบริษัทฯ ยังไมไดใชสิทธินําเขา
เครื่องบิน ทําใหบริษัทฯ คงเหลือสิทธิที่จะนําเขาเครื่องบินภายใตบัตรสงเสริมรวมทั้งสิ้น 29 ลํา ซึ่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
บริษัทฯ ยังมิไดดําเนินการนําเขาเครื่องบินแตอยางใด ดังมีรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
2604(2)/2555

วันที่โครงการไดรับอนุมัติใหการสงเสริม
14 กันยายน 2555

1055(2)/2556

4 ธันวาคม 2555

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
เครื่องบินโดยสารจํานวน 20 ลํา มีความจุผูโดยสารรวม
2,753 ที่นั่ง และมีระวางบรรทุกสินคารวม 64 ตัน
เครื่องบินจะตองนําเขามาภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวน มีมูลคาไมเกิน
13,657,000,000 บาท(1)
เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา มีความจุผูโดยสารรวม 120
ที่นั่งเครื่องบินจะตองนําเขามาภายในวันที่ 16 กรกฎาคม
2558
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวน มีมูลคาไมเกิน
394,000,000 บาท(1)

หมายเหตุ
(1) ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนมีมลู คาไมเกินจํานวนที่กําหนดในบัตรสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้ จํานวนดังกลาวจะปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงิน
ลงทุนโดยไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม

อนึ่ง บริษัทฯ เคยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับเครื่องบินจํานวน 10 ลํา (ไดแก MSN 680, 692, 700, 704, 710,
708, 715, 2254, 2310, และ 2509) ซึ่งสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดสิ้นสุดลงแลว อยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังคง
ตองดําเนินการตามเงื่อนไขภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนตอไปจนกวาจะดําเนินการยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว โดย
เงื่อนไขที่สําคัญที่ตองปฏิบัติตาม เชน การไมจําหนายจายโอนเครื่องจักรภายใตโครงการ การที่ตองมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถือหุน
รวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 และการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูถือหุน การรายงานฐานะทางการเงิน และผลการ
ดําเนินงาน เปนตน
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กิจการสนามบินพาณิชย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) สําหรับกิจการสนามบินพาณิชย โดยไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญซึ่งรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการสําหรับโครงการ การไดรับอนุญาตใหหัก
เงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ
การไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร การไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับจากโครงการไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี
เงินไดตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับโครงการ ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลา
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไร
สุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือก
หักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได ตลอดจนไดรับสิทธิในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาใน
ราชอาณาจักรตามจํานวนและกําหนดระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริม จํานวน 1 บัตร ซึ่งยังคงไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล สําหรับสนามบินสมุย (สวนขยายเพิ่มเติม) ดังมีรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
โครงการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุน
1352(2)/2550

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
ชนิดการบริการ สนามบินพาณิชย
ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ การยกเว น มี
มูลคาไมเกิน 740,000,000 บาท

วันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการตามบัตรสงเสริม
1 พฤษภาคม 2550

วันสิ้นสุดการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
30 เมษายน 2558

อนึ่ง บริษัทฯ เคยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนสําหรับสนามบินพาณิชยจํานวน 4 บัตร (สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย
และสนามบินตราด) ซึ่งสิทธิประโยชนในการรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไดสิ้นสุดลงแลว อยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงตอง
ดําเนินการตามเงื่อนไขภายใตบัตรสงเสริมตอไปจนกวาจะดําเนินการยกเลิกบัตรสงเสริมดังกลาว โดยเงื่อนไขที่สําคัญที่ตอง
ปฏิบัติตาม เชน การไมจําหนายจายโอนเครื่องจักรภายใตโครงการ การที่ตองมีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถือหุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา
รอยละ 51 และการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูถือหุน การรายงานฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน เปนตน
กิจการผลิตอาหารพรอมรับประทานหรือกึ่งพรอมรับประทาน (SET MENU)
บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมสําหรับกิจการผลิตอาหารพรอมรับประทานหรือกึ่งพรอมรับประทาน (SET MENU) ตาม
บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2110(3)/2549 ภายใตบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว วันแรกที่ไดรับสิทธิประโยชนในการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคือ วันที่ 16 ธันวาคม 2549 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการที่จะตองมีกําลังผลิต
อาหารพรอมรับประทานหรือกึ่งพรอมรับประทาน (SET MENU) ปละประมาณ 850 ตัน หรือ 2.6 ลานชุด โดยมีชนิดผลิตภัณฑ
คือ อาหารพรอมรับประทานหรือกึ่งพรอมรับประทาน (SET MENU) และไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญซึ่งรวมถึง การไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการสําหรับโครงการ
การไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร การไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก
รอยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ การไดรับ ยกเวนไมตองนําเงินปนผลที่ไดรับจาก
โครงการไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับโครงการ และใน
กรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุน
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ประจําปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
กําหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได ตลอดจน
ไดรับสิทธิประโยชนในการนําคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการเขามาในราชอาณาจักรตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาเทาที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเห็นสมควร
ทั้งนี้ เงื่อนไขที่สําคัญที่ตองปฏิบัติตาม เชน การไมจําหนายจายโอนเครื่องจักรภายใตโครงการ บุคคลผูมีสัญชาติไทยถือ
หุนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวารอยละ 51 และการรายงานการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูถือหุน การรายงานฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงาน เปนตน
2.2.1.2 การบริการขนสงสินคา และกิจการที่สนับสนุนการขนสง
บริษัทฯ ใหบริการขนสงสินคาทางอากาศทั่วไป อยางไรก็ดี ในปจจุบัน การใหบริการขนสงสินคาทางอากาศคิดเปนมูล
คาที่นอยและไมมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัทฯ
2.2.2

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน

นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแลว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินไดแก การใหบริการลูกคา
ภาคพื้น และการใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การใหบริการครัวการบิน และ การใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยผานบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณะ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม

บริษัท
BFS Ground
BAC
BFS Cargo

สัดสวนหุน (รอยละ)
90.0
90.0
49.0

ประกอบธุรกิจ
การใหบริการลูกคาภาคพื้น และการใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพืน้
การใหบริการครัวการบิน
การใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ
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ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลการดําเนินการและขอมูลทางการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ในการบริการที่
เกี่ยวของกับสนามบินในระยะเวลาที่ระบุไว ดังตอไปนี้
รอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
ขอมูลการบริการภาคพื้นดิน(1):
รายได (ลานบาท) (2)
EBITDA (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ (7) (ลานบาท)
จํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการ
ขอมูลการบริการครัวการบิน(3):
รายได (ลานบาท) (4)
EBITDA (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ (7) (ลานบาท)
จํานวนที่อาหารที่ผลิตและใหบริการ (ลานที่)
- บริษัทฯ
- สายการบินอื่น
ขอมูลการบริการคลังสินคาระหวางประเทศ (5):
รายได (ลานบาท) (6)
EBITDA (ลานบาท)
กําไรสุทธิ (ลานบาท)
กําไรสุทธิในสวนของบริษัทฯ (7) (ลานบาท)
น้ําหนักของสินคาที่ใหบริการ (ตัน)
ปริมาณการรองรับสินคา (ตันตอป)
การใชงาน (Utilization) (รอยละ)
จํานวนใบตราสง (ใบ)
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557

1,400.3
218.5
102.6
90.4
38,417

1,571.1
252.5
148.1
130.5
43,856

1,893.9
373.9
258.1
230.9
51,838

895.3
176.4
129.0
114.7
24,454

996.3
147.4
75.4
67.9
27,984

899.6
196.9
83.1
49.7
6.3
2.2
4.1

1,083.6
310.4
168.4
100.7
7.5
2.9
4.6

1,231.4
324.2
183.9
145.2
8.6
3.4
5.2

608.0
191.0
115.1
83.3
4.3
1.6
2.7

646.8
189.6
118.7
106.8
4.4
2.0
2.4

1,186.7
505.3
248.5
121.8
328,901
400,000
82.2
658,017

1,370.9
608.1
372.0
182.3
369,245
400,000
92.3
690,119

1,420.8
622.8
389.7
191.0
349,935
550,000
63.6
694,451

682.9
297.4
184.0
90.2
171,833
275,000
62.5
230,679

759.8
320.1
209.9
102.9
181,509
275,000
66.0
361,406

BFS Ground เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนจํานวนรอยละ 90.00 และไดรวมอยูในงบการเงินรวม ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
รายไดที่ BFS Ground ใหบริการแกบริษัทฯ เทากับ 295.6 ลานบาท 330.0 ลานบาท 372.1 ลานบาท และ 221.6 ลานบาท ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และ งวดหก
เดือน ป 2557 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 21.1 รอยละ 21.0 รอยละ 19.6 และ รอยละ 22.2 ของรายไดทั้งหมดของ BFS Ground ตามลําดับ
BAC เปนบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนจํานวนรอยละ 90.00 และไดรวมอยูในงบการเงินรวม ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้
รายไดที่ BAC ใหบริการแกบริษัทฯ เทากับ 204.5 ลานบาท 308.8 ลานบาท 345.4 ลานบาท และ 211.3 ลานบาท ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และ งวดหกเดือน ป
2557 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 22.7 รอยละ 28.5 รอยละ 28.1 และ รอยละ 27.8 ของรายไดทั้งหมดของ BAC ตามลําดับ
BFS Cargo เปนบริษัทรวม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนจํานวนรอยละ 49.00 และบริษัทฯ บันทึกสวนแบงกําไร/ขาดทุน ในบัญชีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบการเงินรวม ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method)
รายไดที่ BFS Cargo ใหบริการแกบริษัทฯ เทากับ 8.1 ลานบาท 12.3 ลานบาท 10.7 ลานบาท และ 7.8 ลานบาท ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และ งวดหกเดือน ป
2557 ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 0.7 รอยละ 0.9 รอยละ 0.8 และ รอยละ 1.0 ของรายไดทั้งหมดของ BFS Cargo ตามลําดับ
คํานวณจากกําไรสุทธิคูณดวยสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
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2.2.2.1 การใหบริการลูกคาภาคพื้น และการใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
BFS Ground ใหบริการลูกคาภาคพื้น และใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นแกเที่ยวบินภายในและระหวาง
ประเทศแบบประจําและเที่ยวบินเชาเหมาลําของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบินอื่น ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยในการ
ดําเนินกิจการ BFS Ground ไดวาจางให WFS ใหบริการสนับสนุนการดําเนินกิจการตามสัญญาสนับสนุนการบริหารการ
ใหบริการกิจการภาคพื้น โดย WFS จะใหบริการเกี่ยวกับการควบคุมและประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานบริการ การตลาด และ
สิ่งอํานวยความสะดวกของ BFS Ground การพัฒนาการควบคุมและวิธีการดําเนินงานที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน การ
บริหารจัดการให BFS Ground ดําเนินการตามสัญญาตางๆ โดยรวมไปถึงสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการซอมบํารุง และการใหความชวยเหลือในการจัดหาใบรับรองในการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดย
สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น มีกําหนดระยะเวลา 7 ป และไดสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 2556 โดย
คูสัญญาอาจตกลงรวมกันตออายุสัญญาดังกลาวได ทั้งนี้ ในป 2556 คูสัญญาทั้งสองฝายไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยาย
ระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปชั่วคราวเปนเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาหมดอายุ และตอมาในป 2557 คูสัญญาทั้งสองฝาย
ไดตออายุสัญญาดังกลาว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไป
อีก 4 ป 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ขอมูลสําคัญอื่น– สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ–สัญญา
สนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น สวนที่ 2 หนา 190”
BFS Ground ไดรับสัมปทานจาก ทอท. ตามสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการ
ซอมบํารุง ซึ่งอนุญาตให BFS Ground ดําเนินงานและใหบริการตามโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการซอมบํารุง โดยสัญญานี้มีอายุใชบังคับเปนระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ซึ่งเปนวันที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ– สัญญา
ใหสัมปทาน– สัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง สวนที่ 2 หนา 177”
ทั้งนี้ BFS Ground เปนผูใหบริการลูกคาภาคพื้น และการใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นหนึ่งในสองราย ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยคูแขงหลักของ BFS Ground คือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใหบริการลูกคาภาคพื้น และใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นที่สนามบินสมุย ผาน
PGGS ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษทั ฯ ถือหุนเปนสัดสวนรอยละ 99.99
ในสนามบินในตางประเทศ ผูใหบริการภาคพื้นหรือสายการบินหลักที่มีฐานในสนามบินตางๆ ไดจัดใหมบี ริการ
ภาคพื้นสําหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ โดยทั่วไปตั้งอยูบนพื้นฐานของคาบริการตามสัญญาที่ไดมีการกําหนดลวงหนา
(ก)

การใหบริการลูกคาภาคพื้น

BFS Ground ใหบริการตางๆ แกผูโดยสารสําหรับเที่ยวบินแบบประจําของสายการบินอื่น เที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา และ
เครื่องบินสวนตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการบริการเหลานี้ประกอบไปดวย การบริการเช็คอิน การบริการออกบัตรโดยสาร การ
บริการหองพักรับรองผูโดยสาร (ทั้งผูโดยสารชั้นธุรกิจและผูโดยสารชั้นประหยัด) การบริการติดตามกระเปาและสัมภาระ และการ
บริการติดตามกระเปาและสัมภาระระหวางสายการบิน นอกจากนี้ BFS Ground ไดใหบริการจัดการหองพักรับรองผูโดยสาร ณ
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สนามบินสุวรรณภูมิ สําหรับสายการบินบริติชแอรเวย สายการบินแควนตัสแอรเวย สายการบินเอมิเรตสแอรเวย สายการบินแอรฟ
รานซ และสายการบินเคแอลเอ็ม รอยัลดัทช แอรไลน
BFS Ground ใหบริการผูโดยสารในเที่ยวบินตางๆ มากกวา 40 สายการบิน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และมีลูกคาหลัก ไดแก
สายการบินเอมิเรตสแอรเวย สายการบินฮองกงแอรไลน สายการบินศรีลังกา สายการบินกาตารแอรเวย และสายการบินบริติชแอร
เวย ทั้งนี้ โดยทั่วไปแลว สัญญาการใหบริการลูกคาภาคพื้น จะมีระยะเวลา 2 ถึง 3 ป และกําหนดคาบริการเปนสกุลเงินบาท
(ข)

การใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น

BFS Ground ใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นแกสายการบินตางๆ เที่ยวบินเชาเหมาลํา และเครื่องบินสวนตัว ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งการบริการเหลานี้ประกอบดวย การขนถายและลําเลียงสินคาสัมภาระเขาออกจากเครื่องบิน บริการลากจูง
เครื่องบิน รถบันไดบริการผูโดยสารขึ้นลงเครื่องบิน บริการทําความสะอาดภายในเครื่องบิน บริการเครื่องทําความเย็น บริการน้ําดื่ม
บริการอุปกรณซอมบํารุงภาคพื้น บริการรับสงลูกเรือ และการใหความชวยเหลือในการดําเนินการการบิน
BFS Ground ใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นแกสายการบินตางๆ 60 สายการบินในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง
รวมถึงสายการบินเอมิเรตสแอรเวย สายการบินบริติชแอรเวย สายการบินแควนตัสแอรเวย และสายการบินกาตารแอรเวย ทั้งนี้
โดยทั่วไปแลว สัญญาการใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น จะมีระยะเวลา 2 ถึง 3 ป และกําหนดคาบริการเปนสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Ground เปนผูดําเนินการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
การตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการภาคพื้นจาก IATA (International Air Transport Association Safety Audit for Ground
Operations: ISAGO)
2.2.2.2 การใหบริการครัวการบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BAC ผลิตอาหารเพื่อใหบริการแกผูโดยสารในเที่ยวบินของบริษัทฯ และผูโดยสารของสายการ
บินอื่นๆ อีก 20 สายการบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย BAC เปนผูใหบริการดานครัวการบินหนึ่งในสามราย ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ โดยไดรับสัมปทานจาก ทอท. ตามสัญญาโครงการครัวการบิน ซึ่งอนุญาตให BAC ดําเนินงานและใหบริการตามโครงการครัวการ
บิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสัญญานี้มีอายุใชบังคับเปนระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ซึ่งเปนวันที่สนามบิน
สุวรรณภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ–
สัญญาใหสัมปทาน–สัญญาโครงการครัวการบิน สวนที่ 2 หนา 179”
โรงครัวของ BAC ตั้งอยูที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่สําหรับการเตรียม
อาหารโคเชอร (Kosher meals) 2,000 ตารางเมตร และสําหรับการเตรียมอาหารธรรมดา 6,000 ตารางเมตร และอีก 5,000 ตารางเมตร
สําหรับการเตรียมอาหารฮาลาล (Halal meals)
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ตารางดังตอไปนี้ แสดงถึงจํานวนอาหารที่ผลิตโดย BAC สําหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ และสายการบินอื่นสําหรับป 2556
และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ป 2556
3.4
5.2
23,430

จํานวนอาหารที่ผลิตสําหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ (ลานที่)
จํานวนอาหารที่ผลิตสําหรับเที่ยวบินของสําหรับสายการบินอื่น (ลานที่)
จํานวนอาหารที่ผลิตตอวันโดยเฉลี่ย (ที่)

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557
2.0
2.4
24,306

นอกจากนี้ BAC ยังใหบริการผลิตอาหารสําหรับเที่ยวบินเชาเหมาลํา และผลิตอาหารโคเชอร (Kosher meals) แบบแชแข็ง
สําหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ และสําหรับเที่ยวบินของสายการบินอื่นดวย โดยในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 BAC ผลิตอาหารโคเชอร (Kosher Meals) แบบแชแข็ง เปนจํานวนมากกวา 54,000 ที่และ 34,000 ที่ ตามลําดับ สําหรับ
เที่ยวบินของบริษัทฯ และเที่ยวบินสําหรับสายการบินอื่น และมีสัดสวนรายไดจากการผลิตอาหารโคเชอร (Kosher meals) แบบแชแข็ง
คิดเปน รอยละ 3.4 รอยละ 2.4 รอยละ 2.2 และรอยละ 2.8 ของรายไดของ BAC ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
อาหารทุกที่ผลิตโดยผานมาตรฐานสากล ไดแก ระบบวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice (GMP))
และระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติ (Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)) อีกทั้งการผลิตอาหารฮาลาล
(Halal meals) ไดรับการรับรอง จากสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และการผลิตอาหารอาหารโคเชอร (Kosher
meals) ไดรับการรับรองจากจากบริษัท ไทยคาชรุธเซอรวิสเซส จํากัด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BAC มีจํานวนลูกคา 21 รายโดยมีลูกคาที่สําคัญ (นอกจากบริษัทฯ แลว) ไดแก สายการบิน
เอมิเรตสแอรเวย สายการบินกาตารแอรเวย สายการบินเตอรกิชแอรไลน สายการบินแอลอัลอิสราเอลแอรไลน สายการบินไชนาเซาท
เทิรนแอรไลน สายการบินเคนยาแอรเวย สายการบินโอมานแอร และสายการบินเอธิโอเปยแอรไลน โดยสัญญาของธุรกิจครัวการบิน
โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 1 ถึง 3 ป และจะกําหนดราคาเปนสกุลเงินบาท
ทั้งนี้ BAC เปนผูใหบริการครัวการบินหนึ่งในสามราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยคูแขงหลักของ BAC ไดแก บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทแอลเอสจี สกายเชฟส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมบริษัทสายการบินลุฟทฮันซา
BAC จัดซื้อวัตถุดิบจากผูใหบริการหลายราย โดยในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
BAC ไมไดจัดซื้อวัตถุดิบจากผูใหบริการรายใดมีมูลคาเกินรอยละ 10 ของตนทุนในการขายของ BAC
นอกจากนี้ BAC ยังใหบริการอาหารสําหรับหองพักรับรองผูโดยสารชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดของบริษัทฯ และหองพัก
รับรองผูโดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตสแอรเวย และสายการบินโอมานแอร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และใหบริการอาหาร
นอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ โดยผานทางบริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ BAC ที่ดําเนินกิจการรานอาหาร
ฝรั่งเศสระดับหรู “Brasserie 9” ซึ่งตั้งอยูที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอรฟรอนท และรานอาหารเลบานอนและอินเดียระดับหรู “Al Saray” ซึ่ง
ตั้งอยูที่โรงพยาบาลกรุงเทพ โปรดพิจารณารายละเอียดรายการระหวางกันไดจากหัวขอ “รายการระหวางกัน–บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง-รายการระหวางกันกับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด สวนที่ 2 หนา 320”
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2.2.2.3 การใหบริการคลังสินคา
BFS Cargo ใหบริการคลังสินคาที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจการ BFS Cargoไดวาจางให WFS ซึ่งเปนผู
ใหบริการคลังสินคาแกสายการบินทั่วโลกในการบริหารจัดการตามสัญญาสนับสนุนการบริหารคลังสินคา โดย WFS จะใหบริการ
การควบคุมและประเมินผลคุณภาพการดําเนินงานบริการ การตลาด และสิ่งอํานวยความสะดวกของ BFS Cargo การพัฒนาการ
ควบคุมและวิธีดําเนินงานที่ดีที่สุดเพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน การบริหารจัดการให BFS Cargo ปฏิบัติตามสัญญาตางๆ โดยรวมไป
ถึงสัญญาโครงการคลังสินคา และการใหความชวยเหลือในการจัดหาใบรับรองในการประกอบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยสัญญา
สนับสนุนการบริหารคลังสินคามีกําหนดระยะเวลา 7 ปและไดสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 2556 โดยคูสัญญาอาจตกลงรวมกันตอ
อายุสัญญาดังกลาวได ทั้งนี้ ในป 2556 คูสัญญาทั้งสองฝายไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไป
ชั่วคราวเปนเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาหมดอายุ และตอมาในป 2557 คูสัญญาทั้งสองฝายไดตออายุสัญญาดังกลาว เมื่อวันที่ 16
มิถุนายน 2557 โดยไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปอีก 4 ป 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 27
กันยายน 2561
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ขอมูลสําคัญอื่น–สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ–สัญญาสนับสนุน
การบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคา สวนที่ 2 หนา 189”
BFS Cargo ไดรับสัมปทานจาก ทอท. ตามสัญญาโครงการคลังสินคา โดยสัญญาโครงการคลังสินคา นี้มีอายุใชบังคับเปน
ระยะเวลา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2549 ซึ่งเปนวันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปดใหบริการอยางเปนทางการ ซึ่งอนุญาตให
BFS Cargo เขาดําเนินงานและใหบริการตามสัญญาโครงการคลังสินคาโดยครอบคลุมการดําเนินการและขอกําหนดของการใหบริการ
คลังสินคา สําหรับสินคาที่มีการขนสงทางอากาศระหวางประเทศในสนามบินสุวรรณภูมิ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
หัวขอ “ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ– สัญญาใหสัมปทาน–สัญญาโครงการคลังสินคา สวนที่ 2 หนา 175”
ทั้งนี้ BFS Cargo มีอาคารคลังสินคาที่สามารถเก็บรักษาและดูแลสินคาชนิดพิเศษ รวมถึงสินคาสดและสินคามีคา เนื่องจาก
สินคาประเภทดังกลาวสามารถสรางผลตอบแทนไดมากกวา ทั้งนี้ BFS Cargo ไดใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในอาคาร
คลังสินคา โดยไดทําการติดตั้งโทรทัศนวงจรปดจํานวน 186 เครื่องครอบคลุมทั้งอาคารคลังสินคา โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการเก็บ
รักษาสินคาที่มีมูลคาสูงจะมีการติดตั้งกลองประจําพื้นที่อีกดวย นอกจากนี้ยังมีเครื่องเอกซเรยเพื่อที่จะตรวจสอบวัตถุระเบิด และมี
การวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ไดรับการฝกอบรมในดานการเดินอากาศ และพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งสิ้นจํานวน
113 คน
ในป 2553 BFS Cargo ไดทําการติดตั้งระบบตรวจสอบรหัสสินคาเพื่อที่จะสามารถติดตามตําแหนงจัดเก็บสินคาและสถานะ
ของสินคาทั้งหมดได โดยทําใหลูกคาสามารถทําการติดตามสินคาของตนผานทางเว็บไซตที่ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
ตลอด 24 ชั่วโมงและตลอด 7 วันใน 1 สัปดาห
BFS Cargo ไดรับการรับรองจากสมาคมปองกันทรัพยสนิ ที่มีการขนสง (Transported Asset Protection Association (TAPA))
และองคการมาตรฐานสากล (International Organization of Standards: ISO) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Cargo เปนผู
ใหบริการรายแรกและรายเดียวที่ไดผานการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการภาคพื้นจากสมาคมขนสง
ทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association Safety Audit for Ground Operations: ISAGO) คลังสินคาของ
BFS Cargo ตั้งอยู ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ 55,370 ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่สําหรับโกดังสินคา 39,744 ตารางเมตร ซึ่ง
ประกอบดวยพื้นที่หองทําความเย็นสําหรับเก็บรักษาสินคาจํานวน 16,000 ตารางเมตร โดยมีชองสําหรับรับสงสินคาไดโดยตรง 4 ชอง
พื้นที่เก็บรักษาสินคาที่ตองการความปลอดภัยที่ควบคุมการเขาออกดวยระบบพิเศษ สําหรับสินคามีคา โดยมีพื้นที่ระบายอากาศ
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สําหรับสินคามีชีวิต และมีพื้นที่สําหรับเก็บสินคาอันตรายขนาด 120 ตารางเมตร ทั้งนี้ อาคารคลังสินคาของ BFS Cargo มีความจุ
550,000 ตันตอป
ในเดือนมกราคม 2556 ความจุในการเก็บรักษาสินคาไดเพิ่มขึ้น เมื่อ BFS Cargo เริ่มเปดดําเนินการระบบคลังสินคา
อัตโนมัติ (automatic storage and retrieval system) ซึ่งทําใหสามารถขยายพื้นที่เก็บรักษาสินคาใหมีความสูงถึง 4.9 เมตร เมื่อเทียบกับ
ชั้นวางสินคาปกติ ซึ่งมีความสูงเพียง 2.6 เมตร นอกจากนี้ การติดตั้งระบบดังกลาวไดเพิ่มปริมาณการรองรับสินคาในคลังสินคาอีก
150,000 ตัน เปนจํานวน 550,000 ตันตอป ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มรายได ในป 2556 BFS Ground มีการปรับราคา และเปลี่ยนแปลง
วิธีการเก็บคาธรรมเนียมตางๆ เชน การคิดคาธรรมเนียมสินคาดวยการคํานวณหนวยน้ําหนักแทนที่จะคิดตามใบตราสงสินคาทาง
อากาศ
ตารางดังตอไปนี้ แสดงถึงจํานวนน้ําหนักของสินคาที่ใหบริการเก็บรักษา และสัดสวนการใหบริการคลังสินคาเมื่อเทียบกับ
ความจุสําหรับระยะเวลาที่ระบุไว

น้ําหนักของสินคาที่ใหบริการ (ตัน)
ปริมาณการรองรับสินคา (ตันตอป)
การใชงาน (Utilization) (รอยละ)

รอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
328,901
369,245
349,935
400,000
400,000
550,000
82.2
92.3
63.6

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
171,833
181,509
275,000
275,000
62.5
66.0

ในป 2556 น้ําหนักของสินคาที่ใหบริการลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากในป 2555 น้ําหนักของสินคาที่ใหบริการ
เพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2554 เกิดจากการนําเขาเครื่องจักร และวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อทดแทนเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายอัน
เนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในป 2554 อยางไรก็ดี น้ําหนักสินคาที่ใหบริการในป 2556 ยังคงมีปริมาณที่สูง และมีแนวโนมการเติบโต
เมื่อเทียบกับป 2554 แมวาในป 2556 ประเทศไทยจะประสบปญหาเศรฐกิจที่ซบเซา และความไมสงบทางการเมือง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Cargo มีจํานวนลูกคามากกวา 50 ราย โดยเปนลูกคาหลักซึ่งไมนับรวมบริษัทฯ ไดแก สาย
การบินกาตารแอรเวย เฟดเอ็กซ และดีเอชแอล โดยทั่วไปแลว สัญญาการใหบริการคลังสินคาจะ มีระยะเวลา 2 ถึง 3 ปและกําหนด
คาบริการเปนสกุลเงินบาท
ทั้งนี้ BFS Cargo เปนผูใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศหนึ่งในสองราย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยคูแขงหลักของ
BFS Cargo คือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
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ธุรกิจสนามบิน
บริษัทฯ เปนเจาของและผูดําเนินกิจการสนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย
ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลจํานวนผูโดยสารทั้งหมดของสนามบินทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ
สนามบิน

สมุย
ตราด
สุโขทัย
รวมทั้งสิ้น

รอบปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
2556
1,420,597
1,660,479
1,848,855
72,856
61,391
68,812
89,244
56,370
50,893
1,582,797
1,778,240
1,968,560

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
945,496
949,982
35,954
41,210
24,827
22,928
1,006,277
1,014,120

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลจํานวนผูโดยสารทั้งหมดของสนามบินทั้ง 3 แหงของบริษัทฯ ในป 2556 และสําหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แยกตามประเภทและสัดสวน
ประเภทของผูโดยสาร
ผูโดยสารระหวางประเทศ (รอยละ)
ผูโดยสารภายในประเทศ (รอยละ)

ป 2556
13.1
86.9

รอบหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
13.0
87.0

ตารางตอไปนี้ แสดงขอมูลสัดสวนของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดของสนามบินแตละแหงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับ
จํานวนผูโดยสารแบบประจําทั้งหมดของบริษัทฯ
สนามบิน
สนามบินสมุย
สนามบินตราด
สนามบินสุโขทัย

รอยละของผูโดยสารแบบประจํา
ทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2556
44.3
1.7
1.2

สวนที่ 2 หนา 44

รอยละของผูโดยสารแบบประจํา
ทั้งหมดของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
40.2
1.7
1.0

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

2.2.3.1 สนามบินสมุย
สนามบินสมุยนับเปนสนามบินที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของจํานวนผูโดยสารและรายไดของ
บริษัทฯ โดยตารางดังตอไปนี้ แสดงถึงรายไดจากการดําเนินงานสนามบินสมุย เปรียบเทียบกับรายไดจากการดําเนินงานของ
บริษัทฯ และจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินสมุย ตามระยะเวลาที่ระบุไว
ป
2554
2555
2556
งวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วั น ที่ 30 มิ ถุ น า ย น
2557

รายไดบัตรโดยสารจากธุรกิจสายการบิน
ที่บินเขาและออกสนามบินสมุย
(ลานบาท)
5,873.0
7,286.2
8,572.4
4,440.3

คิดเปนรอยละของรายไดคาโดยสารของ
บริษัทฯ

จํานวนผูโดยสารโดยประมาณ
(คน)

51.5
49.9
52.0
51.2

1,420,597
1,660,479
1,848,855
949,982

ทั้งนี้ เที่ยวบินไปกลับจากสนามบินสมุยคิดเปนรอยละ 45.7 รอยละ 45.7 รอยละ 43.6 และรอยละ 37.7 ของจํานวนเที่ยวบิน
แบบประจําทั้งหมดของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
บริษัทฯ เริ่มดําเนินกิจการสนามบินสมุยเมื่อป 2532 ในฐานะสนามบินสาธารณะในประเทศไทยที่เอกชนเปนเจาของ โดย
ดําเนินกิจการสนามบินสมุยภายใตใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุยซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นขอตอ
อายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยูในระหวางการรอรับรายงานผลการตรวจสอบ
จากกรมการบินพลเรือนที่ยืนยันวาบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขขอปรับปรุงที่ตรวจพบโดยกรมการบินพลเรือน และไดดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายฉบับใหมเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสนามบิน อันมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 นอกจากนี้บริษัท
ฯ ตองจัดใหมีใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะในการดําเนินงานสนามบินสมุย โดยบริษัทฯ ไดยื่นคําขอรับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 แตเนื่องจากยังไมมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะมาบังคับใช อันเปนผลใหไมสามารถออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหแกผู
ดําเนินงานสนามบินรายใดในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ สําหรั บ สนามบิน สมุย โดยใบอนุญาตจัดตั้ง เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศสําหรั บ
สนามบินสมุย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีผลบังคับใชไดจนกวาใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุยจะถูกเพิกถอน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินจนกวาจะไดรับการแจงจากกรมการบินพลเรือนเปนประการอื่น ภายใตพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และตามหนังสือที่ออกโดยกรมการบินพลเรือนถึง
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง-ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-บริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินเพื่อดําเนินกิจการ
สนามบิน และการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําให
เกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2
หนา 128”
ในป 2548 บริษัทฯ ไดดําเนินการขยายสนามบินสมุย เพื่อใหมีขีดความสามารถที่จะรองรับการบริการผูโดยสารจํานวน
16,000 คนตอวัน และ 6 ลานคนตอป ในป 2556 สนามบินสมุยใหบริการผูโดยสารเขาและออกรวมประมาณ 1.8 ลานคน และ 22,417
เที่ยวบิน
สวนที่ 2 หนา 45

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ในอดีต บริษัทฯ เปนสายการบินรายเดียวที่ทําการบินสูเกาะสมุย ซึ่งแมวาในเวลาตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2551 การบินไทย
ไดทําการบินสูเกาะสมุยดวยจํานวน 2 เที่ยวบินตอวันก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงเปนผูใหบริการเที่ยวบินสูเกาะสมุยเปนสวนใหญ
บริษัทฯ เปนผูใหบริการภาคพื้นในสนามบินสมุย แกเที่ยวบินของบริ ษัทฯ ดวยตนเอง แตบริษัทฯ ไดใหสิ ทธิในการ
ใหบริการภาคพื้นในสนามบินสมุยแก PGGS เพื่อใหบริการภาคพื้นแกสายการบินอื่นๆ ที่เขามาใชบริการในสนามบินสมุย ซึ่งไดแก
การบินไทย สายการบินซิลคแอร และสายการบินฟายเออรฟลาย
ทั้ งนี้ ณ วั นที่ 30 มิ ถุ นายน 2557 เที่ ยวบิ นที่ เข าและออกจากสนามบิ นสมุ ยในแต ละวั นมี จํ านวน 36 เที่ ยวบิ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สายการบิน
บริษัทฯ
การบินไทย
ซิลคแอร
ฟลายเออรฟลาย

เที่ยวบินตอวัน
32
2
1
4(1)

หมายเหตุ
(1) เที่ยวบินตอสัปดาห

ทั้งนี้ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมมีผลตอการจํากัดความสามารถในการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินขาเขาและขาออกของสนามบินสมุย
เนื่องจากการขอเพิ่มจํานวนเที่ยวบินขาเขาและขาออกจากสนามบินสมุย ตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการบินพลเรือนซึ่งตอง
พิจารณาในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดยื่นการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบินขาเขาและขาออกจาก
สนามบินสมุยเปนไมเกิน 50 เที่ยวบินตอวัน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตตอกรมการบินพลเรือนเพื่อเพิ่มตารางเที่ยวบินขาเขา
และขาออกจากสนามบินสมุยตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว เมื่อบริษัทฯ ไดรับ
อนุญาตจากกรมการบินพลเรือนแลว บริษัทฯ จะดําเนินการศึกษาเสนทางการบินเพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน และบริษัทฯ คาดวาจะ
ทยอยเพิ่มจํานวนเที่ยวบินไดโดยเริ่มจากฤดูหนาว ป 2558 เปนอยางชา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การบริการ
ขนสงผูโดยสาร-การใหบริการเที่ยวบินแบบประจํา-เครือขายเสนทางการบิน สวนที่ 2 หนา 14” สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในเสนทาง
การบินกรุงเทพ-สมุยของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังระมัดระวังในการดูแลใหการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินสอดคลองกับความสามารถ
ของโรงแรมและที่พักในการรองรับผูโดยสาร ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับชุมชนทองถิ่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได
จากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ– ธุรกิจสายการบินและสนามบินของ บริษัทฯ
ตองพึ่งพาตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทยและตลาดการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยนักทองเที่ยวชาวไทย และ
นักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และในประเทศ
กัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ และการลดลงของอุปสงคในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหลานี้อาจสงผลกระทบในทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 134”
เกาะสมุยตั้งอยูบนพื้นที่หางจากกรุงเทพฯ เปนระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร และเปนเกาะที่มีขนาดใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศไทย โดยมีจํานวนประชากรที่อาศัยอยูบนเกาะประมาณ 50,000 คน เกาะสมุยเปนที่ตั้งของโรงแรมและที่พักตากอากาศ
จํานวนมากกวา 450 แหง และในป 2556 มีผูเดินทางมาเยือนเกาะสมุยเปนจํานวนมากกวาหนึ่งลานคน
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สนามบินสมุยเปดดําเนินการเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 600 ไร ประกอบดวยทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง
ซึ่งมีระยะทาง 2,060 เมตร ซึ่งสามารถรองรับการจราจรไดโดยประมาณ 4.5 เที่ยวบินตอชั่วโมง หรือคิดเปนจํานวน 72 เที่ยวบินตอวัน
มีทางขับจํานวน 4 ทางขับ และมีลานจอดอากาศยานคิดเปนพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร สนามบินสมุยสามารถรองรับจํานวน
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 ไดจํานวน 7 ลํา หรือเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 จํานวน 5 ลํา และเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 อีก
จํานวน 4 ลํา โดยสนามบินสมุยสามารถรองรับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 และเครื่องบินแบบโบอิ้ง
737-400 รวมทั้งเครื่องบินไอพนที่ใชในเที่ยวบินธุรกิจ และเที่ยวบินสวนบุคคล อยางไรก็ดีในปจจุบันจะมีการจราจรสูงสุดเพียงไม
เกินจํานวน 36 เที่ยวบินตอวัน
สนามบินสมุยมีอาคารผูโดยสารจํานวน 6 อาคารซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 12,113 ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่ในเชิงพาณิชย 1,939
ตารางเมตร ทั้งนี้ ภายในอาคารผูโดยสารยังประกอบดวย เคานเตอรตรวจคนเขาเมืองจํานวน 8 เคานเตอร โดยเปดดําเนินการเปนเวลา
16 ชั่วโมงตอวัน
ในอดีตไดมีรายงานขาววาอาจจะมีการกอสรางสนามบินแหงที่สองบนเกาะสมุย เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของจํานวน
นักทองเที่ยวที่คาดการณไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง– ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ– การแขงขันจากสนามบินและจุดหมายปลายทางอื่นอาจสงผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอปริมาณการใชบริการในสนามบินสมุย สวนที่ 2 หนา 134”
ในเดือนพฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ใหเชาทรัพยสินในสวนของสนามบินสมุยแกกองทุนรวมเปนเวลา 30 ป ตั้งแตวันที่ 24
พฤศจิ กายน 2549 ภายใต สั ญ ญาเช า ระยะยาวโดยบริ ษั ท ฯ ตกลงที่ จะเป นผู รั บ ผิ ด ชอบในบรรดาค าใช จ ายสํ าหรั บการรั กษา
สภาพแวดลอมโดยรวมของทรัพยสินที่เชาและสนามบินสมุยใหอยูในสภาพที่ดี และรับผิดชอบในการจัดใหมีกิจกรรมดานการตลาด
ที่จําเปน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ขอมูลสําคัญอื่น– สรุปสาระสําคัญของสัญญาที่เกี่ยวของ–สัญญาเชาระยะ
ยาวและสัญญาตกลงกระทําการ สวนที่ 2 หนา 191” ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดรับเงินคาเชาเปนจํานวน 9,300 ลานบาทภายใตสัญญาเชาระยะ
ยาวดังกลาว
บริษัทฯ ไดนําสนามบินสมุยกลับมาบริหารกิจการตอภายใตสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการ ซึ่งบริษัทฯ เขาทํากับ
กองทุนรวมในวันเดียวกันกับที่มีการเขาทําสัญญาเชาระยะยาว โดยกองทุนรวมไดใหบริษัทฯ เชาชวงสนามบินสมุยกลับภายใตสัญญา
เชาชวง เปนระยะเวลา 3 ปโดยจะมีการตออายุสัญญาได 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป โดยระยะเวลาเชาชวงรวมทั้งหมดไมเกิน 30 ป นอกจากนี้
ภายใตสัญญาใหบริการ บริษัทฯ ตกลงใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน อุปกรณซอมบํารุงทาง
วิ่ง ระบบสื่อสาร และระบบอื่นๆ แกกองทุนรวม เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจการสนามบินสมุย ทั้งนี้ สัญญาใหบริการดังกลาว มี
กําหนดระยะเวลา 30 ป โดยภายใตสัญญาเชาชวงและสัญญาใหบริการ บริษัทฯ ตกลงที่จะชําระคาเชาชวงแกกองทุนรวมเปนจํานวน
26.1 ลานบาทตอเดือน และคาบริการซึ่งแบงออกเปนคาบริการคงที่เปนจํานวนเดือนละ 21.4 ลานบาท และคาบริการผันแปรโดย
คํานวณตามสูตรที่กําหนดไวในสัญญาใหบริการ ซึ่งมีฐานการคํานวณจากจํานวนผูโดยสารและเครื่องบินที่มาใชบริการสนามบินสมุย
(รวมถึงเครื่องบินของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไมรวมถึงคาเชาที่ไดรับจากการใหเชาพื้นที่ในเชิงพาณิชยในสนามบินสมุย
ทั้งนี้ รายไดหลักที่ไดรับจากการดําเนินงานสนามบินสมุยมาจากคาบริการผูโดยสารขาออกที่เรียกเก็บจากผูโดยสารขา
ออก คาบริการในการลงจอดอากาศยาน คาบริการที่จอดอากาศยาน และคาบริการภาคพื้นดิน ที่เรียกเก็บจากสายการบินอื่นๆ ที่เขา
มาใช บ ริ ก ารสนามบิ น สมุ ย ทั้ ง นี้ โ ปรดพิ จ ารณารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได จ ากหั ว ข อ “กฎหมายและกฎเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย–กฎและระเบียบในประเทศของอุตสาหกรรมการบิน–คาบริการสนามบิน สวนที่2 หนา 124”
รวมถึงรายไดจากการใหเชาพื้นที่ในเชิงพาณิชยในสนามบินสมุย อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ไดใหสิทธิในการใหบริการภาคพื้นดิน
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แก PGGS เพื่อใหบริการภาคพื้นดินแกสายการบินอื่นๆ ที่เขามาใชบริการในสนามบินสมุย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีรายไดจากการ
ใหบริการภาคพื้นดินใหแกสายการบินอื่นโดยตรง แตจะไดรับรายไดจากการใหสิทธิในการบริการภาคพื้นดินจาก PGGS ซึ่งเงินจาก
รายไดหลักที่ไดรับจากการดําเนินงานสนามบินสมุยดังกลาวเปนสวนใหญ จะถูกจายตอไปยังกองทุนรวมในรูปของคาเชา คาบริการ
คงที่ และคาบริการผันแปร และเนื่องจากบริษัทฯ ถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ในกองทุนรวม บริษัทฯ จะไดรับรายไดเหลานี้
กลับคืนมาในรูปแบบของเงินปนผลจากการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมตามสัดสวนที่ถืออยู
ทั้งนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทฯ ไดบันทึกการใหเชาทรัพยสินและเชาทรัพยสินกลับดังกลาวเปนการกูยืมโดยบันทึก
เงินคาเชาที่ไดรับภายใตสัญญาเชาระยะยาวจํานวน 9,300 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะยาว และไดบันทึกคาเชาตามสัญญาเชาชวงและ
คาบริการตามสัญญาใหบริการที่ตองชําระใหกองทุนรวมเปนการชําระคืนเงินตน ดอกเบี้ย และคาใชจายทางการเงิน ในระหวางป
2556 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินกูยืมระยะยาว โดยนําคาเชาคงที่ คาบริการคงที่และคาบริการผันแปรมารวม
คํานวณเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การวิเคราะหและคําอธิบายของฝาย
จัดการ-การเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบการเงิน สวนที่ 2 หนา 357” และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.2 และขอ 26
2.2.3.2 สนามบินตราด
ตารางดังตอไปนี้ แสดงถึงรายไดจากการดําเนินงานสนามบินตราด เปรียบเทียบกับรายไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
และจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินตราดตามระยะเวลาที่ระบุไว
ป
2554
2555
2556
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557

รายไดบัตรโดยสารจากธุรกิจสายการบิน
ที่บินเขาและออกสนามบินตราด
(ลานบาท)
173.0
179.6
202.8
121.0

คิดเปนรอยละของรายไดคา
โดยสารของบริษัทฯ

จํานวนผูโดยสาร
(คน)

1.5
1.2
1.2

72,956
61,391
68,812

1.4

41,210

บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินกิจการสนามบินตราดเมื่อป 2549 โดยดําเนินกิจการภายใตใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตราดซึ่งมีผล
บังคับใชจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองจัดใหมีใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะในการดําเนินงาน
สนามบินตราด โดยบริษัทฯ ไดย่นื คําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 แตเนื่องจากยังไม
มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมาบังคับใช อันเปนผลใหไมสามารถออก
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหแกผูดําเนินงานสนามบินรายใดในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทฯ ดวย อยางไรก็ดี ภายใต
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินตราดตอไปได
จนกวาจะไดรับแจงจากกรมการบินพลเรือนเปนประการอื่น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง- ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–บริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบิน
เพื่อดําเนินกิจการสนามบิน และการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ
ได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 128” ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 กระทรวงการคลังไดประกาศใหสนามบินตราดเปนสนามบินศุลกากร
(Custom Inspection and Quarantine Airport)
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สนามบินตราดอยูหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 387 กิโลเมตร และจังหวัดตราดเปนเมืองที่อยู
ใกลชิดพรมแดนประเทศกัมพูชามากที่สุด โดยบริษัทฯ เปนสายการบินเพียงแหงเดียวที่มีการบินไปยังจังหวัดตราด ทั้งนี้ ในป
2556 บริษัทฯ ไดดําเนินการรองรับผูโดยสารขาเขาและขาออกจากสนามบินตราดประมาณ 68,812 คน
สนามบินตราดเปดดําเนินการเปนเวลา 13 ชั่วโมงตอวัน และสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 3,640 คนตอวัน โดยมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,300 ไร ประกอบดวยทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง มีระยะทาง 1,800 เมตร สนามบินตราดสามารถรองรับการจราจร
ไดสูงสุดโดยประมาณ 4 เที่ยวบินตอชั่วโมง หรือคิดเปนจํานวน 52 เที่ยวบินตอวัน แมวาในปจจุบัน จะมีการจราจรสูงสุดเพียงไม
เกินจํานวน 3 เที่ยวบินตอวัน
บริษัทฯ วางแผนที่จะเริ่มกอสรางลานจอดเครื่องบินพื้นที่ประมาณ 4,800 ตารางเมตร ทมีหลุมจอดสําหรับเครื่องบิน 4
ลํา เนื่องจากในปจจุบัน สนามบินตราดยังไมมีลานจอดเครื่องบินที่เหมาะสม โดยสนามบินตราดมีอาคารผูโดยสารจํานวน 1
อาคาร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2,560 ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่ในเชิงพาณิชย 1,250 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทฯ อยูระหวาง
การพิจารณากอสรางลานจอดรถเครื่องบินในสวนแรกเพื่อรองรับเครื่องบินจํานวน 2 ลํา โดยคาดวามูลคาการลงทุนในสวนแรกนี้
จะเทากับประมาณ 16.5 ลานบาท
2.2.3.3 สนามบินสุโขทัย
ตารางดังตอไปนี้ แสดงถึงรายไดจากการดําเนินงานสนามบินสุโขทัย เปรียบเทียบกับรายไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
และจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินสุโขทัย ตามระยะเวลาที่ระบุไว
ป
2554
2555
2556
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557

รายไดบัตรโดยสารจากธุรกิจสายการบิน
ที่บินเขาและออกสนามบินสุโขทัย
(ลานบาท)
158.3
123.3
119.1

คิดเปนรอยละของรายไดคา
โดยสารของบริษัทฯ

จํานวนผูโดยสาร
(คน)

1.4
0.8
0.7

89,244
56,370
50,893

0.6

22,928

47.8

บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินกิจการสนามบินสุโขทัยเมื่อป 2541 โดยดําเนินกิจการภายใตใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัยซึ่ง
หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 โดยบริษัทฯ ไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ซึ่ง
บริษัทฯ ยังอยูในระหวางการรอรับรายงานผลการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือนที่ยืนยันวาบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขขอ
ปรับปรุงที่ตรวจพบโดยกรมการบินพลเรือน และไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับใหมเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของ
สนามบิน อันมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 นอกจากนี้บริษัทฯ ตองจัดใหมีใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใน
การดําเนินงานสนามบินสุโขทัย โดยบริษัทฯ ไดยื่นคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553
อยางไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะยังไมมีการออกมาบังคับใช อันเปนผลให
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะไมสามารถออกใหแกผูดําเนินงานสนามบินรายใดในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทฯ ดวย
บริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินจนกวาจะไดรับการแจงจากกรมการบินพลเรือนเปนประการอื่น ภายใตพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และตามหนังสือที่ออกโดยกรมการบินพลเรือนถึง
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง-บริษัทฯ จําเปนตองไดรับ
ใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ งกั บการดําเนิ นกิจการสนามบินเพื่อ ดําเนินกิจการสนามบิน และการที่บริษัท ฯ ไมส ามารถปฏิบัติตาม
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ขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 128”
สนามบินสุโขทัยตั้งอยูในจังหวัดสุโขทัยซึ่งหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 440 กิโลเมตร มีประชากรอาศัย
อยูประมาณ 600,000 คน ทั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยซึ่งตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 12 กิโลเมตร ไดรับ
การประกาศใหเปนแหลงมรดกโลกจากองคการยูเนสโกตั้งแตป 2534 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ เปนสายการบินเพียง
แหงเดียวที่มีการบินไปยังจังหวัดสุโขทัย โดยมีเที่ยวบินไปยังสุโขทัย 2 เที่ยวบินตอวัน
สนามบินสุโขทัยเปดดําเนินการเปนเวลา 12 ชั่วโมงตอวันและสามารถรองรับผูโดยสารไดมากถึง 3,360 คนตอวัน โดยมี
พื้นที่ทั้งหมดของสนามบินที่ไดรับอนุญาตประมาณ 1,018 ไร ประกอบดวยทางวิ่ง 1 ทางวิ่ง มีระยะทาง 2,100 เมตร ซึ่งสามารถรองรับ
การจราจรไดโดยประมาณ 4 เที่ยวบินตอชั่วโมง หรือคิดเปนจํานวน 48 เที่ยวบินตอวัน และมีทางขับจํานวน 1 ทางขับ ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 3,870 ตารางเมตร และมีจํานวน 2 ลานจอดอากาศยานที่พรอมใชงาน คิดเปนพื้นที่ประมาณ 9,975 ตารางเมตร อยางไรก็ดีใน
ปจจุบันจะมีการจราจรสูงสุดเพียงไมเกินจํานวน 2 เที่ยวบินตอวัน สนามบินสุโขทัยมีอาคารผูโดยสารจํานวน 2 อาคาร ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 1,026 ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่ในเชิงพาณิชย 784 ตารางเมตร
2.3

การตลาดและภาวะการแขงขัน

2.3.1

นโยบายการตลาด

2.3.1.1 การยกระดับประสบการณการใชบริการของผูโดยสาร
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะยกระดับประสบการณการใชบริการของผูโดยสาร ดวยการใหบริการระดับพรีเมี่ยมและมีคุณภาพ
รวมถึงการใหบริการหองพักรับรองผูโดยสารที่สนามบินโดยไมเสียคาใชจาย การใหบริการดวยความเปนมิตร และการใหบริการ
ที่เนนความใสใจในผูโดยสาร การใชเครื่องบินที่มีอายุการใช งานต่ํา และการใหบริการในจุดหมายปลายทางอันเปนแหลง
วัฒนธรรม และสถานที่พักผอนหยอนใจ
บริษัทฯ สรางความแตกตางใหประสบการณการใชบริการของผูโดยสาร ดวยการใหบริการหองพักรับรองผูโดยสาร
โดยไมมีคาใชจาย โดยหองพักรับรองสําหรับผูโดยสารชั้นประหยัดของบริษัทฯ ไดใหบริการอาหารวาง เครื่องดื่ม และการ
ใหบริการอินเทอรเน็ตโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใหบริการหองพักรับรองผูโดยสารชั้นธุรกิจหรือ “Blue Ribbon” แยก
ออกจากผูโดยสารชั้นประหยัด เพื่อใหบริการผูโดยสารชั้นธุรกิจโดยเฉพาะ โดยหองพักรับรองผูโดยสารชั้นธุรกิจจะใหบริการ
อาหารจานรอน หองอาบน้ํา หองสมุด และการใหบริการอินเทอรเน็ต
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะใหบริการดวยคุณภาพระดับสูง และเชื่อถือไดโดยถือวาความตรงตอกําหนดเวลาการบิน เปนสิ่ง
สําคัญในการสรางความพึงพอใจใหแกผูโดยสาร ชื่อเสียงของบริษัทฯ และการควบคุมคาใชจาย ทั้งนี้ จากรายงานภายในของ
บริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 ประสิทธิภาพในการตรงตอเวลา (เที่ยวบินที่เขาและออกภายใน 1 นาที ตามกําหนดเวลาใน
ตารางการบินขาเขาและขาออก) คิดเปน รอยละ 88.6 รอยละ 83.3 และ รอยละ 82.9 ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทฯ เชื่อวาการตรง
ตอเวลาของกําหนดเวลาการบินลดลง เปนผลมาจากปจจัยภายในและภายนอกตางๆ ที่บริษัทฯ เชื่อวาอยูนอกเหนือจากการควบคุม
ของบริษัทฯ อันไดแก การปดซอมสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อป 2555 ความลาชาของสายการบินที่ทําความตกลงเที่ยวบินรวมกับ
บริษัทฯ การติดขัดในการจราจรในสนามบิน ขอจํากัดในสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ
และสภาพอากาศที่เลวราย โดยบริษัทฯ พยายามที่จะบริหารจัดการเที่ยวบินใหมีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก
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ตารางเวลาเที่ยวบิน โดยบริษัทฯ พยายามอยางมากที่สุดที่จะไมใหการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินดังกลาวกระทบตอการใช
บริการของผูโดยสาร โดยในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 ตารางเวลาเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือเที่ยวบินมีการยกเลิกในอัตรา
รอยละ 0.4 รอยละ 0.7 และรอยละ 0.5 ของเที่ยวบินของบริษัทฯ ตามลําดับ
ในการใหบ ริการดวยคุ ณภาพระดับ ที่ดีที่สุด แกผูโดยสาร บริษัท ฯ มุงรับพนักงานที่มีค วามสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได มีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีความเปนมืออาชีพ ทั้งนี้ การรับพนักงานจะตองผานขั้นตอนที่เขมงวด และจะมีการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องและเขมขน และมีกิจกรรมการเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณ
เปนการเฉพาะสําหรับการฝกอบรมพนักงานที่ใหบริการผูโดยสารทุกป เพื่อใหแนใจไดวาพนักงานไดรับการเตรียมความพรอมมา
เปนอยางดีในการใหความชวยเหลือแกผูโดยสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3.1.2 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
บริษัทฯ เชื่อวาการที่ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตในอดีตเปนขอไดเปรียบในการแขงขันของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายทางการตลาดของบริษัทฯ ที่ผานมาใหความสําคัญกับวัฒนธรรมไทยอันเปนเอกลักษณที่ดึงดูดใจ รวมถึงการ
ตอนรับนักทองเที่ยวอยางมีไมตรีดวยมนุษยสัมพันธอันดีของคนไทย โดยบริษทั ฯ มีความมุงหมายที่จะเสริมสรางภาพลักษณในฐานะ
ที่เปนสายการบินบูติกใหดีขึ้นและสรางชื่อเสียงที่โดดเดนในดานคุณภาพการใหบริการแกผูโดยสาร
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายดานการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธทั้งสิ้น 249.9 ลานบาท 261.4 ลานบาท 456.3 ลานบาท และ 155.6 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 2.2 รอยละ 1.8 รอย
ละ 2.8 และรอยละ 1.8 ของรายไดคาโดยสารรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ
คาใชจายทางดานการตลาดของบริษัทฯ เปนคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ รวมทั้งการสนับสนุน
กิจกรรมของบริษัททองเที่ยวและตัวแทนการทองเที่ยวเปนหลัก โดยสวนใหญบริษัทฯ จะโฆษณาผานชองทางอินเทอรเน็ตบน
เว็บไซตของบริษัทฯ สื่อโซเชี่ยลมีเดีย งานแสดงสินคาทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ แผนปายโฆษณากลางแจง หนังสือพิมพ
และโทรทัศน และ การโฆษณาทางวิทยุ โดยบริษัทฯ ยังมีกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาซึ่งบริษัทฯ คาดหวังวาจะกลายมาเปนผูโดยสาร
ในอนาคต โดยการจัดแคมเปญโฆษณาที่สถานศึกษา ใหสวนลดราคาคาโดยสารสําหรับเที่ยวบินในชวงที่มีผูโดยสารเดินทางนอย
ทั้งนี้ แมวาการทําการตลาดของบริษัทฯ จะเนนในจุดหมายปลายทางภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ตาม
บริ ษั ทฯ ก็ ยั งคงสามารถรองรั บผู โดยสารระหว างประเทศที่ ต องการเชื่ อมต อ กั บเส นทางการบิ นที่ บ ริ ษั ท ฯ ให บริ การอยู ทั้ ง
ภายในประเทศและภายในภูมิภาค ดวยการเขาทําความความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และขอตกลงระหวางสายการ
บินอื่นๆ และการที่บริษัทฯ มีผูแทนจําหนายบัตรโดยสารและสํานักงานดานการตลาดของบริษัทฯ ตั้งอยูในหลายพื้นที่ทั่วโลก
2.3.1.3 การกําหนดราคาและการบริหารจัดการรายได
จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการและคาบัตรโดยสารที่เรียกเก็บมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดติดตั้งระบบการ
บริหารจัดการรายไดเพื่อเพิ่มรายไดในแตละเที่ยวบินในตลาดตางๆ และในการดําเนินการทั้งหมดของบริษัทฯ ใหสูงที่สุด ทั้งนี้ การ
บริหารจัดการรายไดเปนกระบวนการทางธุรกิจที่ใชในการคํานวณหาราคาและจํานวนที่นั่งผูโดยสารที่มีอยูสําหรับผูโดยสารชั้นธุรกิจ
และผูโดยสารชั้นประหยัด เพื่อเพิ่มรายไดจากการขายบัตรโดยสารใหสูงที่สุด บนพื้นฐานของพฤติกรรมทางดานอุปสงคที่คาดการณ
ไวในแตละตลาด จากการใชระบบการบริหารจัดการรายไดในปจจุบัน บริษัทฯ พยายามที่จะเพิ่มรายไดใหไดมากที่สุดในแตละ
เที่ยวบิน โดยการจัดสรรที่นั่งผูโดยสารที่มีอยูตามราคาคาโดยสารในแตละชั้นใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนมากที่สุด
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บริษัทฯ มีโครงสรางราคาคาบัตรโดยสารที่หลากหลายเพื่อที่จะตอบรับความตองการในแตละกลุมตลาด ที่นั่งผูโดยสารบน
เครื่องบินบางลําของบริษัทฯ ไดถูกแบงออกเปนชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด และราคาคาโดยสารแบงออกเปนจํานวน 15 ถึง 16 กลุม
ยอย โดยบริษัทฯ จะกําหนดจํานวนที่นั่งในแตละราคาผานกระบวนการวิเคราะหการแขงขันอยางตอเนื่องซึ่งเปนหนึ่งในกระบวนการ
ที่สําคัญในการบริหารจัดการรายได การคาดการณลวงหนา และการกําหนดราคาที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ โดยทั่วไป ประวัติการสํารองที่
นั่งผูโดยสารและแนวโนมของผูโดยสารที่ใชบริการการบินในแตละฤดูกาลจะถูกนํามาใชในการคาดการณความตองการของตลาด ซึ่ง
บริษัทฯ ใชการคาดการณซึ่งอางอิงจากขอมูลการสํารองที่นั่งในอดีต รวมเขากับการสํารองที่น่ังในปจจุบัน ประกอบกับงานหรือ
เหตุการณ (event) ที่กําลังจะมีในอนาคต รวมถึงแรงกดดันจากภาวะการแขงขัน และปจจัยอื่นๆ ในการกําหนดโครงสรางราคาคาบัตร
โดยสารเพื่อเพิ่มรายไดสูงสุด
บริษัทฯ ใช AirVision Revenue Manager หรือระบบการบริหารจัดการรายไดที่พัฒนาโดย Sabre Inc. ระบบดังกลาวนี้ไดใช
แบบจําลองในการคาดคะเนและกําหนดราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะวิเคราะหความสัมพันธเชิงเศรษฐศาสตรที่ตองเกิดขึ้นเพื่อการกําหนด
จํานวนที่นั่งในแตละราคา ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถเพิ่มรายไดสูงสุดบนขีดความสามารถที่มีอยู ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบดังกลาวทั้ง
ในเสนทางการบินระหวางประเทศ และเสนทางการบินภายในประเทศตั้งแตป 2551
บริษัทฯ บริหารจัดการกําไรจากการขนสงผูโดยสารโดยใชนโยบายการตลาดและการขายเพื่อเปนการเพิ่มรายไดในการ
ขนสงผูโดยสารสูงสุดใหแกบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชมาตรการดังตอไปนี้เพื่อเพิ่มรายไดในการขนสงผูโดยสาร


กําหนดโครงสรางราคาที่ไมซับซอนและนําเสนอนโยบายดานราคาในแตละจุดขายเพื่อเพิ่มรายไดสูงสุดให
สัมพันธกับลักษณะของแตละจุดขายและชองทางการจัดนําหนายเพื่อใหบริษัทฯ มีผลตอบแทนสูงสุดและลดการ
สูญเสียรายไดใหนอยที่สุด



ใชระบบบัตรโดยสารอัตโนมัติเพื่อปองกันการสูญเสียรายไดเนื่องจากความผิดพลาดจากตัวบุคคลและเพิ่มรายได
จากคาบริการเสริมไดแก คาธรรมเนียมจากสัมภาระสวนเกิน



ใชแผนการตลาดสงเสริมการขายในตลาดที่ใหผลตอบแทนสูง เชน สมุย และเสียมราฐ



จัดสรรที่นั่งสําหรับบัตรโดยสารในแตละระดับราคาใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการจัดสรรที่นั่งในแตละ
ราคาตามอุปสงคที่คาดการณไวซึ่งพิจารณาจากขอมูลที่ผานมาของแตละเสนทางการบิน (เชน การจัดสรรที่นั่ง
ราคาต่ําใหนอยลงสําหรับเสนทางการบินที่คาดวามีความตองการสูง) และ



จัดลําดับการจัดสรรที่นั่งใหแกผูโดยสารใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามอุปสงคที่คาดการณไวเพื่อที่จะเพิ่มรายได
ใหแกทั้งเครือขายการบินใหไดมากที่สุดไมใชเพียงแตเพิ่มรายไดเฉพาะในบางเสนทางการบินเทานั้น

เชนเดียวกับสายการบินสวนใหญ บริษัทฯ รับสํารองที่นั่งมากกวาจํานวนที่นั่งโดยสารในบางเที่ยวบินเพื่อทดแทนในกรณีที่
ผูโดยสารไดสํารองที่นั่งไวแลวแตไมไดเดินทาง โดยอัตราสวนของการสํารองที่นั่งในลักษณะดังกลาว แตกตางกันไปในแตละ
เสนทางการบินและขึ้นอยูกับอัตราสวนในอดีตของปริมาณผูโดยสารที่สํารองที่นั่งแตมิไดเดินทาง และกรณีการยกเลิกบัตรโดยสาร
ลาชา ทั้งนี้ ในป 2556 มีอัตราการสํารองที่นั่งมากกวาจํานวนที่นั่งโดยสารโดยรวมของบริษัทฯ ตามขอมูลจากระบบมีจํานวนประมาณ
14,969 ที่นั่ง
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2.3.1.4 การรักษาลูกคาประจําโดยโปรแกรม FlyerBonus
ตั้งแตมีการจัดตั้งโปรแกรมสะสมไมล (Frequent Flyer Program) ของบริษัทฯ ในชื่อ “FlyerBonus” ในป 2548 โปรแกรม
ดังกลาวก็มีบทบาทสําคัญในการดําเนินกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ และเปนหนึ่งในวิธีการพื้นฐานในการสรางและรักษาลูกคา
บริษัทฯ โปรแกรม FlyerBonus ของบริษัทฯ ประกอบดวยสมาชิกสองระดับ อันไดแก สมาชิกระดับธรรมดา และสมาชิกระดับพิเศษ
โดยสมาชิกระดับพิเศษเปนสมาชิกที่มาจากการเรียนเชิญของบริษัทฯ เทานั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสมาชิกระดับ
ธรรมดาเปนจํานวนประมาณ 390,000 คน และสมาชิกระดับพิเศษประมาณ 2,300 คนที่เขารวมและจํานวนสมาชิกของ โปรแกรมฟลาย
เออรโบนัสโดยรวมคิดเปนรอยละ 16.6 ของจํานวนผูโดยสารทั้งหมด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ทาง
บริษัทฯ เชื่อวาโปรแกรมสะสมไมลจะสนับสนุนความยึดมั่นใหแกลูกคาในการใชบริการของบริษัทฯ โดยการแลกบัตรโดยสารจะ
ชวยสงเสริมใหลูกคาใชบริการของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สมาชิกสามารถสะสมไมลไดจากเที่ยวบินของบริษัทฯ และจาก
เที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินภายใตความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ในกิจกรรมสงเสริมการขายของโปรแกรม
FlyerBonus บริษัทฯ จะเพิ่มคะแนนสะสมใหสองหรือสามเทาในบางครั้ง เพื่อสงเสริมเสนทางการบินใหมของบริษัทฯ คะแนนสะสม
ไมลสามารถแลกเพื่อรับบัตรโดยสารโดยไมเสียคาใชจายใดๆ หรือแลกเปนสวนลด หรือยกระดับชั้นโดยสารในเที่ยวบินของบริษัทฯ
หรือแลกเปนสินคาที่ขายบนเที่ยวบิน ทั้งนี้ โปรแกรม FlyerBonus มีพันธมิตรผูประกอบธุรกิจเดินทางมากกวา 30 ราย ซึ่งรวมถึงสาย
การบินทั้งหมดตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) สถาบันการเงิน บริษัทใหเชารถยนต และโรงแรมในเครือทั้งใน
ทองถิ่นและระหวางประเทศ ทําใหสมาชิกสามารถทําการสะสมไมลไดทุกวันผานการจับจายใชสอยประจํา การเชารถยนตและการเขา
พักในโรงแรม
โปรแกรม FlyerBonus ชวยเพิ่มรายไดใหแกบริษัทฯ โดยชวยเพิ่มยอดขายบัตรโดยสารในเที่ยวบินของบริษัทฯ และกระตุน
ยอดขายบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรตามความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline) ซึ่งสมาชิกสามารถไดรับ
ไมลสะสมจากรายการสะสมไมลอื่นๆ ของสายการบินพันธมิตรตามความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายไดเพิ่มจากการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารโดยสายการบินพันธมิตร เมื่อสมาชิกรายการสะสมไมลเดินทาง
ของสายการบินดังกลาวขอแลกรับรางวัลเปนบัตรโดยสารของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม จํานวนที่นั่งโดยสารที่จัดใหสําหรับการแลกรับ
รางวัลดวยไมลสะสมของสมาชิกโปรแกรม FlyerBonus จะถูกจํากัดในแตละเที่ยวบิน และชั้นโดยสาร ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในความ
พยายามของบริษัทฯ ที่จะเพิ่มรายไดสูงสุดใหแกบริษัทฯ นอกจากนี้ จํานวนไมลสะสมอาจหมดอายุ หากสมาชิกไมนําไมลสะสมมา
แลกรับรางวัลภายใน 3 ป
2.3.2

กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ในปจจุบัน คือ กลุมนักทองเที่ยวเปนหลัก เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีศักยภาพทางดาน
การทองเที่ยว ประกอบกับการใหบริการหองพักรับรองผูโดยสารโดยไมเสียคาใชจาย ถือเปนจุดเดนเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบิน
อื่นๆ โดยในอดีตที่ผานมา ผูโดยสารของบริษัทฯ จะเปนผูโดยสารจากตางประเทศเปนหลัก และแมวาในชวงระยะเวลาที่ผานมา
ผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นจะยังคงเปนผูโดยสารจากตางประเทศเปนสวนใหญก็ตาม แตเนื่องจากตลาดของผูโดยสารภายในประเทศเองก็มี
การขยายตัวอยางตอเนื่องและมีศักยภาพ บริษัทฯ จึงไดดําเนินการขยายตลาดผูโดยสารภายในประเทศควบคูกันไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
เพื่อเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูโดยสารจากตางประเทศ
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย

บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายหลัก 2 ชองทาง ไดแก การขายทางตรง โดยผานสํานักงานขายของบริษัทฯ ศูนยบริการ
ลูกคาทางโทรศัพท และเว็บไซต และการขายทางออม
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ตารางตอไปนี้แสดงสัดสวนของการสํารองที่นั่งโดยรวมของบริษัทฯ ผานแตละชองทางการจัดจําหนายหลัก สําหรับชวงเวลาที่ระบุไว ดังตอไปนี้
ชองทางจัดจําหนาย

การขายทางตรง :
สํานักงานขาย เคานเตอรขายบัตรโดยสาร และเคานเตอรขายบัตรโดยสารประจํา
สนามบิน
อินเทอรเน็ต
รวม
การขายทางออม :
สายการบินที่มีความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และสายการ
บินที่มีความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline)
ผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจาก IATA
ผูแทนจําหนายบัตรโดยสารแบบทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

รอบปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
รอยละของ รอยละของ รอยละของ รอยละของ
ผูโดยสาร
รายได
ผูโดยสาร
รายได

2556
รอยละของ รอยละของ
ผูโดยสาร
รายได

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557
รอยละของ รอยละของ รอยละของ รอยละของ
ผูโดยสาร
รายได
ผูโดยสาร
รายได

16.99

14.64

12.62

11.27

16.46

14.45

16.30

13.78

15.45

13.46

23.10
40.09

21.35
35.99

26.61
39.23

24.82
36.09

26.86
43.32

25.13
39.58

25.77
42.07

23.91
37.69

28.00
43.45

25.93
39.39

4.57

4.81

4.40

4.49

4.57

4.76

4.63

4.91

5.24

5.29

52.72
2.62
59.91
100.00

55.81
3.39
64.01
100.00

53.32
3.05
60.77
100.00

55.92
3.50
63.91
100.00

49.81
2.30
56.68
100.00

53.44
2.22
60.42
100.00

51.09
2.21
57.93
100.00

55.24
2.16
62.31
100.00

48.92
2.39
56.55
100.00

52.49
2.82
60.61
100.00
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2.3.3.1 การขายทางตรง
บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารทางตรงผานชองทางตางๆ รวมถึงสํานักงานขาย เคานเตอรขายบัตรโดยสาร เคานเตอรขายบัตร
โดยสารประจําสนามบิน ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท และผานชองทางบนหนาเว็บไซต
(1)

สํานักงานขาย เคานเตอรขายบัตรโดยสาร และเคานเตอรขายบัตรโดยสารประจําสนามบิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสํานักงานขายบัตรโดยสาร ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯ 33 สํานักงานขาย และผานทาง
ตัวแทนจําหนาย 50 สํานักงานขายในทวีปยุโรป เชน ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
ประเทศไทย สิงคโปร กัมพูชา ลาว และเมียนมาร และฮองกง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายบัตรโดยสารที่เคานเตอรขายบัตรโดยสารซึ่ง
ตั้งอยูในสนามบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยู ซึ่งสํานักงานขาย เคานเตอรขายบัตรโดยสาร และเคานเตอรขายบัตรโดยสารประจํา
สนามบินเหลานี้ ไดชวยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่ตองการเขามาสํารองที่นั่งหรือเปลี่ยนแปลงการสํารองที่นั่งดวยตนเอง โดย
สามารถชําระคาบัตรโดยสารดวยเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
(2)

ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท (Call Center)

ผูโดยสารสามารถสํารองที่นั่งบนเที่ยวบินของบริษัทฯ ไดตลอด 24 ชั่วโมง ผานทางศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทหมายเลข
1771 โดยผูโดยสารสามารถชําระเงินจากการสํารองที่นั่งผานศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทผานบัตรเครดิต หรือชําระเงินผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือผานทางชองทางอื่นๆ รวมถึงรานสะดวกซื้อทั่วประเทศ
(3)

การขายทางอินเทอรเน็ต

บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารทางอินเทอรเน็ต ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.bangkokair.com โดยในการสํารองที่นั่งทาง
ออนไลนนั้น ผูโดยสารจะตองชําระเงินผานบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งชวยลดความเสี่ยงดานเครดิตและกระบวนการทางบัญชี และ
ยังชวยปรับปรุงกระแสเงินสดในการดําเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากธนาคารผูใหบริการของบริษัทฯ จะเปนผูรับรายไดทั้งหมดจาก
การขายทางอินเทอรเน็ต และนําเขาบัญชีบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้ในป 2553 บริษัทฯ ไดพัฒนาเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อจะเพิ่มการขาย
ผานทางอินเทอรเน็ต และลดคาคอมมิชชั่นจากตัวแทนจําหนาย และยังปรับปรุงแผนผังเว็บไซตเพื่อใหการแสดงคาโดยสารและสิทธิ
พิเศษใหเห็นเดนชัดขึ้น ทั้งนี้ การใชชองทางอินเทอรเน็ตในการสํารองเที่ยวบินคิดเปนสัดสวนจาก รอยละ 23.10 ของจํานวน
ผูโดยสารทั้งหมดในป 2554 เปนรอยละ 26.61 ของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดในป 2555 และเพิ่มเปนรอยละ 26.86 ของจํานวน
ผูโดยสารทั้งหมดในป 2556 และรอยละ 28.00 ของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ
บริษัทฯ คาดวาแนวโนมดังกลาวจะคงดําเนินไปอยางตอเนื่องในอนาคต ทั้งนี้ การขายทางอินเทอรเน็ตเปนชองทางการจัดจําหนายที่มี
ตนทุนการดําเนินงานต่ําที่สุดของบริษัทฯ เนื่องจากมีคาใชจายโสหุยและคาใชจายในการดําเนินงานที่ต่ํากวา
2.3.3.2 การขายทางออม
โดยทั่วไปบริษัทฯ จะแตงตั้งตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารของบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศเพื่อที่จะขยาย
เครือขายการใหบริการและฐานลูกคา บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารในหลากหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย และทวีปยุโรป โดยตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารจะทําหนาที่คลายกับสํานักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงงาน
ดานการตลาด การสงเสริมการขาย และการจําหนายบัตรโดยสาร ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายมีความสําคัญสําหรับการขายบัตรโดยสารใน
เที่ยวบินตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ซึ่งเปนเที่ยวบินระหวางประเทศที่เชื่อมตอไปยังเที่ยวบิน
ภายในประเทศและภายในภูมิภาคของบริษัทฯ
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ตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจาก IATA อาจเปนผูจําหนายบัตรโดยสารเที่ยวบินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจาก IATA ในกวา 40 ประเทศทั่วโลกเนื่องจากบริษัทฯ เองไดเขา
รวมเปนสมาชิกของ IATA BSP ตั้งแตป 2543 ทําใหการชําระราคาบัตรโดยสารที่จําหนายผานผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับ
อนุญาตจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศมีการชําระผานระบบชําระเงิน โดยผานทางธนาคารที่บริหารจัดการโดยสมาคม
ขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ทั้งนี้ การใหบริการโดยบริษัทตัวแทนการทองเที่ยวเปนประโยชนอยางยิ่งแกนักทองเที่ยวที่ไม
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต และ/หรือไมสะดวกที่จะใชบัตรเครดิต โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่หางไกลในประเทศไทยหรือประเทศ
กําลังพัฒนาอื่นๆ
2.3.4

ภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน

2.3.4.1 ความเปนมา
1.

อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

จาก ขอมูลของสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกเปนตลาดอุตสาหกรรมการบินที่ใหญที่สุดในป 2552 และมีการเติบโตของการเดินทางทางอากาศอยางตอเนื่อง
ตั้งแตปดังกลาวเปนตนมาและในปจจุบันมีการประมาณการวากวา 1 ใน 4 ของการเดินทางของผูโดยสารทั่วโลกเดินทางเขาออก
หรือ ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกโดยเที่ยวบินพาณิชย โดยคาดการณวาจะยังคงมีอัตราการเติบโตอยางมากในภูมิภาคนี้ตอไปอีก
ใน 20 ปขางหนา ทั้งนี้ หากจํานวนประชากรในเอเชียที่ใชบริการสายการบินอยูในอัตราเทากับการบริการสารการบินของ
ประชากรในสหรัฐอเมริกา ที่ใชบริการสายการบินตอป อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะมีขนาดเพิ่มขึ้นถึง 3 เทาของขนาดใน
ปจจุบัน
อัตราการเติบโตอยางรวดเร็วทั้งในอดีตและอนาคตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปนผลมาจากปจจัย
ตางๆ หลายประการ ซึ่งรวมถึง
 การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมากของประเทศสวนใหญ สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของความตองการเดินทางของ
ผูโดยสารทั้งในและระหวางประเทศ และการนําเขาสินคา
 การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคและสวนอื่นๆในโลก ซึ่งสงผลใหเกิดการเติบโตอยางมากของผูโดยสารขา
เขาระหวางประเทศและความตองการในการสงออกสินคา
 การเปดเสรีทางการตลาด (market liberalization) ทําใหมีสายการบินตนทุนต่ํามากขึ้น(Low-Cost Carriers หรือ
LCCs) และสภาพการแขงขันที่สูงขึ้น สงผลใหคาโดยสารปรับลดลง และเกิดการบริการและตลาดใหมๆ

สวนที่ 2 หนา 57

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

2.

บมจ.การบินกรุงเทพ

อุตสาหกรรมการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

อุตสาหกรรมการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราการเติบโตอยางมากดวยปจจัยตางๆ หลายประการ ซึ่งรวมถึง
 การเติบโตอยางมากของสายการบินตนทุนต่ํา โดยในป 2555 มีการเปดตัวสายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาค 3 สาย
การบิน และสายการบินตนทุนต่ําเหลานี้มีสวนแบงการตลาดกวารอยละ 50 ของความสามารถในการบินรวมใน
ภูมิภาค1
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางที่มีกําลังซื้อในการเดินทางทางอากาศ
 การทองเที่ยวที่มีแนวโนมในการเติบโตอยางมาก
3.

อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเติบโตขึ้นอยางมีนัยสําคัญในชวงสองถึงสามทศวรรษที่ผานมา ซึ่งสวนหนึ่งเปนผล
มาจากการเปดเสรีทางการตลาดและปจจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สงผลตอตลาดในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทั้งนี้ แนวโนมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียบางอยาง ไดปรากฏอยางชัดเจนในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวโนมการใหบริการ
สายการบินตนทุนต่ํา นอกจากนี้ ขอตกลงการเปดนานฟาเสรี (Open Skies Agreements) ไดเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเขาออก
ประเทศไทย ปจจัยดังกลาวสงผลใหอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอปของการเดินทางของผูโดยสารอยูที่รอยละ 8.5 ในชวงป 2548
ถึงป 2556 อยูที่รอยละ 8.5 ตอป แมวาจะมีเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ และวิกฤตเศรษฐกิจตางๆ ที่ทําใหการ
เติบโตในชวงระยะเวลาดังกลาวหยุดชะงักไปก็ตาม
ความตองการการบินทั้งขาเขาและขาออกและภายในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนจากการทองเที่ยวในประเทศ การเดินทาง
เพื่อธุรกิจ และการทองเที่ยวตางประเทศ โครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยวของประเทศไทยไดรับการพัฒนาเปนอยางดีและเปนที่
ดึงดูดตอนักทองเที่ยวทั่วโลก สถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทย ประกอบดวย รีสอรทติดชายทะเล สถานที่ทองเที่ยวสําคัญทาง
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวเชิงการแพทย
กิจกรรมการบินที่สนามบินหลักในประเทศกวาครึ่งดําเนินการโดย 4 สายการบินใหญที่สุดในประเทศไทย ไดแก
บางกอกแอรเวยส ไทยแอรเอเชีย นกแอร และการบินไทย
สายการบินบางกอกแอรเวยส (บริษัทฯ หรือสายการบินฯ) เริ่มใหบริการแบบประจําในป 2529 ซึ่งเปนเวลาหลายปหลัง
เริ่มธุรกิจการใหบริการการบินเชาเหมาลํา (ตั้งแตป 2511) บางกอกแอรเวยสเปนสายการบินเอกชนรายแรกของประเทศไทย
ถือหุนรอยละ 92 โดยครอบครัวปราสาททองโอสถ โดยในป 2532 บริษัทฯ สรางสนามบินของตัวเองที่เกาะสมุย ประเทศไทย ซึ่ง
เปนการลงทุนที่มีความโดดเดนและหลังจากนั้นบริษัทฯ ไดมีการพัฒนาสนามบินในจังหวัดสุโขทัยและตราด สายการบินฯ มีฐาน
ปฏิบัติการดานการบิน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มีฝูงบินจํานวน 25 ลํา ซึ่งประกอบดวยเครื่องบินรุน เอทีอาร 72-500s
จํานวน 8 ลํา เครื่องบินรุน แอรบัส เอ 319s จํานวน 10 ลํา และเครื่องบินรุน แอรบัส เอ 320s จํานวน7 ลํา
สายการบินไทยแอรเอเชียเปนบริษัทในเครือสายการบินแอรเอเชียกรุป (AirAsia group of airlines) อันประกอบดวย
อินโดนีเซียแอรเอเชีย (Indonesia AirAsia) แอรเอเชียฟลิปปนส (AirAsia Philippines) แอรเอเชียแจแปน (AirAsia Japan) และ
แอรเอเชียเอกซ (AirAsia X) โดยแอรเอเชียจัดตั้งขึ้นในป 2544 ในประเทศมาเลเซียโดยเนนการบริการดวยตนทุนต่ํา ไทยแอร
1
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เอเชียเริ่มดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ 2547 โดยใหบริการทั้งเสนทางการบินภายในและในภูมิภาคโดยมีฐาน
ปฏิบัติการดานการบิน ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ทั้งนี้ สายการบินดังกลาวใหบริการเสนทางการบินไปยังจุดหมาย
ปลายทางในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ดวยฝูงบิน แอรบัส เอ-320 จํานวน 37 ลํา2 โดยใหบริการผูโดยสารประเภทเดียว
จํานวน 180 ที่นั่ง สายการบินไทยแอรเอเชียถือหุนโดย บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (Asia Aviation PCL) ในอัตรารอยละ 55 และถือหุน
โดยบริษัทแอรเอเชีย เบอรฮาด (AirAsia Berhad) ในอัตรารอยละ 45
ทั้งนี้ แอรเอเชียเอกซซึ่งเปนบริษัทในเครือ มีวัตถุประสงคในการใหบริการในเสนทางการบินจากกรุงเทพมหานครไปยัง
จุดหมายปลายทางที่มีระยะเวลาการบินตั้งแต 4 ชั่วโมง ถึง 9 ชั่วโมง ไดเริ่มใหบริการแบบเชาเหมาลําในเดือนเมษายน 2557 และมี
แผนในการดําเนินกิจการในเชิงพาณิชยในเดือนมิถุนายน 2557 โดยเครื่องบินรุน เอ 330 ซึ่งมีจํานวนที่นั่ง 377 ที่นั่ง
สายการบินนกแอรเปนสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยที่ใหบริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหวางประเทศ
โดยการบินไทยถือหุนบางสวน สายการบินนกแอรไดดําเนินการอยางเปนอิสระจากบริษัทแมตั้งแตเริ่มกอตั้ง สายการบินนกแอร
ดําเนินการการบินดวยเครื่องบินจํานวนทั้งสิ้น 16 ลํา โดยเปนเครื่องบินรุน โบอิ้ง บีB-737-800 จํานวน 14 ลํา และเครื่องบินรุน เอ
ทีอาร 72-500 จํานวน 2 ลํา และมีฐานปฏิบัติการดานการบินหลักอยูที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง3
สายการบินนกสกูต (NokScoot) เปนสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงรวมกันระหวางสาย
การบินนกแอรและสายการบินสกูต (Scoot) จากประเทศสิงคโปร สายการบินนกสกูต มีแผนในการใหบริการเสนทางบินระยะ
กลาง (medium-haul service) จากสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยังประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต โดยเครื่องบินรุน โบอิ้ง 777200ERs จํานวน 2-3 ลํา โดยคาดวาจะเปดใหบริการในชวงครึ่งปหลังของป 2557
การบินไทยเปนสายการบินแหงชาติและเปนสายการบินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย การบินไทยใหบริการสําหรับ
เที่ยวบินในประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศอยางเต็มรูปแบบ โดยระบบศูนยกลางและควบคุม (hub and spoke) จากฐาน
ปฏิบัติการดานการบินในกรุงเทพมหานครไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกและภายในประเทศไทย การบินไทยจัดตั้งขึ้นในป 2503
ในรูปแบบกิจการรวมคาระหวาง บจก. สายการบินไทย (Thai Airways Company) และสแกนดิเนเวียน แอรไลน ซิสเตม
(Scandinavian Airlines System) ตอมาในป 2520 รัฐบาลไทยไดทําการถือหุนทั้งหมดของสายการบินและนําบริษัทเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป 2534 นอกจากนี้ การบินไทยยังเปนผูดําเนินการสายการบินไทยสมายล (Thai Smile)
ซึ่งเปนสายการบินในเครือที่ใหบริการสําหรับเที่ยวบินในประเทศและระหวางประเทศโดยเครื่องบินรุน เอ 320 ซึ่งมีจํานวนที่นั่ง
174 ที่นั่ง ทั้งนี้ ไทยสมายลมีแผนในการใหบริการดวยเครื่องบินจํานวนทั้งสิ้น 20 ลํา ภายในป 25584
4.

สายการบินบางกอกแอรเวยส

สายการบินบางกอกแอรเวยส ดําเนินการภายใตแนวคิด “Boutique Airline” โดยทําการบินในเสนทางเฉพาะและ
นําเสนอบริการที่เปนเอกลักษณใหกับผูโดยสาร เชน การเปดใหบริการหองรับรองพิเศษ (airport lounges) สําหรับผูโดยสารทุก
ทาน และการพัฒนาสนามบินเพื่อเพิ่มจํานวนผูโดยสารในเสนทางที่เปนสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒธรรมและสันทนาการ

2

ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จาก AirAsia Berhad, พฤษภาคม 2557
ขอมูลจากบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
4
ขอมูลจากบริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด, พฤษภาคม 2557
3
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เอกลักษณของสายการบินและการเลือกเสนทางการบินมุงเนนในการสงเสริมเสนทางบินที่แปลกใหมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ดวยกลยุทยดังกลาว ทําใหสายการบินฯ หลีกเลี่ยงเสนทางการบินที่มีการแขงขันที่สูงและเลือกใหบริการ
เสนทางบินที่ไมเคยมีการใหบริการ สายการบินฯ เปนผูใหบริการแตเพียงผูเดียวในหลายเสนทางที่ใหบริการอยู ซึ่งเปนการลดการ
แขงขันทางดานราคา นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังใหบริการแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
นอกเหนือจากสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบอื่นๆ เสนอ ตัวอยางกลยุทธที่แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการใหบริการ
ของสายการบินไดแก การเสนออาหารวาง แมบนเที่ยวบินระยะสั้น และการใหบริการหองรับรองพิเศษสําหรับลูกคาชั้นประหยัด
2.3.4.2 กิจกรรมการบินในประเทศไทย
ขอมูลผูโดยสารทางอากาศ
จากขอมูลในตารางที่ 1 ดานลาง จํานวนผูโดยสารที่เดินทางทางอากาศที่สนามบินพาณิชยในประเทศไทยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 8.5 ระหวางป 2548 – 2556 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของ
จํานวนผูโดยสารภายในประเทศที่รอยละ 9.2 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ของจํานวนผูโดยสารระหวางประเทศที่
รอยละ 7.9
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงในชวงหลายปที่ผานมา ซึ่งอัตราการเติบโตดังกลาวอาจมีความผันผวนอยางมาก
เนื่องจากภัยธรรมชาติและเหตุการณความไมสงบทางการเมือง อยางไรก็ตาม แมวาจะมีภัยธรรมชาติและความไมแนนอนทาง
การเมืองในประเทศ ประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตของผูโดยสารในอัตราที่สูงอยูที่รอยละ 18.8 ในระหวางป 2553 ถึงป
2554 และรอยละ 10.6 ในระหวางป 2554 ถึงป 2555 และรอยละ 17.4 ในระหวางป 2555 ถึงป 2556
ตารางที่ 1
ผูโดยสารที่เดินทางทางอากาศ
ป 2548-2556
CAGR
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2548~2556

ผูโดยสารในประเทศ
สนามบิน DCA

4,426,568

4,823,692

5,376,415

4,296,139

5,092,804

5,653,579

6,531,360

7,842,511

10,325,193

11.2%

สนามบิน AOT

17,102,635

19,772,586

20,727,678

20,021,472

21,109,118

21,549,308

27,765,695

28,437,557

33,063,538

8.6%

21,529,203

24,596,278

26,104,093

24,317,611

26,201,922

27,202,887

34,297,055

36,280,068

43,388,731

9.2%

ผูโดยสารระหวางประเทศ (ก)

29,999,039

34,256,445

35,433,805

33,683,888

32,828,075

36,690,283

41,605,432

47,694,714

55,227,292

7.9%

รวมทั้งสิ้น

51,528,242

58,852,723

61,537,898

58,001,499

59,029,997

63,893,170

75,902,487

83,974,782

98,616,023

8.5%

ผูโดยสารภายในประเทศ

14.2%

6.1%

(6.8% )

7.7%

3.8%

26.1%

5.8%

19.6%

ผูโดยสารระหวางประเทศ

14.2%

3.4%

(4.9% )

(2.5% )

11.8%

13.4%

14.6%

15.8%

14.2%

4.6%

(5.7% )

1.8%

8.2%

18.8%

10.6%

17.4%

รวม

อัตราการเติบโต

อัตราการเติบโตรวม
____________

ที่มา: AOT และ DCA, เดือนพฤษภาคม 2557
(ก) สนามบิน AOT
ประมาณการป 2556 สําหรับขอมูลบางสนามบินของ AOT
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จากขอมูลในตารางที่ 2 ดานลาง การบินไทยมีสวนแบงผูโดยสารสูงสุด ณ สนามบินที่ดําเนินการโดยทอท.ในป 2555
(ซึ่งเปนขอมูลลาสุดของทอท.) โดยบางกอกแอรเวยสมีสวนแบงผูโดยสารเปนอันดับที่ 3 ในป 2555 ซึ่งคิดเปนอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 6.2 ระหวางป 2549 ถึงป 2555
ตารางที่ 2
จํานวนผูโดยสารตามสายการบิน
สําหรับสนามบินในประเทศไทยที่ดําเนินการโดย ทอท. ป 2549-2555
2549

สายการบิน

2550

2551

2552

2553

2554

2555

CAGR
2549~2555

สายการบินไทย
ไทยแอรเอเชีย
บางกอกแอรเวยส
นกแอร
โอเรียลไทย

22,463,733
4,251,827
2,499,257
2,537,281
2,741,923

23,308,495
4,762,073
2,515,311
3,354,441
2,084,766

22,342,145
5,773,827
2,466,657
2,624,959
1,184,326

22,517,047
6,728,445
2,875,734
1,819,988
753,151

21,637,221
7,418,362
3,141,726
2,975,343
1,406,138

21,644,398
8,725,383
3,753,765
4,239,135
2,130,001

18,582,337
7,542,037
3,585,029
2,388,489
1,817,879

(3.1%)
10.0%
6.2%
(1.0%)
(6.6%)

คาเธยแปซิฟค
เอมิเรต
โคเรียลแอร
ไทเกอรแอรเวย
สิงคโปรแอรไลน

1,442,158
926,827
742,850
492,265
1,315,323

1,337,343
996,814
762,028
476,539
1,206,930

1,314,490
918,992
734,030
146,270
1,104,283

1,401,463
1,001,111
654,932
187,508
814,221

1,392,701
1,220,538
769,554
255,673
671,320

1,515,482
1,363,056
912,649
703,433
674,627

1,718,672
1,434,284
1,027,212
903,405
858,638

7.5%
5.6%
10.6%
(6.9%)

ไชนาแอรไลน
แอรเอเซีย
อีวาแอร
ซิลลแอร
อินโดนีเซียแอรเอเชีย
อื่นๆ

1,267,394
580,111
701,845
338,238
11,727,999

1,164,394
583,362
669,745
281,080
14,293
12,643,869

1,136,886
297,512
669,338
374,077
59,882
12,557,686

1,001,783
329,197
614,978
339,250
96,543
12,801,842

783,804
413,618
534,491
335,661
92,464
15,190,977

801,523
918,696
601,393
370,996
182,845
20,833,745

801,719
730,616
561,335
387,701
82,167
33,710,751

(7.3%)
3.9%
(3.7%)
2.3%
19.2%

รวม

54,029,031

56,161,483

53,705,360

53,937,193

58,239,591

69,371,127

76,132,271

5.9%

________________
ที่มา: AOT, พฤษภาคม 2557

ข อ มู ล ในตารางที่ 3
ด า นล า ง แสดงถึ ง ส ว นแบ ง ทางการตลาดของสายการบิ น โดยคิ ด จากจํ า นวนผู โ ดยสาร
(ภายในประเทศและระหวางประเทศ) ณ สนามบินที่ดําเนินการโดย ทอท.5 ระหวางป 2549 ถึงป 2555 สําหรับสายการบินที่
ใหบริการเต็มรูปแบบ และสายการบินตนทุนต่ํา
ระหวางป 2549 ถึงป 2555 บางกอกแอรเวยสมีสวนแบงผูโดยสารที่ใหบริการ ณ สนามบินที่ดําเนินการโดย ทอท. เพิ่ม
จากรอยละ 4.6 เปนรอยละ 4.7 ของผูโดยสารทั้งหมด โดยบางกอกแอรเวยสมีสวนแบงผูโดยสาร ณ สนามบินที่ดําเนินการโดย
ทอท. มากเปนอันดับที่ 3 ในป 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากลําดับที่ 5 ในป 2549

5

ที่มาทอท. พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ขอมูลของสายการบินตางๆ จากทอท. มีจนถึงป 2555 นอกจากนี้ โดยสนามบินที่ดําเนินการโดยทอท.
ไดแก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ณ จังหวัดกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติ เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ
นอกจากนี้ ไมมีขอมูลเฉพาะของสายการบินสําหรับสนามบินพาณิชยอื่นๆ ขอมูลของทอท. คิดเปนอัตราสวนประมาณรอยละ 90 ของ
จํานวนการจราจรทางอากาศทั้งหมดในประเทศไทย และเกือบทั้งหมดของประเทศสําหรับการจราจรทางอากาศระหวางประเทศ
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ตารางที่ 3
สวนแบงทางการตลาดของสายการบินโดยคิดจากจํานวนผูโดยสาร
ณ สนามบินที่ดําเนินการโดย ทอท. ป 2549 ถึงป 2555
ป
สายการบิน

ประเภท

สายการบินไทย

FSC

ไทยแอรเอเชีย
บางกอกแอรเวย ส

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

41.6%

41.5%

41.6%

41.7%

37.2%

31.2%

24.4%

LCC

7.9%

8.5%

10.8%

12.5%

12.7%

12.6%

9.9%

FSC

4.6%

4.5%

4.6%

5.3%

5.4%

5.4%

4.7%

นกแอร

LCC

4.7%

6.0%

4.9%

3.4%

5.1%

6.1%

3.1%

โอเรีย ลไทย

FSC

5.1%

3.7%

2.2%

1.4%

2.4%

3.1%

2.4%

คาเธย แปซิฟค

FSC

2.7%

2.4%

2.4%

2.6%

2.4%

2.2%

2.3%

เอมิเรต

FSC

1.7%

1.8%

1.7%

1.9%

2.1%

2.0%

1.9%

โคเรีย ลแอร

FSC

1.4%

1.4%

1.4%

1.2%

1.3%

1.3%

1.3%

ไทเกอรแอรเวย

LCC

0.9%

0.8%

0.3%

0.3%

0.4%

1.0%

1.2%

สิงคโปรแอรไ ลน

FSC

2.4%

2.1%

2.1%

1.5%

1.2%

1.0%

1.1%

ไชนาแอรไลน

FSC

2.3%

2.1%

2.1%

1.9%

1.3%

1.2%

1.1%

แอรเอเซีย

LCC

1.1%

1.0%

0.6%

0.6%

0.7%

1.3%

1.0%

อีวาแอร

FSC

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

0.9%

0.9%

0.7%

ซิลลแอร

FSC

0.6%

0.5%

0.7%

0.6%

0.6%

0.5%

0.5%

อินโดนีเซีย แอรเอเชีย

LCC

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

0.2%

0.3%

0.1%

อื่นๆ

n.a.

21.7%

22.5%

23.4%

23.7%

26.1%

30.0%

44.3%

63.7%

61.1%

60.0%

59.3%

54.8%

48.7%

40.4%

14.6%

16.4%

16.6%

17.0%

19.2%

21.3%

15.3%

รวม FSC ( ไมร วมอื่นๆ)
รวม LCC ( ไมร วมอื่นๆ)
อื่นๆ

21.7%

22.5%

23.4%

23.7%

26.1%

30.0%

44.3%

รวม

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

________________
ที่มา: AOT, พฤษภาคม 2557

2.3.4.3 ประมาณการกิจกรรมการบิน
ในหัวขอนี้จะแสดงถึงอัตราการเติบโตของผูโดยสารตั้งแตอดีตและประมาณการในอนาคตในแตละตลาดการบิน การ
ประมาณการไดใชขอมูลอุตสาหกรรมที่เผยแพร ซึ่งอาศัยการวิเคราะหทางเศรษฐมิติ (Econometric) ของปจจัยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจสังคม การสํารวจโดยรวมของจุดเริ่มตน และจุดหมายปลายทาง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และปจจัยและการ
วิเคราะห
เชนเดียวกับการประมาณการกิจกรรมการบินสวนใหญ การประมาณการจะใชวิจารณญานคอนขางสูงและผลที่เกิดจริง
อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับการประมาณการ
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อัตราการเติบโตของการทองเที่ยวทางอากาศทั่วโลกในอดีตและประมาณการในอนาคต

ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4 จํานวนผูโดยสารทั่วโลกที่ทองเที่ยวทางอากาศ วัดจากปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร
(RPK) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 4.8 ระหวางป 2528 ถึง ป 2555
ขอมูลจากทั้งโบอิ้งและแอรบัส ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องบินรายใหญที่สุด แสดงถึงการเดินทางทองเที่ยวทางอากาศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกวัดจาก RPK มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดภูมิภาคหนึ่งในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นในชวงระยะเวลาเดียวกัน
และคาดวาจะยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอนาคต
การทองเที่ยวทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก วัดจาก RPK ที่ประมาณการโดยโบอิ้ง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอ
ป (CAGR) ที่รอยละ 6.5 ระหวางป 2555 ถึง 2575 ซึ่งเปนผลมาจากการคาดการณวาจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
แข็งแกรงและการเติบโตของประชากร รวมถึงขอตกลงทางการคาที่มีมาอยางตอเนื่องและการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ํา
ทั้งนี้ การทองเที่ยวทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งวัดจาก RPK ที่ประมาณการโดยโบอิ้ง จะมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 7.5 ในระยะเวลา 20 ป ดังกลาว
อัตราการเติบโตของกิจกรรมผูโดยสารภายในภูมิภาคตางๆ ของโลกระหวางป 2528 ถึงป 2575 ปรากฏในตารางที่ 4
ตอไปนี้
ตารางที่ 4
จํานวนผูโดยสารทองเที่ยวทางอากาศ วัดจากรายไดผูโดยสารตอกิโลเมตร (RPK) ป 2528 – 2575
CAGR
สถิติในอดีต

ประมาณการ

2528~2533 2533~2538 2538~2543 2543-2548 2548~2553
ทั่วโลก

2528~2555

2555~2575

6.8%

3.3%

5.6%

3.6%

3.9%

4.8%

5.0%

16.7%

25.4%

4.7%

18.2%

15.4%

15.4%

6.9%

ภูมิภาค
จีน
ยุ โรป

8.7%

3.5%

7.5%

5.0%

2.6%

5.4%

3.6%

ตะวันออกกลาง

1.9%

1.3%

6.1%

11.8%

9.8%

5.7%

5.7%

อเมริกาเหนือ

4.6%

2.6%

5.1%

2.5%

-1.0%

2.7%

2.3%

เอเชีย ตะวันออกเฉีย งเหนือ

9.2%

6.1%

3.1%

-2.3%

0.9%

4.2%

2.5%

โอเชีย เนีย

7.1%

10.2%

2.9%

5.8%

3.7%

6.2%

4.5%

อเมริกาใต

2.8%

3.2%

5.1%

4.7%

12.6%

5.8%

7.4%

เอเชีย ใต
เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต

2.1%

5.6%

1.0%

9.5%

14.5%

6.7%

9.6%

11.1%

12.5%

-0.1%

12.2%

6.2%

8.3%

7.5%

__________________
ที่มา: โบอิ้ง, รายงาน Current Market Outlook, 2544 - 2556
เอเชีย ตะวันออกเฉีย งเหนือ: ญี่ปุน เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต
เอเชีย ใต: อินเดีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน
เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต: บรูไน เมีย นมาร กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวีย ดนาม
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อัตราการเติบโตของการทองเที่ยวทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในอดีตและประมาณการใน
อนาคต

เอเชียตะวันออกเฉียงใตนับเปนภูมิภาคหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของการทองเที่ยวทางอากาศมากที่สุด โดยการทองเที่ยว
ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งวัดจาก RPK มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 8.3 ระหวางป
2528 ถึงป 2555 และแมวาการเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีการชะลอลงในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จํานวน
ผูโดยสารที่ทองเที่ยวทางอากาศภายในภูมิภาคคาดวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) อยูที่รอยละ 7.5 ระหวางป
2555 ถึงป 2575 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกัน จํานวนผูโดยสารภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกคาดวาจะขยายตัวอยูที่
รอยละ 6.5 และจํานวนผูโดยสารทั่วโลกคาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 5.0 (จากขอมูลโดยโบอิ้ง)
อัตราการเติบโตของทั้งในอดีตและประมาณการในอนาคตของกิจกรรมผูโดยสารภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และภูมิภาคอื่นทั่วโลก แสดงดังตารางที่ 5 ตอไปนี้
ตารางที่ 5
อัตราการเติบโตของกิจกรรมผูโดยสาร (RPK) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และภูมิภาคอื่นในโลก
ป 2528-2575
CAGR
สถิติในอดีต

ประมาณการ

2528~2533 2533~2538 2538~2543 2543-2548 2548~2553
ภายในเอเชีย ตะวันออกเฉีย

11.1%

12.5%

(0.1% )

12.2%

2528~2555

6.2%

8.3%

2555~2575
7.5%

ระหวางเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต และ:
จีน

12.4%

9.7%

5.0%

13.8%

3.6%

8.5%

4.0%

โอเชีย เนีย

14.7%

6.4%

6.9%

4.2%

2.0%

6.6%

16.7%

ตะวันออกกลาง

(6.2% )

13.4%

3.1%

4.2%

13.8%

5.5%

6.7%

อเมริกาเหนือ

13.8%

11.1%

4.4%

1.9%

(2.7% )

5.8%

20.1%

เอเซีย ตะวันออกเฉีย งเหนือ

15.2%

6.4%

1.8%

7.9%

1.2%

7.1%

14.5%

ยุ โรป

11.8%

7.3%

7.8%

0.9%

(0.1% )

3.8%

0.9%

0.5%

6.9%

6.2%

13.3%

6.9%

6.6%

9.4%

เอเชีย ใต
__________________

ที่มา: โบอิ้ง, รายงาน Current Market Outlook, 2544 - 2556
เอเชีย ตะวันออกเฉีย งเหนือ: ญี่ปุน เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต
เอเชีย ใต: อินเดีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน
เอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต: บรูไน เมีย นมาร กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน ไทย และเวีย ดนาม
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ประมาณการอัตราการเติบโตของกิจกรรมผูโดยสารภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก แสดงดังตารางที่ 6
ดังนี้
ตารางที่ 6
ประมาณการอัตราการเติบโตของกิจกรรมผูโดยสาร (RPK) ภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาคอื่นๆทั้วโลก ป 2528-2575

ภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟค

อัฟริกา
7.1%

ประมาณการ CAGR (2555~2575)
ลาติน
ตะวันออก
อเมริกา
อเมริกา
กลาง
ยุ โรป
เหนือ
5.7%
7.3%
5.5%
4.5%

อเมริกาเหนือ

5.8%

5.0%

6.4%

3.5%

ยุ โรป

4.8%

4.7%

5.0%

3.6%

ตะวันออกกลาง

7.5%

-

5.7%

ลาตินอเมริกา

8.7%

6.9%

อัฟริกา

6.3%

รวมทั่วโลก/ภูมิภาค

5.7%

8.6%

6.3%

4.2%

เอเชีย
แปซิฟค
6.5%

2.3%

2.7%

6.3%

__________________
ที่มา: โบอิ้ง, รายงาน Current Market Outlook 2556

3.

ประมาณการความสามารถในการบิน

ผูผลิตเครื่องบิน เชน โบอิ้งและแอรบัส ไดประมาณการอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องสําหรับอุปสงคของเครื่องบินลํา
ใหมและไดดําเนินการลงทุนอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับความตองการดังกลาว โดยแอรบัสไดประมาณการความตองการ
สําหรับเครื่องบินลําใหมระหวางป 2556 ถึงป 2575 ไวเปนจํานวน 29,226 ลํา ในขณะที่โบอิ้งไดประมาณการความตองการ
สําหรับเครื่องบินลําใหมในชวงระยะเวลาดังกลาวไวที่จํานวน 35,280 ลํา
ทั้งนี้ ความแตกตางหลักของประมาณการของทั้งสองผูผลิตเครื่องบินเปนผลเนื่องมาจากความเห็นที่แตกตางในเรื่องของ
ขนาดเครื่องบินโดยเฉลี่ย ผูผลิตเครื่องบินทั้งสองรายไดประมาณการความตองการเครื่องบินลําใหมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไวใน
อัตราที่สูง โดยโบอิ้งคาดการณวาสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จะมีความตองการเครื่องบินลําใหม สําหรับระยะเวลา 20 ป
ขางหนา เปนจํานวน 12,820 ลํา ซึ่งเปนอัตราความตองการที่มากกวาจํานวนเครื่องบินทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกขณะนี้ถึง
เกือบสามเทา
อุปสงคและอุปทานของเครื่องบินในอุตสาหกรรมการบินสามารถทําใหสอดคลองกันไดโดยการปรับฝูงบินของสายการ
บินตางๆ และการเพิ่มการผลิตของผูผลิตเครื่องบิน ทั้งนี้ อุปสงคและอุปทานอาจไมสอดคลองกันในระยะสั้น อยางไรก็ตาม ใน
ระยะกลางจนถึงระยะยาว ความสามารถในการบินของเครื่องบินสามารถบริหารจัดการไดโดยการปลดระวางเครื่องบิน การขาย
การนําสงคืนผูใหเชา รวมถึงการบริหารจัดการฝูงบินอื่นๆ และการผลิตเครื่องบินลําใหมโดยผูผลิตเครื่องบิน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อในระยะยาว
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2.3.4.4 ปจจัยการเติบโตและความสัมพันธกับการทองเที่ยวทางอากาศ
1.

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

ผลิตภัณฑมวลรวมและกิจกรรมการทองเที่ยวทางอากาศทั่วโลก
ในอดีตกิจกรรมการทองเที่ยวทางอากาศมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งวัดไดจากตัวเลข
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ ในชวงเวลากวา 4 ทศวรรษที่ผานมา กิจกรรมทางการบินทั่วโลกมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยตอปเปนสองเทาของผลิตภัณฑมวลรวมทั่วโลก
ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางความสัมพันธของผลิตภัณฑมวลรวมและกิจกรรมการบิน โดยระหวางป 2514 ถึง ป 2556
ผลิตภัณฑมวลรวมทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 3.0 ในขณะ RPK ของสายการบินทั่วโลกมี อัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป ที่รอยละ 6.0
ภาพที่ 1
ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและ RPK ทั่วโลก
2514-2556
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่ า:
RPKs: Airline Monitor, Boeing Current Market Outlook, และ IATA, มีนาคม 2557
GDP: World Bank, World Development Indicators, including estimated 2013, มีนาคม 2557 (GDP is World GDP in current
US dollars indexed to 1971)
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ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวและกิจกรรมทองเที่ยวทางอากาศ
อัตราการเติบโตของรายไดตอหัว เปนผลจากการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและการจางงาน โดยการ
เพิ่มขึ้นของรายไดมาจากการเติบโตของชนชั้นกลางในประเทศตางๆ ที่มีการเพิ่มขึ้นของรายไดตอหัวและรายไดครัวเรือน
พื้นที่สวนใหญของโลก ระดับผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวมีความสัมพันธกับระดับการทองเที่ยวทางอากาศตอประชากร
ประเทศที่มีระดับผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูงมักจะมีระดับการทองเที่ยวทางอากาศที่สูง ในขณะที่ประเทศที่มีระดับผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวต่ํามักจะมีการทองเที่ยวทางอากาศต่ํากวาคาเฉลี่ย ประเทศที่ลอมรอบดวยน้ําหรือมีการเดินทางทดแทนแบบอื่นๆที่
คอนขางจํากัดมักจะมีระดับการเดินทางที่สูงกวาคาเฉลี่ยมากวาประเทศอื่นๆ
ภาพที่ 2 แสดงถึงความสัมพันธดังกลาวของ 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งนี้ แนวโนมการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยเทียบกับระดับรายไดตอหัวอยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีระดับผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวที่ใกลเคียง สาเหตุ
สวนหนึ่งเนื่องมาจากการทองเที่ยวขาเขาในประเทศที่คอนขางแข็งแกรง ขอมูลในภาพที่ 2 ระบุวาการที่ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
เติบโตขึ้น ความตองการการทองเที่ยวนาจะเติบโตสูงอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับประเทศตางๆ ที่มีระดับผลิตภัณฑมวลรวมตอหัว
ที่ใกลเคียงกัน (หมายเหตุ RPK รวมการเดินทางของคนในประเทศและนักทองเที่ยวตางชาติ)
ภาพที่ 2
ความสัมพันธของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติและกิจกรรมการบิน
16 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ป 2555
ตอประชากร

ออสเตรเลีย
บังคลาเทศ
บรูไ น
กัมพูชา
จีน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ญี่ปุน
ลาว PDR
มาเลเซีย
นิวซีแลนด
ฟลิปปนส
สิงคโปร
เกาหลีใต
ไทย
เวีย ดนาม

135,664
5,305
3,675
18,000
500,258
102,380
82,042
138,059
3,000
71,015
25,571
34,589
111,526
98,727
74,449
25,038

GDP
(in current
US$)
67,857
7,950
42,380
118
6,078
1,515
3,591
46,530
1,380
10,387
38,381
2,612
53,520
22,590
5,390
1,753

ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
RPKs (ลาน)
5,919
343
9,188
1,180
369
83
336
1,082
451
2,421
5,759
361
20,995
1,974
1,097
282

100,000

Total RPKs per capita (CY2012)

ประเทศ

ในประเทศ
และ
ตางประเทศ
RPKs (ลาน)

y = 6.7094x0.5762
4.55
R² = 0.4427
Singapore
0.03
10,000
Brunei
10.57
New Zealand
1.19
Malaysia
0.33 Cambodia
South Korea
0.09
Japan
Thailand
1,000
Lao PDR
0.32
China
Bangladesh
0.95
Indonesia
0.46
Philippines
100
2.36
Vietnam
India
5.20
0.32
20.4910
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1.92 0
1.03
GDP per capita (CY2012, in US$)
0.28

Australia

70,000

80,000

_________
ที่มา: The S-A-P Group reference files , including ICAO, 2012 Annual Report and IMF 2012 GDP and Population figures
หมายเหตุ: จํานวนการทองเที่ย วทางอากาศทั้งการทองเที่ย วทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เขาออกสนามบินในประเทศตางๆ อาจรวมผูโดยสารที่มีการเปลี่ย นเครื่องดวย

ภาพที่ 3 ตอไปนี้ แสดงถึงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวและการเดินทางทางอากาศในประเทศของ 13
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยประเทศเกาหลีใตและญี่ปุน ซึ่งมีความไดเปรียบดานการแขงขันดานระบบขนสง มีการ
เดินทางในประเทศทางอากาศตอหัวที่คอนขางต่ํา
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ภาพที่ 3
ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวและการเดินทางทางอากาศในประเทศ ป 2555

ประเทศ
ออสเตรเลีย

ในประเทศ
RPKs ( ลาน)

GDP
(in current
US$)

ใน
ประเทศ
RPKs

63,585

$

67,857

2,774

97

$

7,950

6

บังคลาเทศ

1,000

$

118

66

403,115

$

6,078

298

อินเดีย

56,954

$

1,515

46

อินโดนีเซีย

61,035

$

3,591

250
601

กัมพูชา
จีน

ญี่ปุน

76,698

$

46,530

มาเลเซีย

14,514

$

10,387

495

นิวซีแลนด

4,101

$

38,381

924

ฟลิปปนส

12,213

$

2,612

127

เกาหลีใต
ไทย
เวีย ดนาม

4,799

$

22,590

96

10,338

$

5,390

152

9,678

$

1,753

109

Domestic RPKs per capita (CY2012)

10,000

Per capita

y = 0.0302x ‐ 41.157
R² = 0.7478
Vietnam
Indonesia
Malaysia
China

1,000

Australia

New Zealand
Japan

Thailand

100

South Korea

Cambodia
India

Philippines

10
Bangladesh

1
$-

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

GDP per capita (CY2012, in US$)

_________
ที่มา: The S-A-P Group reference files , including ICAO, 2012 Annual Report and IMF 2012 GDP and Population figures
หมายเหตุ: ตัวเลขบางรายการมาจากการคาดการณ

2.

ผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจตอการเดินทางทางอากาศในเอเชีย

อัตราคาจางที่เพิ่มสูงขึ้นและการเพิ่มขึ้นของการกระจายรายไดอยางรวดเร็วในประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียจะสงผลให
จํานวนประชากรที่สามารถเดินทางทางอากาศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ประเทศไทย
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่ดีนับตั้งแตป 2553 ถึง 2555 โดยประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบานมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาจะเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจและวิกฤตการณอื่นๆ และในขณะ
ที่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียไดเกิดการฟนตัวทางเศรษฐกิจและคาดการณการเติบโตในอนาคต สายการบินในประเทศไทยและ
ตางประเทศตางมีโอกาสในการไดรับประโยชนจากความตองการการเดินทางทางอากาศที่ถูกกระตุนโดยปจจัยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
ปจจุบัน การเดินทางทางอากาศของคนไทยยังอยูในเกณฑที่ไมสูงนัก ซึ่ง SAP คาดวาหากเศรษฐกิจของประเทศปรับตัว
ดีขึ้น และชนชั้นกลางของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นและกลายเปนกลุมประชากรหลักของประเทศไทยแลว ความตองการในการ
เดินทางทางอากาศจะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ SAP คาดวาหากชนชั้นกลางในประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นในเมืองตางๆ ที่มีความสําคัญ
รองลงมา ความตองการในการเดินทางทางอากาศระหวางเมืองดังกลาวไปยังเมืองตางๆ ภายในประเทศและระหวางประเทศจะ
เพิ่มสูงขึ้น โดยการใหบริการเพื่อรองรับความตองการดังกลาวสามารถทําไดโดยการใชเครื่องบิน ใบพัด (Turboprop) และ
เครื่องบินไอพน(jet)
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SAP คาดการณวา การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดตอหัวของประชากรอยางแข็งแกรงและตอเนื่อง และ
การลดลงของอัตราความยากจน รวมถึงรายไดหลังหักภาษีที่เพิ่มขึ้นจะชวยสรางอุปสงคที่แข็งแกรงสําหรับบริการสายการบินใน
ประเทศไทยและในเอเชีย
ประเทศจีน
จากขอมูลของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศจีน (หนวยเงินตราของประเทศ) มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 16.7 ตั้งแตป 2545 ถึงป 2555 แมวาอัตราการเติบโตจะเปนไปอยางลาชา
ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําที่ผานมา แตอัตราการเติบโตดังกลาวถือไดวาอยูในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทั้งนี้
คาดการณ ว า ผลิ ตภั ณ ฑ ม วลรวมที่ แ ท จ ริ ง ของประเทศจี น มีอั ต ราการเติ บ โตอยู ที่ ป ระมาณร อ ยละ 7.56 ในช ว งป 2557 ทั้ ง นี้
หนวยงานกํากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศจีนรายงานถึงความคาดหมายตัวเลขการเติบโตของจํานวนผูโดยสารการบินชาว
จีนวาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกวาสองเทาในระหวางป 2553 ถึงป 2563 สืบเนื่องมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งกระตุนความ
ตองการการเดินทางทางอากาศใหเพิ่มขึ้น
กิจกรรมการบินสําหรับการเดินทางเขาออกหรือภายในประเทศจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากจํานวนผูโดยสาร 2.3 ลานคน
เปน 564.3 ลานคน ในชวงป 2521 ถึงป 2553 ทั้งนี้ การเดินทางภายในประเทศของผูโดยสารประเทศจีนมีจํานวนมากเปนอันดับ
สองของโลกรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทําใหประเทศจีนเปนประเทศหนึ่งใน
ภูมิภาคเพื่อนบานที่สรางโอกาสทางการคา ความรวมมือ และการทองเที่ยวใหกับประเทศไทย โดยปจจุบันประเทศจีนเปน
ประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด
ประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดียมีจํานวนประชากรมากที่สุดเปนอันดับสองของโลกและอยูหางจากประเทศไทยโดยมีประเทศพมาและ
อาวเบงกอลกั้น ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสองมีความกาวหนามากขึ้นซึ่งเห็นไดจากการใหบริการทางอากาศที่
เพิ่มขึ้นระหวางสองประเทศดังกลาว โดยการคาระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดียมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นจาก 4.7 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ในป 2550 เปน 8.3 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2555 นอกจากนี้ การพิจารณาจัดทําความตกลงทางการคาเสรีระหวาง
ประเทศจะชวยสงผลใหการคาระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดียมีอัตราสูงขึ้นถึง 16 พันลานเหรียญสหรัฐ ในสามป
ขางหนา7
ทั้งนี้ คาดการณวาประเทศอินเดียจะมีอัตราการเติบโตของการเดินทางทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางซึ่งสงผลใหมีกําลังซื้อเพื่อการเดินทางทางอากาศที่มากขึ้น

6
7

ขอมูลจาก IMF, World Economic Outlook เดือนเมษายน 2557
จากบทสัมภาษณของนายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ กงสุลใหญ, Royal Thai Consulate-General the India Times, เดือนมีนาคม 2566
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การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรและความเปนเมือง

อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรไดสงผลกระทบตอประเทศในเอเชียที่มีจํานวนประชากรมากเปนอยางมาก
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการดังกลาวเพียงเล็กนอยจะสงผลกระทบตอจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดของประเทศนั้นๆ
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในประเทศใหญๆ เชน ประเทศจีน สงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผลให
ความตองการการเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
อัตราความเปนเมือง สามารถบงบอกถึงแนวโนมความตองการการเดินทางทางอากาศ เนื่องจากผูที่อยูอาศัยในเมืองจะมี
รายไดที่สูงกวารายไดเฉลี่ยทั่วไป และพักอาศัยอยูใกลสนามบินมากกวาผูที่อาศัยอยูนอกเมือง ทั้งนี้ การพัฒนาศูนยกลางความเปน
เมืองทั้งที่มีอยูเดิมและสรางขึ้นใหมนั้นจะสรางจุดหมายปลายทางการบินใหมๆ ใหกับการทองเที่ยวในภูมิภาคของเอเชีย
สัดสวนจํานวนประชากรและความเปนเมือง (ตามสัดสวนของประชากรของแตละประเทศที่อาศัยอยูในเมือง) สําหรับ
ประเทศมนภูมิภาคเอเชียแปซิฟกคาดวาจะมีการเพิ่มขึ้นในชวงระหวางป 2553 ถึงป 2563 ตามตารางที่ 7 ดานลางนี้
ตารางที่ 7
การชี้วัดจํานวนประชากรสําหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
เมืองที่มีประชากรอาศัย
จํานวนประชากร
CAGR
ประมาณ
ประเทศ

2556

2556‐2561

ความเปนเมือง (สัดสวน
ประชากรที่อาศัย ในเขตเมือง)

จํานวนเมือง (a)

สัดสวนประชากร
ในเมืองที่มี
ตามจริง

ตามจริง

คาดการณ

ตามจริง

2553

2563

2553

2553

247,954,000

1.4%

44.3%

48.1%

7

20.2%

ฟลิปปนส

97,484,000

2.0%

48.9%

52.6%

2

28.7%

เวีย ดนาม

89,691,000

1.0%

30.4%

37.0%

2

33.6%

ไทย

68,229,000

0.4%

34.0%

38.9%

2

42.9%

เมีย นมาร

64,932,000

2.0%

33.7%

40.7%

3

31.2%

มาเลเซีย

29,620,000

1.7%

72.2%

78.5%

3

17.9%

กัมพูชา

47.8%

อินโดนีเซีย

15,407,000

1.0%

21.1%

23.8%

1

ลาว

6,772,000

1.9%

33.2%

44.2%

-

สิงคโปร

5,399,000

1.1%

100.0%

100.0%

1

ติมอรตะวันออก

1,187,000

3.0%

100.0%

100.0%

-

-

406,000

1.6%

100.0%

100.0%

-

-

627,081,000

1.4%

42.0%

(b)

21

27.5%

จีน

1,360,763,000

0.5%

47.0%

55.0%

94

43.2%

อินเดีย

1,243,337,000

1.3%

30.0%

33.9%

43

40.0%

บรูไน
จํานวนทัง้ หมด

100.0%

127,341,000

(0.3% )

90.5%

95.3%

8

55.1%

เกาหลีใต

50,220,000

0.4%

82.9%

85.4%

8

56.3%

ออสเตรเลีย

23,207,000

1.2%

88.9%

93.8%

5

69.1%

นิวซีแลนด

4,479,000

0.8%

86.2%

86.8%

1

36.4%

7,035,173,000

1.1%

50.4%

54.4%

449

38.9%

ญี่ปุน

รวมทัง้ หมด ( ทัว่ โลก)
_______________

ที่มา: IMF World Economic Database, เมษายน 2557 และ UN World Urbanization Prospectus: 2011 revision.
(a) เมืองหรือกลุมประชากรที่อาศัย อยู ร วมกันจํานวนมากกวา 1 ลานคน
(b) ไมมีขอมูล เนื่องจาก IMF ไมไดเปดเผยการประมาณการประชากรในป 2563
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การคาและการทองเที่ยว

การคาระหวางประเทศและการเดินทางทางอากาศ
การประกอบธุรกิจระหวางภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นและการกีดกันทางการคาระหวางประเทศที่ลดลงชวยสงเสริมความตองการ
เดินทางระหวางประเทศ โดยระดับการคาและกิจกรรมทางพาณิชยที่สูงทําใหเกิดความตองการในการเดินทางทางอากาศเพื่อธุรกิจ
และการทองเที่ยว ทั้งนี้ ประเทศที่มีการแขงขันสูงในอุตสาหกรรมการบินและมีการแขงขันทางดานราคาไดสงผลใหระดับ
กิจกรรมการบินตอหัวมีการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ประเทศสวนใหญในเอเชียมีความสัมพันธที่ดีในเชิงธุรกิจที่ใกลชิดกันมากขึ้นประกอบ
กับมีการลดการกีดกันทางการคา เพิ่มกิจกรรมการคาและการทองเที่ยว และเพิ่มอัตราการเดินทางทางอากาศ
การทองเที่ยวและการเดินทางทางอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตามที่ปรากฎในตารางที่ 8 ดานลาง การเดินทางระหวางประเทศและอัตราการทองเที่ยวสําหรับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีการเติบโตสูงระหวางป 2554 ถึงป 2555 โดยในป 2555 ประเทศไทยเปนอันดับสองดานจํานวนผูโดยสายขา
เขา มีอัตราการเติบโตสูงสุดเปนอันดับสี่ และมีจํานวนการเพิ่มของนักทองเที่ยวที่เขามาในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตสูง
ที่สุด และหากนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียยังคงเดินทางภายในภูมิภาคอยางตอเนื่อง อัตราการเดินทาง
ทางอากาศในภูมิภาคคาดวาจะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 8
การเดินทางเขาประเทศของผูโดยสารตางชาติ
การเดินทางเขาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ป 2554-2555
ผูโดยสารเดินทางเขาประเทศ อัตราการเติบโต
2554

2555

2554~2555

มาเลเซีย

24,714,000

25,033,000

1.3%

ไทย

19,098,000

22,354,000

17.0%

สิงคโปร

10,390,000

11,067,459

6.5%

อินโดนีเซีย

7,650,000

8,044,000

5.2%

เวีย ดนาม

6,014,000

6,848,000

13.9%

ฟลิปปนส

3,917,000

4,273,000

9.1%

กัมพูชา

2,882,000

3,584,000

24.4%

เมีย นมาร

391,000

593,000

51.7%

บรูไ น

242,000

209,000

(13.6% )

1,786

2 ,226

ลาว

24.6%

_______________
ที่มา: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights, ประจําป 2556
หมายเหตุ: ขอ มูลบางรายการเปนตัวเลขโดยประมาณเทานั้น
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การเดินทางขาเขาโดยผูโดยสารตางประเทศในอดีต
จากภาพที่ 4 ดานลาง จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในชวงทศวรรตที่ผานมา แมจะมี
เหตุการณสําคัญๆ ที่สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ดังนี้


ในชวงปลายป 2545 มีการพบคนไขคนแรกที่ติดเชื้อ SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) ในเอเชียและ
ในชวงป 2546 มีการแพรกระจายอยางรวดเร็วไปยังพื้นที่อื่นๆ ความหวาดกลัวของประชาชน และการประกาศงด
การเดินทางเพื่อคนหาและลดการแพรกระจายของนักทองเที่ยวที่ติดเชื้อ สงผลใหการทองเที่ยวในประเทศไทย
รวมไปถึงประเทศอื่นๆ ในเอเชียลดลงอยางมีนัยสําคัญ



เกิดเหตุสึนามิเมื่อป 2547 จากแผนดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย ทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 230,000 คน ในภูมิภาค
ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในสี่ประเทศที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย
ซบเซาลงอยางมากหลังจากเหตุสึนามิดังกลาว ถึงแมสถานที่ทองเที่ยวจะไมไดรับความเสียหายมาก แตผลกระทบ
ทางจิตวิทยาตอการทองเที่ยวในประเทศไทยทําใหมีการทองเที่ยวลดลง ซึ่งสงผลไปถึงบริเวณชายหาดที่ไมไดรับ
ผลกระทบตอสึนามิดวย



ในเดือนกันยายนป 2549 เกิดการรัฐประหารรัฐบาลที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี



การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทยในป 2551 ซึ่งรวมไปถึง
การประทวงที่ทําใหสนามบินสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองตองหยุดดําเนินงานในปลายป 2551 นั้น ทํา
ใหกิจกรรมการทองเที่ยวหยุดชะงักทันทีและสรางผลกระทบตอเนื่องตอการทองเที่ยวระหวางป 2551 ถึง 2552



ในเดื อ นพฤษภาคมป 2557 เกิ ด การรั ฐ ประหารรั ฐ บาลรั ก ษาการ ภายหลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารประท ว งเป น ระยะ
เวลานานหลายเดือน รวมถึงการยุบสภาผูแทนราษฎรในเดือนธันวาคม 2556 และการถอดถอนนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ โดยศาลรัฐธรรมนูญในเดือนพฤษภาคม 2557

ระหวางป 2552 (ปที่มีเหตุการณสําคัญที่สงผลตอการหยุดชะงักในประเทศไทย) ถึงป 2556 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 17.2 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวมีสวนแบงมากกวารอยละ 6 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งนับเปนสัดสวนที่สูงที่สุดเทียบกับประเทศในทวีป
เอเชีย ตามที่ปรากฎในภาพที่ 4 ดานลาง มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากกวา 26.0 ลานคน ในป 2556
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ภาพที่ 4
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย
ป 2541-2556

จํานวนนักทองเที่ย วตางชาติ ที่เดิ นทางเขามายัง
ประเทศไทย

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000
จลาจล
รัฐประหาร

10,000,000

สึนามิ
SARS
5,000,000

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

-

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ย วและกีฬา,ประเทศไทย , 2556

รูปแบบการเดินทางของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
จากตาราง 9 ดานลาง แสดงใหเห็นวาการเดินทางทางอากาศเปนวิธีการเดินทางที่ใชในการเดินทางเขาประเทศไทยมาก
ที่สุดในป 2555 ซึ่งเปนปที่มีขอมูลลาสุด
ตารางที่ 9
รูปแบบการเดินทางของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยป 2555
นักทองเที่ย ว
ทางอากาศ
ทางบก
ทางทะเล
รวม

สัดสวน

17,803,421

79.6%

3,987,931

17.8%

562,551

2.5%

22,353,903

100.0%

___________
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานสถิติขอมูลประจําป 2556
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นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยแบงตามประเทศที่พํานัก
ตาราง 10 ดานลางสรุปจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยระหวางป 2555 ถึง ป 2556 โดยแบง
ตามประเทศที่พํานัก โดย ในป 2556 นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมากที่สุดมาจากประเทศจีน โดยระหวางป 2555
ถึงป 2556 นักทองเที่ยวจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 66.4
ตารางที่ 10
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทย
ป 2555-2556
2555
สัญชาติ

จํานวน

มาเลเซีย

2556
สวนแบง

จํานวน

เปลี่ย นแปลง
สวนแบง

2555-2556

2,554,397

11.4%

3,041,097

11.5%

19.1%

ลาว

975,999

4.4%

976,639

3.7%

0.1%

สิงคโปร

831,215

3.7%

955,468

3.6%

14.9%

เวีย ดนาม

618,670

2.8%

725,057

2.7%

17.2%

อินโดนีเซีย

447,820

2.0%

594,251

2.2%

32.7%

กัมพูชา

423,642

1.9%

481,595

1.8%

13.7%

ฟลิปปนส

289,566

1.3%

321,571

1.2%

11.1%

เมีย นมาร

129,385

0.6%

172,383

0.6%

33.2%

10,459

-

14,205

0.1%

35.8%

บรูไน
รวม: ASEAN

6,281,153

28.1%

7,282,266

27.4%

15.9%

จีน

2,786,860

12.5%

4,637,335

17.5%

66.4%

ญี่ปุน

1,373,716

6.1%

1,536,425

5.8%

11.8%

เกาหลี

1,163,619

5.2%

1,295,342

4.9%

11.3%

ฮองกง

473,666

2.1%

588,335

2.2%

24.2%

ไตหวัน

394,225

1.8%

502,176

1.9%

27.4%

51,975

0.2%

69,496

0.3%

33.7%

รวม: อื่นๆ ในเอเชีย

6,244,061

27.9%

8,629,109

32.5%

38.2%

ยุ โรป

5,650,619

25.3%

6,305,945

23.8%

11.6%

เอเชีย ใต

1,286,861

5.8%

1,347,585

5.1%

4.7%

สหรัฐอเมริกา

1,083,433

4.8%

1,166,633

4.4%

7.7%

โอเชีย เนีย

1,046,755

4.7%

1,021,936

3.8%

(2.4% )

ตะวันออกกลาง

605,477

2.7%

630,243

2.4%

4.1%

แอฟริกา

155,544

0.7%

163,008

0.6%

4.8%

รวม: อื่นๆ

9,828,689

44.0%

10,635,350

40.1%

8.2%

รวมทั้งสิ้น

22,353,903

100.0%

26,546,725

100.0%

18.8%

อื่นๆ

_______________
ที่มา: กระทรวงการทองเที่ย วและกีฬา, ประเทศไทย 2557
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การทองเที่ยวเชิงการแพทย
ประเทศไทยถือเปนประเทศอันดับตนๆ ดานการทองเที่ยวเชิงการแพทย เนื่องจากมีชื่อเสียงระดับสากลดานคุณภาพและ
ราคา แมวาสถิติจะมีความหลากหลายตามแหลงที่มา จํานวนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เดินทางมายังประเทศไทยมีการเติบโตที่
แข็งแกรงโดยระหวางป 2550 ถึงป 2555 จํานวนนักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราเติบโต
เฉลี่ยสะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 13 ในขณะที่การใชจายของนักทองเที่ยวเชิงการแพทยในประเทศเพิ่มขึ้นที่อัตราเติบโตเฉลี่ย
สะสมตอป (CAGR) ที่รอยละ 26.1
ตาราง 11 ดานลางแสดงใหเห็นถึงจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวเชิงการแพทย และ
จํานวนเงินที่ใชจายสําหรับป 2550-2555
ตารางที่ 11
การทองเที่ยวเชิงการแพทยและจํานวนเงินที่ใชจาย ป 2550-2555
ทองเที่ย วเชิงการแพทย
นักทองเที่ย ว
( ลานคน)

จํานวนเงินที่ใชจาย
( พันลานบาท)

2550

1.4

41.0

2551

1.4

50.9

2552

1.4

63.3

2553

2.0

78.7

2554

2.2

97.8

2555

2.5

130.8

ป

_____________
ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ประเทศไทย 2557

จากขอมูลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นักทองเที่ยวเชิงการแพทยที่เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดมาจาก






ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ตะวันออกกลาง
ออสเตรเลีย

นักทองเที่ยวเชิงการแพทยเดินทางมายังประเทศไทยเนื่องดวยปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยดังตอไปนี้






ประหยัดคาใชจาย
โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
มีบุคคลกรทางการแพทยที่มีคุณภาพ
ไมตองรอรับการบริการนาน
การบริการลูกคาที่ดี
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การประหยัดคาใชจายสําหรับการเดินทางมาทองเที่ยวเชิงการแพทยในประเทศไทยนั้น สามารถแสดงใหเห็นโดย
ยกตัวอยางคาผาตัดบายพาสหัวใจ ซึ่งในสหรัฐอเมริกาจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 130,000 เหรียญสหรัฐ โดยที่การผาตัดที่
เหมือนกันในประเทศไทยอยูที่ประมาณ 11,000 เหรียญสหรัฐ จากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย การผาตัดเปลี่ยนหัว
เขาในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีคาใชจายอยูที่ 40,000 เหรียญสหรัฐ เทียบกับคาใชจายในประเทศไทยที่ 10,000 เหรียญสหรัฐ
ในป 2545 ประเทศไทยเปนประเทศแรกในเอเชียที่ไดรับการรับรองจาก JCI ซึ่งปจจุบันมีโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรอง
ดังกลาวถึง 23 แหง ในป 2555 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกแผนเพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทาง
การแพทยของเอเชีย (Medical Hub of Asia) นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มตางๆ เพื่อชวยสงเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยในการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทย ทั้งนี้ ในป 2556 สายการบินกาตารแอรเวยส ไดเพิ่มจํานวนเที่ยวบินสูกรุงเทพฯ โดยใหเหตุผลวามีการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยในกรุงเทพฯ ที่มากขึ้น
ประเทศไทยดึงดูดนักทองเที่ยวเชิงการแพทยไดมากที่สุดในแถบอาเซียน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยดึงดูดนักทองเที่ยว
เชิงการแพทยจากประเทศในแถบอาเซียนเองไดนอยกวาประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) คาดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการลดขอจํากัดการลงทุนของชาวตางชาติในโรงพยาบาลและ
ความสําเร็จในการลงทุนในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงการแพทยคาดวาจะมีสูงขึ้น อุตสาหกรรมการแพทยเปนหนึ่งในสี่
อุตสาหกรรมการบริการที่มีความสําคัญตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทําใหนักลงทุนจากประเทศอาเซียนสามารถถือหุน
ในธุรกิจการแพทยไดถึงรอยละ 70 ซึ่งจากการรายงานพบวาประเทศไทยมีนักลงทุนตางชาติถือหุนในธุรกิจทางการแพทยเฉลี่ย
รอยละ 15 เทานั้น
จากแนวโนมปจจุบันประกอบกับการใหความสําคัญที่มากขึ้นตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงการแพทย อุตสาหกรรม
นี้ยังคาดวาจะเปนหนึ่งในปจจัยที่สงเสริมการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในประเทศไทย
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2.3.4.5 ภาวะการแขงขัน
ขอจํากัดตอศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ไดแก การไดเปรียบทางการแขงขันของสายการบินขนาดใหญที่มี
ความมั่นคงในเอเชีย ประกอบกับการแขงขันที่รุนแรงของสายการบินตนทุนต่ําและสายการบินอื่น
1.

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญของสายการบิน

ตาราง 12 แสดงใหเห็นถึงขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญของสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบและสายการบินตนทุนต่ํา
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ดังนี้
ตารางที่ 12
ขอมูลการดําเนินงานที่สําคัญของสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
และสายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก

ลานเหรีย ญสหรัฐ

สายการบินตนทุนต่ํา

%

Passenger Operations

เซ็นตสหรัฐ

อัตรา
RASKรายได
กําไร
กําไรจาก
CASK
จากการ
จากการ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน RASK (a) CASK (b) Spread

RPKs
( ลาน)

ASKs
( ลาน)

ลานเหรีย ญสหรัฐ
กําไร
อัตราสวน
จากการ
การ
จํานวน ดําเนินงาน
ขนสง
ผูโดยสาร เครื่องบิน
ตอ
ปสิ้นสุด
ผูโดยสาร ( ลานคน) ในฝูงบิน เครื่องบิน งบการเงิน

1 Jetstar/Jetstar Asia

$

3,079

$

129

4.2%

7.04

6.74

0.30

34,570

43,730

79.1%

20.4

86 $

35.8

Jun-13

2 AirAsia

$

1,605

$

316

19.7%

5.18

4.16

1.02

25,333

31,582

80.2%

21.9

72 $

22.3

Dec-13

3 SpiceJet

$

949

$

(20)

(2.1% )

5.81

5.93

(0.12)

12,171

16,338

74.5%

12.7

55 $

17.3

Mar-13

4 Cebu Pacific Air

$

936

$

55

5.9%

5.78

5.44

0.34

12,927

16,207

79.8%

14.4

48 $

19.5

Dec-13

5 Thai AirAsia

$

722

$

70

9.7%

5.88

5.31

0.57

10,829

12,951

83.0%

10.5

35 $

20.6

Dec-13

6 AirAsia X

$

714

$

11

1.6%

3.83

3.80

0.03

15,857

19,309

82.1%

3.2

19 $

37.6

Dec-13

7 Tiger Airways

$

587

$

(42)

(7.1% )

3.72

3.98

(0.26)

12,239

15,779

77.6%

7.1

49 $

12.0

8 Indonesia AirAsia
เฉลี่ย ( เอเชียแปซิฟก 8
อันดับแรกทีร่ ายงาน)

$

510

$

(11)

(2.2% )

4.54

4.64

(0.10)

9,293

12,136

76

3.7%

5.22

5.00

0.22

7.9

79.0%

30

17
$

Mar-14
Dec-13

22.8

สายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
1 China Southern Airlines Group

$ 15,810

$

242

1.5%

8.46

8.44

0.02

148,416

186,800

79.5%

91.8

561 $

28.2

Dec-13

2 ANA Group

$ 15,780

$

650

4.1%

15.40

12.85

2.55

68,475

102,498

66.8%

49.0

226 $

69.8

Mar-14

3 Air China

$ 15,751

$

661

4.2%

8.97

8.66

0.30

141,968

175,677

80.8%

77.7

316 $

49.8

Dec-13

4 Qantas Group (excl. Jetstar)

$ 14,889

$

191

1.3%

10.64

10.51

0.14

110,905

139,909

79.3%

48.3

312 $

47.7

Jun-13

5 China Eastern Airlines

$ 14,157

$

283

2.0%

9.31

9.43

(0.12)

120,461

152,075

79.2%

79.1

478 $

29.6

Dec-13

6 Japan Airlines Group

$ 12,905

$

1,644

12.7%

15.49

13.52

1.97

59,136

83,319

70.3%

38.9

222 $

58.1

Mar-14

8 Cathay Pacific Group

$ 12,882

$

482

3.7%

10.13

9.81

0.32

104,571

127,215

82.2%

29.9

192 $

67.1

Dec-13

7 Singapore Airlines Group

$ 12,188

$

207

1.7%

9.49

9.33

0.16

100,580

128,430

74.3%

22.0

103 $

118.3

Mar-14

$ 11,572

$

(18)

(0.2% )

12.99

13.01

(0.02)

68,360

89,111

72.9%

24.3

147 $

78.7

Dec-13

$

$

(44)

(0.7% )

7.60

7.65

(0.05)

63,479

85,655

74.1%

21.5

100 $

65.1

Dec-13

3.0%

10.85

10.32

0.53

$

61.3

12.1%

15.69

13.79

1.89

25 $

25.5

9 Korean Air
10 Thai Airways International
เฉลี่ย ( เอเชียแปซิฟก 10
อันดับแรกทีร่ ายงาน)
บางกอกแอรเวย ส

$

6,509

637

$

77

75.9%
2,759

4,063

67.9%

4.2

Dec-13

__________
ที่มา: รายงานประจําปและขอมูลดานอุตสาหรรมของสายการบินขางตน
(a) RASK คํานวณโดยรายไดจากการดําเนินงานหารดวย ASK
(b) CASK คํานวณโดยคาใชจายจากการดําเนินงาน ( รวม D&A, costs of operating leases แตไมร วม fuel hedging effects, foreign exchange effects and net fianacial charges) หารดวย ASK
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ทั้งนี้ RASK CASK และ RASK – CASK Spread สําหรับป 2556 ตามตารางนั้น ไมเทากับขอมูลผลการดําเนินงานของสายการ
บินที่คํานวณโดยบริษัทฯ เนื่องจากใชสมมุติฐานที่แตกตางกัน ซึ่งหากใชขอมูลตามที่คํานวณโดยบริษัทฯ มาแปลงหนวยเปน
เซ็นตสหรัฐโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ 32.46 บาทตอเหรียญสหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557) จะได RASK CASK และ RASK – CASK Spread สําหรับป 2556 เทากับ 13.85 เซ็นตสหรัฐ 12.33 เซ็นตสหรัฐ
และ 1.52 เซ็นตสหรัฐ ตามลําดับ
2.

การพัฒนาของสายการบินตนทุนต่ํา

ที่ผานมา อุตสาหกรรมการบินระดับโลกมุงเนนที่จะสรางโอกาสในการเพิ่มรายได อยางไรก็ตามความสําเร็จของสาย
การบินตนทุนต่ําทําใหสายการบินที่ใหบริการผูโดยสารแบบดั้งเดิมหลายสายการบินเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
มากขึ้น มีการจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อประกอบธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา และทําการแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ําที่เกิดใหมที่เพิ่ง
เริ่มดําเนินการ
แมวาการเริ่มใหบริการการบินของสายการบินตนทุนต่ําในระดับที่มีนัยสําคัญเกิดขึ้นในเอเชียจะชากวาในสหรัฐอเมริกา
และยุโรป แตการใหบริการของสายการบินตนทุนต่ําในเอเชียก็เติบโตอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษที่ผานมาและยังคงเติบโตอยาง
รวดเร็วตอไป เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีนโยบายทางการบินที่ผอนคลาย ภูมิภาคนี้จึงมีการเริ่มดําเนินการของสาย
การบินตนทุนต่ําที่มีฐานอยูในเอเชียในสัดสวนที่สูง การเขามาของสายการบินตนทุนต่ําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกทําใหคาใชจายใน
การเดินทางทางอากาศลดลงอยางมากและเปนการสรางตัวเลือกในการเดินทางที่สามารถแขงขันไดใหกับผูรับบริการ
ผลกระทบของสายการบินตนทุนต่ําตออุตสาหกรรมการบินในเอเชีย
การเริ่มตนและการเติบโตของสายการบินตนทุนต่ําสงผลกระทบหลากหลายตออุตสาหกรรมการบินในเอเชีย


การแข ง ขั น ของสายการบิ น ต น ทุ น ต่ํ า กระตุ น ให ส ายการบิ น ที่ ดํ า เนิ น การมาก อ นแล ว ดํ า เนิ น การอย า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทําใหอัตราเฉลี่ยของราคาบัตรโดยสารเครื่องบินต่ําลงและกระตุนใหเกิดอุปสงคเพิ่มมาก
ขึ้นไปทั่วทั้งตลาด สายการบินที่ดําเนินการอยูแลวอาจเลือกที่จะตอบสนองการแขงขันกับสายการบินตนทุนต่ํา
เชน การลดราคาบัตรโดยสาร เพิ่มความจุที่นั่งและความถี่เที่ยวบิน และเริ่มเที่ยวบินที่เดินทางแบบจุดตอจุด
(point-to-point) ทั้งนี้ มีสายการบินในเอเชียหลายสายการบินที่จัดตั้งหรือวางแผนที่จะจัดตั้งสายการบินตนทุนต่ํา
ของตัวเอง



ผูใหบริการทาอากาศยานบางแหงไดลดราคาคาใชจายในการบิน (Aeronautical Charge) สําหรับเที่ยวบินเสนทาง
ใหมและการใชสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การนําเครื่องบินออกจากทา
อากาศยานไดอยางรวดเร็ว



การเติบโตอยางรวดเร็วในการเดินทางทางอากาศซึ่งเปนผลมาจากการใหบริการของสายการบินตนทุนต่ําได
กระตุนใหรัฐบาลบางประเทศ และผูใหบริการทาอากาศยานบางแหงเปดเสรีในการทําขอตกลงการบินแบบทวิ
ภาคี และพัฒนาทาอากาศยานเพื่อใหรองรับอุปสงคที่เพิ่มขึ้น
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การพัฒนาของสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบและสายการบินแบบเฉพาะเจาะจง

แมจะมีการเติบโตอยางมีนัยยะของสายการบินตนทุนต่ําโดยเฉพาะในเอเชีย สายการบินหลายแหงยังคงมุงเนนที่จะ
ใหบริการแบบเต็มรูปแบบและในตลาดที่มีลักษณะเฉพาะที่ใหบริการแกนักเดินทางที่ใหความสําคัญกับเวลา นักเดินทางที่เปนนัก
ธุรกิจ และนักเดินทางแบบตลาดเฉพาะ ตลาดที่มีลักษณะเหลานี้สรางผลตอบแทนไดสูงกวาสายการบินตนทุนต่ําและตลาดที่
เจาะจงเนนการสันทนาการ
สายการบินบางกอกแอรเวยสใหบริการลูกคาที่เดินทางไปยังสถานที่ที่มีลักษณะเฉพาะ และยอมจายราคาพรีเมี่ยมเพื่อ
สินคาและบริการที่ดีกวาจากสายการบิน เสนทางของสายการบินบางกอกแอรเวยสมีเอกลักษณเฉพาะเจาะจง ซึ่งทําใหบริษัทฯ
ไดรับผลตอบแทนสูงกวาเสนทางที่สายการบินหลายแหงใหบริการ จากขอมูลในตารางที่ 12 สายการบินฯ มีอัตรากําไรจากการ
ดําเนินงานในป 2556 ที่รอยละ 12.1 ซึ่งอัตรากําไรดังกลาวสูงกวาคาเฉลี่ยของอัตรากําไรของสายการบินในเอเชียที่ใหบริการแบบ
เต็มรูปแบบสิบอันดับแรกและสายการบินแบบประหยัดแปดอันดับแรกอยางมาก
สายการบินบางกอกแอรเวยสยังมุงเนนในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนจากการดําเนินงานที่สูงขึ้น โดยมุงเนน
การเปนสายการบินที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว (Boutique airline) ที่ไมไดเพียงใหบริการเดินทางไปยังสถานที่ที่เฉพาะแลว แตยังให
บริการแบบเฉพาะ เชนอาหารบนเครื่องบิน หองพักรับรองสําหรับผูโดยสารของสายการบินทุกทานที่เดินทางกับสายการบิน
บางกอกแอรเวยส นอกจากนี้สายการบินบางกอกแอรเวยสยังสงเสริมการมีฝูงบินที่ใหมเพื่อสินทรัพยที่มีความพิเศษและสราง
มูลคาใหกับแบรนดบางกอกแอรเวยส
สายการบินบางกอกแอรเวยสพัฒนาสนามบินของตนเองและเปนผูบริหารเอง กลยุทธที่เปนเอกลักษณนี้ทําใหสายการ
บินฯ สามารถเขาถึงเสนทางการบินที่เฉพาะและสรางรายไดจากสนามบินเพิ่มเติมจากรายไดจากสายการบินในเสนทางการบินนั้น
สิ่งเหลานี้เปนสวนชวยใหสายการบินบางกอกแอรเวยสเปนสายการบินที่มีความเปนเอกลักษณและโดดเดน
4.

โครงสรางพื้นทางของสายการบิน

สายการบินหลายสายในเอเชียมีแผนการที่จะทําการเปลี่ยนเครื่องบินในฝูงบินของตนอยางมีนัยสําคัญ การนําเครื่องบิน
ใหมที่มีประสิทธิภาพสูงกวามาใชในการใหบริการผูโดยสารของสายการบิน จะทําใหตนทุนในการดําเนินงานในระยะยาวลดลง
และจะทําใหตนทุนในการใหบริการผูโดยสารตอหัวโดยรวมลดลง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับโครงสรางทางการเงินในการดําเนินการ
ดังกลาว ซึ่งจะสงผลใหราคาเฉลี่ยของบัตรโดยสารลดลงและอุปสงคเพิ่มขึ้น
การปรับเปลี่ยนเครื่องบินในฝูงบินใหใหมขึ้นจะทําใหสายการบินสามารถลดคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงและคาใชจายใน
การดําเนินการอื่นๆ เชนคาดูแลรักษาเครื่องบิน การใชงานรูปแบบเครื่องบินที่จํากัด จะทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการ
ฝกฝนและคาอะไหล
ขนาดของเครื่องบินในเที่ยวบินที่สําคัญในเอเชียมีขนาดใหญขึ้นมากเนื่องจากมีการจราจรที่หนาแนนขึ้นและมีการนํา
เครื่องบินที่มีขนาดใหญเขามาสูฝูงบิน เชน แอรบัส เอ 380 สําหรับตลาดอื่นๆ ที่ไมมีขอจํากัดของทาอากาศยาน มีการใชเครื่องบิน
ลําตัวแคบ และเครื่องบินแบบใบพัด (Turboprop) เพื่อการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินดวยเครื่องบินลําเล็กลง เครื่องบินแบบใบพัด
(Turboprop) ถูกใชในหลายเสนทางในประเทศไทยและเอเชียโดยทั่วไป เนื่องจากขอจํากัดในการดําเนินงาน หรือความตองการ
ของตลาดทําใหเครื่องบินแบบดังกลาวมีขอไดเปรียบดานการดําเนินงานและขนาดที่เหมาะสม
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การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในเอเชีย

SAP เชื่อวาตลาดในประเทศและระหวางประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีอัตราการเติบโตอยางแข็งแกรง
ในระยะยาว โดยมีสาเหตุหลายประการ


อยูใกลภูมิภาคที่มีจํานวนประชากรสูง ประมาณรอยละ 50 ของประชากรโลกอาศัยอยูในรัศมี 2,500 ไมลทะเล
หางจากกรุงเทพฯ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของตลาดการบินในภูมิภาค อยางไรก็ตาม ผลของการมีผลิตภัณฑ
มวลรวมตอหัวที่ต่ําในภูมิภาค และปจจัยอื่นๆ ทําใหประชากรสวนใหญในอดีตไมสามารถจายคาโดยสารทาง
อากาศได ตามที่ไดกลาวไวขางตน อยางไรก็ดี SAP เชื่อวาความสามารถในการจายคาโดยสารทางอากาศจะ
เพิ่มขึ้นตามผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวที่สูงขึ้น จะทําใหการเดินทางทางอากาศสามารถเขาสูประชากรจํานวนที่มาก
ขึ้น



ตั้งอยูบนเสนทางการคาหลัก เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีทําเลที่ตั้งที่ดี ระหวางภูมิภาคยุโรปกับภูมิภาคแปซิฟกและ
อยูระหวางเอเชียเหนือกับเอเชียใต



อยูใกลกับประเทศจีน ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงและมีการผอนผันขอจํากั ดการเดินทางไปยัง
ประเทศอื่นๆ มากขึ้น นักทองเที่ยวจากประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนี้จะเพิ่มอุปสงคการเดินทางทางอากาศอยาง
มีนัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยวแบบสันทนาการและธุรกิจในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต



อยูใกลกับประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียเปนหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่แลวมากที่สุด
ในภูมิภาคนี้ มีผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวสูง รายไดสูง (Disposable income) ความโนมเอียงในการเดินทางตอหัว
สูง และมีสายสัมพันธการทองเที่ยวที่ดีกับประเทศไทยและภูมิภาคอื่นๆ ในทวีปเอเชีย



ตั้งอยูระหวางเอเชียใตกับประเทศจีน บทบาทของภูมิภาคนี้ ที่ เปนจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวจะเพิ่มมาก
ขึ้นจากประเทศจีน (ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก) และเอเชียใต ซึ่งรวมถึง ประเทศอินเดีย (ประเทศที่มี
ประชากรมากที่สุดเปนอันดับสอง) ปากีสถาน (อันดับสาม) และบังคลาเทศ (อันดับเจ็ด) เนื่องจากประชาชนของ
ประเทศเหลานี้เริ่มที่จะเดินทางบอยขึ้น



เปนการทดแทนการเดินทางดวยวิธีอื่น เนื่องจากระดับรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นและคาโดยสารเครื่องบินมีราคาลดลง
SAP คาดวาการเดินทางทางอากาศจะทดแทนการเดินทางทางบกและทางทะเล เชน ทางรถไฟ รถประจําทาง และ
เรื อ เฟอร รี่ เป น ต น ประเทศไทยเป น ประเทศที่ มี ร ายได ต อ หั ว ต่ํ า เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต แตมีแนวโนมที่จะเดินทางมากกวาประเทศที่มีระดับรายไดเทาเทียมกัน ฉะนั้นเมื่อรายไดใน
ประเทศไทยมากขึ้น ประชาชนก็จะใชประโยชนจากสายการบินตนทุนต่ําในการเดินทาง เพราะฉะนั้น การ
เดินทางทางอากาศจึงคาดวาจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น



การเปดเสรีในการทําสัญญาการบิน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เริ่มเปดเสรีในการทําสัญญาการบินทั้งกับ
ประเทศในกลุมประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ



โครงสรา งพื้น ฐานสํ าหรับ นั กทอ งเที่ย ว การที่ภูมิภ าคมี การพั ฒนาอยางดี สํ าหรั บ โครงสร างพื้น ฐานสํ าหรั บ
นักทองเที่ยว จะยังคงดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเพื่อการสันทนาการ



ความเปนเมือง เปนที่คาดการณวาจํานวนประชากรในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่อยูอาศัยในเมืองจะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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ขอจํากัดการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในเอเชีย

โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินอาจถูกถวงดุลโดย


ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ไมเอื้ออํานวย อาจจํากัดอุปสงคในการบิน หาก
ตนทุนในการเดินทางทางอากาศและคาเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นและระดับรายไดของนักเดินทางลดลง



ความขัดแยงภายในภูมิภาคหรือความหวาดกลัว เหตุการณความไมสงบทางการเมือง เหตุการณการกอการราย
หรือเหตุการณอื่น ๆ อาจจํากัดกิจกรรมการบินในอนาคต



ขอจํากัดในการเดินทาง ขอจํากัดในการเดินทางจากทางรัฐบาล โดยการจํากัดจํานวนการเขา/ออกวีซา หรือเก็บ
คาธรรมเนียมวีซาเปนจํานวนที่สูงนั้นอาจจํากัดการเติบโตของการการบินในอนาคต



ปจจัยทางสิ่งแวดลอม เหตุการณเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดจากธรรมชาติและดวยฝมือมนุษย เชน หมอก เถาภูเขา
ไฟ และภัยธรรมชาติตางๆ อาจมีผลกระทบตอระดับการใหบริการในอนาคต



ขอจํากัดของโครงสรางพื้นฐานที่ทาอากาศยานภูมิภาค ขอจํากัดที่มีผลตอการเติบโตของการเดินทางโดยเครื่องบิน
ในอนาคตอาจเกิดขึ้น หากการเติบโตของโครงสรางพื้นฐานที่ทาอากาศยานภูมิภาคนอกประเทศไทยมีจํากัด

2.3.4.6 เกาะสมุยประเทศไทย
เกาะสมุยเปนปจจัยสําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ มาเปนเวลาหลายป กอนที่บริษัทฯ จะสรางสนามบินและเริ่มใหบริการ
สายการบินพาณิชยในป 2532 นักทองเที่ยวแบ็คแพคเกอร และนักทองเที่ยวตางๆ ตองพึ่งพิงเรือหาปลาและเรือเฟอรรี่ในการ
เดินทางมายังเกาะสมุย ซึ่งเขาจากจังหวัดสุราษฎรธานี
เกาะสมุยมีพื้นที่รวม 229 ตารางกิโลเมตร เปนเกาะที่มีพื้นที่ใหญที่สุดเปนอันดับสามรองจากเกาะภูเก็ต และเกาะชาง มี
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกวาหนึ่งลานคนตอป โดย ณ เดือนธันวาคม ป 2554 เกาะสมุยมีหองพักจํานวน 17,204 หองและ
โรงแรม 448 แหง และโรงแรมอีกหลายแหงที่กําลังจะเปดในป 2555 และภายหลังจากนั้น บนเกาะเต็มไปดวยโรงแรมซึ่งบริหาร
โดยผูใหบริการระดับโลก เชน Conrad Le Meridien Banyan Tree Intercontinental และ Starwood และนับเปนหนึ่งในสถานที่
ทองเที่ยวระดับโลก ปจจุบันเกาะสมุยมีผูอยูอาศัยประมาณ 50,000 คน โดยสวนใหญทาํ งานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
การพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติสมุย และการประชาสัมพันธเกาะสมุยโดยบริษัทฯ เปนสวนชวยในการสรางอุปสงค
ในเที่ยวบินสูเกาะสมุย การสนับสนุนเหลานี้ทําใหเกิดการขยายตัวของจํานวนหองพัก ซึ่งทําใหเกิดความตองการในบริการการ
เดินทางทางอากาศมากขึ้น โดยเที่ยวบินสวนใหญใหบริการโดยบริษัทฯ ซึ่งใหบริการเที่ยวบินสูทาอากาศยานนานาชาติสมุยจาก
8 เสนทาง ซึ่งไดแกบริการจาก 5 เสนทางภายในประเทศ และเสนทางไป/กลับจาก กัวลาลัมเปอร สิงคโปร และฮองกง
ทั้งนี้ มีสายการบินที่ใหบริการในเสนทางการบินกรุงเทพ-เกาะสมุยเปนจํานวน 16 เที่ยวบิน8

8
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2.3.4.7 กฎระเบียบตางๆ
1.

โครงสรางของกฎระเบียบเกี่ยวกับสายการบินภายในประเทศของประเทศไทย

กรมการบินพลเรือนเปนผูดูแลการเดินอากาศในประเทศไทย โดยกรมการบินพลเรือนมีหนาที่ “สนับสนุนพัฒนา และ
กํากับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งขยายเครือขายการบินพลเรือนและการ
ใหบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต” ทั้งนี้ การประกอบกิจการการบินตอง
ไดรับอนุญาตและอยูภายใตการกํากับดูแลโดยหนวยงานราชการที่กํากับดูแลดานสายการบินภายในประเทศที่ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยและสายการบินระหวางประเทศที่ใหบริการในประเทศไทย
ความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือนไดแก
1. เพื่อบังคับใช พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 และกฎหมายการบินพล
เรือนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหใบอนุญาตนักบิน การบํารุงรักษาเครื่องบินและหอบังคับการการบิน การจด
ทะเบียนเครื่องบิน การใหใบอนุญาต สนามบินและสถานที่ลงจอดชั่วคราว การจดทะเบียนจัดตั้งสายการบิน
นอกจากนี้ ยังตองเฝาดูและตรวจตรากิจกรรมของสายการบินพลเรือนเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานและขอบังคับที่
ตองการ และเพื่อ ปอ งกั นความเสีย หายตอ เครื่องบิน และทาอากาศยาน ซึ่งรวมไปถึง การปล น เครื่องบิน และ
สอบสวนอุบัติเหตุทางการบินที่เกิดขึ้น
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของการบินพลเรือนในการที่จะสรางเครือขายการเดินทางทางอากาศ
ทั่วประเทศ และพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ
3. เพื่อทําใหการบินพลเรื อนเปนระบบที่สอดคลอ งกับ ขอบังคับและมาตรฐานสากล และเพื่อคุมครองสิท ธิของ
ผูโดยสารและผูใหบริการ
4. เพื่ อ จั ดตั้ ง และบริ ห ารท า อากาศยาน ที่ ใ หบ ริก ารที่ มีคุ ณ ภาพแก ส าธารณะชน และรั บ รองความปลอดภั ย ของ
เครื่องบินโดยสาร ผูโดยสาร และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา กระเปาเดินทาง ไปรษณียภัณฑทาง
อากาศ
5. เพื่อประสานงานกับหนวยงานหรือตัวแทนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบินพลเรือน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
เพื่อจัดการกับอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ ไดแกการทําการเจรจาทวิภาคี และพหุภาคี และการลงนาม
สัญญาสิทธิการจราจรทางอากาศและมาตรฐานการบิน นอกจากนี้ยังตองเปนผูคนหาและชวยเหลือเครื่องบินที่อยู
ในอันตราย
การบริหารจัดการทาอากาศยานภายในประเทศสวนใหญอยูภายใตความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝายทาอากาศยาน
กรมการบินพลเรือน โดยทาอากาศยานที่สมุย สุโขทัย และตราด บริหารจัดการโดยบริษัทฯ สวนทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม แมฟาหลวง-เชียงราย หาดใหญและภูเก็ต อยูภายใตการบริหารจัดการของทอท. และทาอากาศยาน
นานาชาติอูตะเภา-พัทยา อยูภายใตความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
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สนามบินนานาชาติสมุย

สนามบินนานาชาติสมุยพัฒนาโดยบริษัทฯ และเปดใหบริการในป 2532 ดวยเงินลงทุนประมาณ 800 ลานบาท
สนามบินเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 สนามบินใหบริการการเดินทางในประเทศที่มีการไปและกลับจาก
กรุงเทพฯ ดวยพื้นที่ทางวิ่ง (Runway) 1,800 เมตร
ในป 2540 สนามบินไดมีการพัฒนาเพื่อรองรับเที่ยวบินตางประเทศ โดยเพิ่มศุลกากรและหนวยงานตรวจคนเขาเมือง
พรอมกับอาคารพักผูโดยสารแหงใหม เพื่อรองรับเที่ยวบินเสนทางใหมมายังสนามบินรวมถึงการใหบริการที่มีจุดหมายปลายทาง
ยังตางประเทศ
ตลอดระยะเวลาหลายป บริษัทฯ เปนเพียงสายการบินเดียวที่มีการใหบริการสนามบินสมุย โดยพื้นที่ทางวิ่งสามารถ
รองรับการใหบริการเครื่องบินขนาดเล็กไดเทานั้น อาทิ เครื่องบินประเภท เอทีอาร แบบใบพัด (ATR turboprops) และมีสายการ
บินอื่นไมกี่รายในภูมิภาคที่ใชเครื่องบินประเภทดังกลาว นอกจากนี้ ความยาวของทางวิ่งทําใหสายการบินมีขอไดเปรียบทางกล
ยุทธ โดยที่สนามบินสมุยมีคูแขงนอย จึงทําใหบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ในอัตราที่สูงกวาอัตราปกติทั่วไปซึ่ง
เรียกเก็บไดสําหรับการใหบริการในประเทศ
ในป 2547 สนามบินไดเริ่มดําเนินการโครงการขยายอาคารรองรับผูโดยสารอีก 6 อาคาร โดย 4 อาคารสําหรับเสนทาง
บินในประเทศ และอีก 2 อาคารสําหรับเสนทางการบินตางประเทศ ดวยเงินลงทุน 500 ลานบาท นอกจากนี้ยังขยายพื้นที่ทางวิ่งให
มีความยาวถึง 2,100 เมตร บนพื้นที่ที่กองทุนรวมมีสิทธิการเชาระยะยาวโดยมีการกอสรางแลวเสร็จเมื่อป 2550 สามารถรองรับ
ผูโดยสารไดถึง 16,000 คนตอวัน และสามารถเพิ่มจํานวนผูโดยสารตอปจาก 1.3 ลานคนเปน 6 ลานคน โดยในป 2556 สนามบิน
ไดใหบริการผูโดยสารทั้งสิ้น 2.0 ลานคน และ 21,891 เที่ยวบิน9
การเติบโตของสนามบินสมุยทําใหเกิดการเติบโตของการทองเที่ยวในเกาะสมุยที่ปจจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางมาจาก
ทั่วโลก จากแบคแพคเกอร ปจจุบันเกาะสมุยเปนจุดหมายปลายทางที่ไดรับความนิยมจากชาวยุโรป เอเชีย และที่อื่นๆ
ดวยขนาดของพื้นที่ทางวิ่ง 2,100 เมตร บริษัทฯ สามารถเพิ่มขนาดของเครื่องบินที่ใหบริการมายังสนามบิน โดยปจจุบัน
มีการใหบริการดวยเครื่อง แอรบัส เอ 319s และ เอทีอาร 72s ที่สนามบิน นอกจากนี้ขนาดของพื้นที่ทางวิ่งยังสามารถรองรับการ
ลงจอดของเครื่องบินลําที่สองไดพรอมกัน ปจจุบันการบินไทยไดใหบริการจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเกาะสมุย 2 เที่ยวบินตอ
วันดวยเครื่องบินแบบ โบอิ้ง บี737-400
สนามบินสมุยไดรับหลายรางวัลในดานการออกแบบและสถาปตยกรรม ประกอบดวยรางวัลดานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่สนามบินมีการใชตนปาลมทองถิ่นในการตกแตง และการใชอากาศจากธรรมชาติในระบบการทําความเย็นแบบเปดในอาคาร
รองรับผูโดยสาร
สนามบินมีการใหบริการเชิงพาณิชย สมุยพารคอเวนิวอยูระหวางอาคารผูโดยสารขาเขาและอาคารผูโดยสารขาออกบน
พื้นที่ 6,400 ตารางเมตร ดวยพื้นที่ใหเชา 20 ยูนิต ประกอบดวยรานคา สปา และรานอาหาร รวมทั้งโรงแรมตางๆ
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ภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม

2.4.1

ภาวะการแขงขันในธุรกิจสายการบิน
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อุตสาหกรรมการบินเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมาก บริษัทฯ ไดเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงทั้งจากสายการบิน
อื่นที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบ และจากสายการบินราคาประหยัดในแตละตลาดเปาหมายที่บริษัทฯ ใหบริการ การเขามาดําเนินธุรกิจ
ของสายการบินรายใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งสายการบินราคาประหยัด ทําใหเกิดการแขงขันทางดานราคามากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายาม
สรางความแตกตางจากสายการบินอื่นๆ โดยเนนการใหบริการแบบเต็มรูปแบบ และมุงเนนการใหบริการระดับพรีเมี่ยมแกผูโดยสาร
และใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคาเปนลําดับแรก คูแขงในปจจุบันของบริษัทฯ ไดใชวิธีการตัดราคาและกลวิธีอื่นๆ
รวมถึงการเพิ่มจํานวนเสนทางการบินที่ใหบริการในปจจุบัน หรือการลดราคาคาโดยสาร หรือการดําเนินการในตนทุนต่ํา เพื่อให
ไดมาซึ่งสวนแบงตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในเสนทางการบินที่เปนที่นิยม ไดแก กรุงเทพฯ-เชียงใหม และกรุงเทพฯ-มุมไบ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ– ภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแขงขันจากการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 132”
ปจจุบัน บริษัทฯ แขงขันกับสายการบินราคาประหยัดหลายรายและสายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบที่มีการบิน
ในเสนทางภายในประเทศและระหวางประเทศที่บริษัทฯ ใหบริการ
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ตารางตอไปนี้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสายการบินอื่นที่มีการบินในเสนทางการบินเดียวกับบริษัทฯ ณ ปจจุบันและใน
เสนทางการบินที่บริษัทวางแผนไว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
สายการบินคูแขง
เสนทางการบินภายในประเทศ:
กรุงเทพฯ—เชียงใหม
กรุงเทพฯ—สุโขทัย
เชียงใหม—เกาะสมุย
กรุงเทพฯ—ตราด
ภูเก็ต—อูตะเภา
อูตะเภา—เกาะสมุย
กรุงเทพฯ—เกาะสมุย
เกาะสมุย —กระบี่
กรุงเทพฯ—ภูเก็ต
เกาะสมุย —ภูเก็ต
กรุงเทพฯ—ลําปาง
กรุงเทพฯ—กระบี่
กรุงเทพฯ—อุดรธานี
กรุงเทพฯ—เชียงราย
เชียงใหม—ภูเก็ต(1)
เชียงใหม—อุดรธานี(1)
เสนทางการบินระหวางประเทศ:
กรุงเทพฯ—พนมเปญ
กรุงเทพฯ—เสียมราฐ
กรุงเทพฯ—หลวงพระบาง
กรุงเทพฯ—ยางกุง
เกาะสมุย —ฮองกง
เกาะสมุย —สิงคโปร
กรุงเทพฯ—มัลดีฟส
กรุงเทพฯ—ดาการ

การบินไทย ไทยสมายล ไทยแอรเอเชีย นกแอร ไทยไลออนแอร
การบินไทย
การบินไทย ไทยสมายล ไทยแอรเอเชีย นกแอร โอเรียนท ไทยแอรไลน
การบินไทย ไทยสมายล ไทยแอรเอเชีย นกแอร
ไทยสมายล ไทยแอรเอเชีย นกแอร
การบินไทย ไทยสมายล ไทยแอรเอเชีย นกแอร
ไทยแอรเอเชีย ไทยสมายล
นกแอร
การบินไทย ไทยแอรเอเชีย กัมโบเดียอังกอรแอร (Cambodia Angkor Air)
ไทยแอรเอเชีย กัมโบเดียอังกอรแอร (Cambodia Angkor Air)
ลาวแอรไลน (Lao Airlines) ไทยสมายล
การบินไทย นกแอร ไทยแอรเอเชีย เมียนมารแอรเวยอินเตอรเนชั่นแนล (Myanmar Airways
International) โกลเดนเมียนมารแอรไลน (Golden Myanmar Airlines)
ซิลคแอร (Silk Air)
การบินไทย ยูไนเต็ดแอรเวยบังคลาเทศ (United Airways Bangladesh) ดรุกแอร(Druk Air) ไบแมน
บังคลาเทศแอรไลนส (Biman Bangladesh Airlines) รีเจนทแอรเวย (Regent Airways)
การบินไทย เจ็ทแอรเวย (Jet Airways) แอรอินเดีย (Air India) คาเธยแปซิฟค (Cathay Pacific)
ฟลายเออรฟลาย (FireFly)
การบินไทย ลาวแอรไลน (Lao Airlines)
ไทยแอรเอเชีย ไทยสมายล
แอรบากาน (Air Bagan)
เอเชียน วิงส แอรเวย (Asian Wings Airways)

กรุงเทพฯ—มุมไบ
เกาะสมุย —กัวลาลัมเปอร
กรุงเทพฯ—เวียงจันทน(1)
กรุงเทพฯ—มัณฑะเลย(1)
กรุงเทพฯ —เนปดอร
เชียงใหม—ยางกุง(1)
เชียงใหม—มัณฑะเลย(1)
หมายเหตุ
(1) เสนทางการบินที่วางแผนไวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับการอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ภาวะการแขงขันในธุรกิจการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบประจํา

บริษัทฯ เผชิญกับการแขงขันจากสายการบินอื่นๆ ที่ใหบริการในเสนทางการบินเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งภายในประเทศ
และระหวา งประเทศ โดยทั่ว ไปสายการบินจะแข งขันกัน ในอัตราคา โดยสาร ความถี่ข องเที่ยวบิน ความนาเชื่ อ ถือ ในการ
ใหบริการ การทําใหชื่อทางการคาของตนเปนที่รูจัก สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร โปรแกรมสะสมไมลสําหรับผูโดยสารที่
เดินทางเปนประจํา และความพรอมในการอํานวยความสะดวกและใหบริการอื่นๆ แกผูโดยสาร นอกจากนี้ ชื่อทางการคาของสาย
การบินบางรายที่บริษัทฯ ตองทําการแขงขันดวยนั้น อาจเปนที่รูจักในวงกวางกวาหรือสายการบินนั้นอาจมีแหลงเงินทุนที่ใหญ
กวา และมีสวนแบงทางการตลาดในตลาดที่เปนเปาหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งในประเทศไทยมากกวา
ทั้งนี้ คูแขงรายอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังรวมถึงสายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัดทั้งใน
ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประเทศจีน และประเทศอินเดีย และจากการขนสงรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตอง
แขงขันกับการขนสงในทางอื่นๆ ทั้งในทางบกและทางทะเล ในเสนทางการบินบางเสนทางการบินของบริษัทฯ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ– ภาวะการแขงขันที่
รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแขงขันจากการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่น อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 131”
โดยระดับความรุนแรงของการแขงขันมีความแตกตางกันไปในแตละเสนทางการบิน และขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
รวมถึงความแข็งแกรงของสายการบินที่เปนคูแขงและคูแขงที่ประกอบธุรกิจขนสงรูปแบบอื่นๆ ปจจุบันบริษัทฯ เผชิญกับการ
แขงขันในเสนทางการบินหลักภายในประเทศจากสายการบินอื่น เชน การบินไทย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร
สายการบินไทยไลออนแอร และสายการบินไทยสไมล สําหรับในเสนทางการบินไปและกลับจากเกาะสมุยนั้น บริษัทฯ ไดเผชิญ
กับการแขงขันจากการบินไทย สายการบินซิลคแอร และสายการบินฟลายเออรฟลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเผชิญกับการแขงขัน
ในเสนทางการบินหลักระหวางประเทศบางเสนทางกับสายการบินอื่นๆ เชน การบินไทย สายการบินแอรเอเชีย สายการบินเมียน
มารแอรเวยอินเตอรเนชั่นแนล และสายการบินกัมโบเดียอังกอรแอร และเมื่อไมนานมานี้ บริษัทฯไดเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากสายการบินราคาประหยัดในเสนทางการบินเดียวกันกับบริษัทฯ บางเสนทาง โดยจํานวนสายการบินราคาประหยัดได
เพิ่มสูงขึ้นในทวีปเอเชียและทวีปออสเตรเลีย อันไดแก สายการบินแอรเอเชีย สายการบินเจ็ทสตารแอรเวยส สายการบินไทยแอร
เอเชีย สายการบินไทเกอรแอรเวย และสายการบินไทยสไมล
บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่ นในการใหบ ริ ก ารแบบเต็ ม รูป แบบโดย มุ งเนน การใหบ ริก ารระดับ พรี เมี่ย มแกผูโ ดยสาร และการ
ใหบริการเสนทางการบินไปสูจุดหมายปลายทางของแหลงทองเที่ยวและแหลงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งทําใหการ
ใหบริการของบริษัทฯ แตกตางจากสายการบินคูแขงอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อวาการที่บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการเขาทํา
ความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินระหวางประเทศอื่นจะทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูโดยสาร
ไดมากขึ้นจากตลาดที่กวางขึ้น
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ภาวะการแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน

บริษัทฯ ไดเผชิญกับการแขงขันในการบริการที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินที่ทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ รวมถึงการบริการคลังสินคา การบริการภาคพื้นดิน และการบริการอาหารบนเที่ยวบิน โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบิน–การใหบริการคลังสินคา” และหัวขอ “การใหบริการลูกคาภาคพื้น และการ
ใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น” และ “การใหบริการครัวการบิน สวนที่ 2 หนา 37” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
แขงขันของบริษัทฯ ในการใหบริการคลังสินคา การใหบริการภาคพื้นดินและการบริการอาหารบนเที่ยวบิน”
2.4.4

ภาวะการแขงขันในธุรกิจการดําเนินกิจการสนามบิน

สนามบินของบริษัทฯ ในเกาะสมุย จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด เปนสนามบินแหงเดียวที่ใหเปดดําเนินการในพื้นที่
ดังกลาว อยางไรก็ดี ในอดีตมีการรายงานเกี่ยวกับการสรางสนามบินแหงที่ 2 บนเกาะสมุย เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของจํานวน
นักทองเที่ยวที่คาดการณไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ธุรกิจสนามบิน–สนามบินสมุย” และจากหัวขอ
“ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–การแขงขันจากสนามบินและจุดหมายปลายทางอื่น
อาจสงผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอปริมาณการใชบริการของ
ผูโดยสารในสนามบินสมุย สวนที่ 2 หนา 134”
2.5

ขอไดเปรียบทางธุรกิจ
บริษัทฯ มีขอไดเปรียบทางธุรกิจ ดังนี้

2.5.1

บริษัทฯ เปนสายการบินแบบบูติก (Boutique Airline) ที่มอบและเพิ่มประสบการณในการบินที่แตกตางใหแกผูโดยสาร
ซึ่งชวยขับเคลื่อนใหจํานวนผูโดยสารของบริษัทฯ เติบโตยิ่งขึ้น ในขณะที่ทําใหบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาราคาคา
โดยสารใหอยูในระดับปกติได (Full Fares)

บริษัทฯ เปนสายการบินแบบบูติกที่ใหบริการเต็มรูปแบบ ซึ่งนําเสนอบริการเสนทางการบินใหแกลูกคาไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมและแหลงพักผอนที่ดึงดูดใจ มอบและเพิ่มประสบการณในการเดินทางที่แตกตางใหแกลูกคา
ผสมผสานกับการใหบริการที่เปนมิตรและเนนความใสใจในผูโดยสารซึ่งสะทอนจุดแข็งในการใหบริการอยางมีมิตรไมตรีของ
ไทย
การใหบริการระดับพรีเมี่ยมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแตเมื่อลูกคาเดินทางมาถึงสนามบิน ซึ่งผูโดยสารทุกคนจะไดใชบริการ
หองพักรับรองผูโดยสาร (Passenger Lounge) พรอมการบริการอาหารวาง เครื่องดื่ม และอินเทอรเน็ตโดยไมเสียคาใชจาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีบริการหองพักรับรองระดับ Blue Ribbon เพื่อใหบริการผูโดยสารชั้นธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งจะมี
บริการตางๆ เพิ่มขึ้น อันประกอบดวย บริการอาหารจานรอน หองอาบน้ํา และหองสมุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ประสงคที่จะมอบ
ประสบการณอันนาประทับใจเปนอยางยิ่งสําหรับหองโดยสารโดยการใชเครื่องบินที่มีความทันสมัย ประหยัดน้ํามัน และมีที่นั่งที่
สะดวกสบาย ตลอดจนการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพซึ่งจัดเตรียมโดยพนักงานตอนรับบนเครื่องบินที่ไดรับการ
ฝกฝนมาอยางดี
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บริษัทฯ เชื่อวาความเปนสายการบินแบบบูติกของบริษัทฯ สามารถสรางความแตกตางจากสายการบินคูแขงอื่นๆ ได
และจะเปนสิ่งที่ผลักดันใหมีการเติบโตของจํานวนผูโดยสารของบริษัทฯ รวมทั้งสรางความภักดีในหมูลูกคาของบริษัทฯ ทั้งนี้
จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการของบริษัทฯ ไดเพิ่มจากประมาณ 3.1 ลานคนในป 2554 เปนประมาณ 3.6 ลานคนในป 2555 และเปน
ประมาณ 4.2 ลานคนในป 2556 และเปนประมาณ 2.3 ลานคนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 นอกจากนี้
ตัวเลขการจองบัตรโดยสารในแตละปไดมีการเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสมาชิกในโปรแกรม
สะสมไมล FlyerBonus ของบริษัทฯ ในระดับมาตรฐานประมาณ 390,000 คนและลูกคาระดับพิเศษประมาณ 2,300 คน
นอกจากนี้ ความเปนสายการบินแบบบูติกของบริษัทฯ ยังชวยสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถรักษาอัตราคาโดยสารไวที่
ระดับปกติ (Full Fares) ได ทั้งนี้ คาโดยสารโดยเฉลี่ยตอเสนทางการบินของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูที่ 3,789.4 บาท 4,089.0 บาท 4,039.9 บาท และ 3,928.2 บาท ตามลําดับ นอกจากนี้
บริษัทฯ เชื่อวา ความเปนสายการบินแบบบูติกของบริษัทฯ ที่ใหบริการที่คุมคาและดึงดูดใจใหแกผูโดยสารสงผลใหบริษัทฯ
สามารถมีผลกําไรตอหนวยที่สูงกวา เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ ทั้งนี้ โดยวัดจากกําไรตอหนวยจากการคํานวณสวนตางระหวาง
รายไดตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) และตนทุนตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร (CASK)
ในป 2549 ถึงป 2550 และป 2552 ถึงป 2556 บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับใหอยูใน 10 อันดับแรกของสายการบินที่ดี
ที่สุดทั่วโลกดานการใหบริการบนเครื่องบิน จากผลการสํารวจทั่วโลกของนิตยสาร Smart Travel Asia Best in Travel Poll ซึ่งเปน
นิตยสารอิสระออนไลนสําหรับผูที่เดินทางเปนประจําโดยมีผูอานมากกวาหนึ่งลานคน นอกจากนี้ ตั้งแตป 2547 ถึงป 2556 บริษัท
ฯ ไดรับรางวัลจาก Skytrax ซึ่งเปนองคกรวิจัยการขนสงทางอากาศชั้นนําทุกปอยางตอเนื่อง โดยในป 2555 บริษัทฯ ไดรับรางวัล
“สายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยม (World’s Best Regional Airline)” อันดับ 4 ของโลก และไดรับรางวัล “สายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยม
(Asia’s Best Regional Airline)” อันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชีย และในป 2556 บริษัทฯ ไดรับรางวัล “สายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยม
(World’s Best Regional Airline)” อันดับ 3 ของโลก และไดรับรางวัล “สายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยม (Asia’s Best Regional
Airline)” อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียในการประกาศรางวัล The World Airline Awards จาก Skytrax และลาสุดในป 2557 บริษัทฯ
ไดรับการจัดอันดับใหอยูในอันดับ 1 สําหรับรางวัล “World’s Best Regional Airline” และ “Best Regional Airline in Asia” จาก
Skytrax นอกจากนี้ ในป 2556 BFS Ground และ BFS Cargo ไดรับรางวัล “ผูใหบริการในทาอากาศยานยอดเยี่ยมแหงป 2556”
(2013 Frost & SullivanThailand Aviation Support Services Provider of the Year) จากบริษัท Frost and Sullivan ซึ่งเปนบริษัทที่
ปรึกษาทางธุรกิจและวิจัยระดับสากล
บริษัทฯ เชื่อวารางวัลและการจัดอันดับเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงของตราสินคาของบริษัทฯ ในฐานะสาย
การบินแบบบูติกที่ใหบริการเต็มรูปแบบ (Boutique Full Service Airline) และบริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ สามารถใชประโยชนจาก
การยอมรับในตราสินคาเชนนี้ซึ่งอาจจะทําใหบริษัทฯ อยูในสถานะที่สามารถขยายเครือขายเสนทางการบินและเพิ่มจํานวน
ผูโดยสารทั้งจากตลาดภายในและภายนอกประเทศไดอยางตอเนื่อง
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บริษัทฯ มีเครือขายเสนทางการบินที่ดึงดูดใจและแข็งแกรงซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมและ
พักผอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเนนจุดหมายปลายทางในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอินโดจีนและบริษัทฯ
ประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการพัฒนาเสนทางการบินและจุดหมายปลายทางใหมๆ ที่ดึงดูดใจ

เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ เชื่อมโยงผูโดยสารในภูมิภาคและทั่วโลกกับจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทาง
วัฒนธรรมและพักผอนมากกวา 20 จุดหมายปลายทางทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยเนนจุดหมายปลายทางในภูมิภาคลุมน้ํา
โขง และอินโดจีนรวมถึงอินเดีย ในปจจุบัน บริษัทฯ ยังใหบริการเที่ยวบินแบบเชาเหมาลํา 4 เที่ยวบินตอสัปดาหไปยังประเทศจีน
สําหรับในประเทศไทยเอง นอกเหนือจากศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ในกรุงเทพฯ แลว บริษัทฯ ยังใหบริการหลักๆ ใน
จุดหมายปลายทางที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวยเกาะสมุย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกระบี่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสําเร็จในการพัฒนาเสนทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางใหมๆ (Emerging
Route) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งรวมถึงจุดหมายปลายทางในภูมิภาคลุมน้ําโขงและอินโดจีน เชน เสนทางบินจาก
กรุงเทพฯ ไปยังเวียงจันทนและหลวงพระบางในประเทศลาว เสนทางการบินจากกรุงเทพฯ ไปยังพนมเปญและเสียมราฐใน
ประเทศกัมพูชา และเสนทางบินจากกรุงเทพฯ ไปยังยางกุง มัณฑะเลย และเนปดอวในประเทศเมียนมาร เปนตน ซึ่งเสนทาง
เหลานี้เปนเสนทางการบินที่มีสายการบินใหบริการอยูในปจจุบันจํานวนจํากัด ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ อยูในฐานะที่ดีในการ
ไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตอยางมากของการทองเที่ยวในจุดหมายปลายทางเหลานี้เชน ระหวางป 2555 ถึง 2556 จํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมายังประเทศกัมพูชาและประเทศเมียนมารไดเติบโตถึงรอยละ 13.7 และ 33.2 ตามลําดับ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาเสนทางบินและจุดหมายปลายทางใหมที่ดึงดูดใจ โดยจะเห็นไดชัดเจนจาก
เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ในปจจุบันที่มีความแข็งแกรงซึ่งนอกจากจะเปนเสนทางการบินและจุดหมายปลายทางที่มี
ความเปนไปไดในทางธุรกิจสําหรับบริษัทฯ แลว ยังดึงดูดใจใหสายการบินพันธมิตรเขามาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code
Share Agreement) กับบริษัทฯ อีกดวย ตัวอยางเชน บริษัทฯ ไดสรางสนามบินบนเกาะสมุย และทําใหเกาะสมุยเปนจุดหมาย
ปลายทางเพื่อการพักผอนที่สําคัญและไดพัฒนาใหเกาะสมุยเปนศูนยปฏิบัติการการบินที่สามารถริเริ่มใหบริการในเสนทางการ
บินอื่นๆ ที่นาดึงดูดใจ เชน เสนทางบินระหวางเกาะสมุย–คุนหมิง เกาะสมุย–กวางโจว เกาะสมุย–ปกกิ่ง และเกาะสมุย–เซี่ยงไฮ
2.5.3

บริ ษั ท ฯ อยู ใ นสถานะที่ จ ะได รั บ ประโยชน เ ป น อย า งมากจากความเจริ ญ เติ บ โตอั น เนื่ อ งมาจากการฟ น ตั ว ของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

อัตราการเดินทางระหวางประเทศและการทองเที่ยวสําหรับประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในระหวางป 2555
ถึง 2556 เพิ่มขึ้นดวยอัตราที่สูงมาก เชน ในระหวางป 2555 ถึง 2556 จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา
และประเทศเมียนมารไดเติบโตถึงรอยละ 13.7 และ 33.2 ตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่ง จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศ
ไทยในชวงระหวางป 2552 ถึง 2556 ยังเติบโตอยางตอเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth
Rate) อยูที่รอยละ 17.2 แมวาจะมีการหยุดชะงักที่สําคัญจากปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ รายงานภาวะอุตสาหกรรมที่จัดทําขึ้นโดย SAP ระบุวา ในป 2555 ประเทศไทยมียอดรวมของนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามาในประเทศสูงสุดเปนอันดับสอง เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีจํานวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศจํานวนประมาณ 22.4 ลานคน และมีอัตราการเติบโตสูงสุดเปนอันดับสี่ โดยมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 17.0 นับจากป 2554 ถึงป 2555 นอกจากนี้ ยังมีจํานวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศเพิ่มขึ้นสูงที่สุด
ถึงประมาณ 3.3 ลานคน โดยนับจากป 2554 ถึงป 2555 ทั้งนี้ เนื่องจากนักทองเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
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ยังคงมีการเดินทางภายในภูมิภาคอยางตอเนื่อง จึงคาดวาการเดินทางโดยทางอากาศในภูมิภาคจะยังคงเติบโตในอัตราที่สูงอยาง
ตอเนื่อง
บริษัทฯ เชื่อวาดวยเครือขายเสนทางการบินที่ดึงดูดใจซึ่งประกอบกับจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและการพักผอนในประเทศไทย ตลอดจนจุดหมายปลายทางใหมๆ (Emerging Route) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ทําใหบริษัทฯ อยูในสถานะที่จะไดรับประโยชนเปนอยางมากจากความเจริญเติบโตดังกลาวได
2.5.4

การที่บริษัทฯ มีสิทธิในการไดรับการจัดสรรตารางเวลาในการบินขึ้น-ลง (Slot) สวนใหญของสนามบินสมุย ทําให
บริษัทฯ มีขอไดเปรียบทางการแขงขันในดานเครือขายเสนทางการบิน

บริษัทฯ เปนสายการบินเดียวในประเทศไทยที่สรางและดําเนินธุรกิจสนามบิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสรางและเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์พรอมทั้งเปนผูดําเนินกิจการสนามบินสมุยซึ่งเปนสนามบินสาธารณะของเอกชน เกาะสมุยไดถูกพัฒนาจนกลายเปน
จุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอนที่สําคัญและหรูหราดวยโรงแรมระดับ 5ดาวมากกวา 24 แหงโดยในเดือนพฤศจิกายน 2549
บริษัทฯ ไดใหกองทุนรวมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เชาทรัพยสินของสนามบินสมุยเปนระยะเวลา 30 ป โดยกองทุน
รวมไดใหบริษัทฯ เชาชวงทรัพยสินของสนามบินสมุยกลับมาเพื่อดําเนินกิจการสนามบิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนในอัตรา
รอยละ 25 ในกองทุนรวม
บริษัทฯ ยังคงเปนผูดําเนินกิจการสนามบินสมุย ซึ่งชวยใหบริษัทฯ จะยังคงสามารถรักษาตารางเวลาในการบินขึ้น-ลง
(Slot) สวนใหญของสนามบินสมุยได ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบในการแขงขันดานเครือขายเสนทางการบิน เนื่องจากโดย
สวนใหญแลว บริษัทฯ จะเปนสายการบินเดียวหรือเปนสายการบินหลักสําหรับเสนทางบินไปยังเกาะสมุย เชน บริษัทฯ เปนเพียง
สายการบินเดียวที่ใหบริการในเสนทางการบินระหวางเกาะสมุย–ฮองกง และเปนสายการบินที่ใหบริการในเสนทางการบิน
ระหวางเกาะสมุย–สิงคโปรมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้นบริษัทฯ ยังสามารถนําขอไดเปรียบในการแขงขันนี้ไปใชในการพัฒนาเสนทาง
การบินในอนาคตที่มีความนาดึงดูดใจซึ่งบริษัทฯ คาดวาจะเปนผูใหบริการหลักได เชน เสนทางบินระหวาง เกาะสมุย-คุนหมิง
เกาะสมุย–กวางโจว เกาะสมุย–ปกกิ่ง และเกาะสมุย–เซี่ยงไฮ
2.5.5

เครือขายเสนทางการบินที่เติบโตและแข็งแกรงของสายการบินพันธมิตรที่เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share
Agreement) กับบริษัทฯ ชวยเพิ่มผูโดยสารในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ

การเปนสายการบินแบบบูติกที่ใหบริการเต็มรูปแบบ ที่สามารถใหบริการถึงจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและการพักผอนตางๆ รวมทั้งการใหบริการในระดับพรีเมี่ยม ทําใหบริษัทฯ กลายเปนที่สนใจของสายการบินระหวาง
ประเทศชั้นนําอื่นๆ ที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบเชนกัน ในการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับบริษัท
ฯ เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถใหบริการในการรับเปลี่ยนถายผูโดยสารจากสายการบินอื่นที่มีความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share
Agreement) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการเชื่อมตอเที่ยวบินแกผูโดยสารเหลานั้นไปยังจุดหมายปลายทางทั้ง
ภายในประเทศและในภูมิภาคโดยผานศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเปนประตูหลักจากนานาชาติสู
ประเทศไทย ซึ่งตรงกันขามกับสายการบินอื่นบางรายในประเทศไทย เนื่องจากผูโดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินระหวาง
ประเทศมายังสนามบินสุวรรณภูมิที่จะใชบริการของสายการบินอื่นเหลานั้น จะตองเคลื่อนยายไปยังสนามบินดอนเมืองเพื่อ
เดินทางตอภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ เชื่อวาดวยบริการระดับพรีเมี่ยม ประกอบกับ บริษัทฯ มีความพรอมของเครื่องบินที่จะ
ใหบริการตามตารางการบิน (Dispatch Reliability) ที่มีอัตราที่สูงและจํานวนของเที่ยวบินที่มีความถี่สูง จะสรางความมั่นใจแกสาย
การบินพันธมิตรที่เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับบริษัทฯ วาผูโดยสารของตนจะเดินทางถึงจุดหมาย
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ปลายทางดวยความสะดวกสบายและตรงตอเวลา ซึ่งจะยิ่งชวยดึงดูดความสนใจจากสายการบินหลักรายอื่นๆ ใหสนใจเขาทําความ
ตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เนื่องจากเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ อยูในระดับภูมิภาค บริษัทฯ เชื่อวา การที่บริษัทฯ ไมไดใหบริการ
เที่ยวบินระยะไกล ทําใหบริษัทฯ ปฏิบัติการการบินในเสนทางระยะสั้นๆ ใหมีความถี่ไดมากขึ้น อันจะนํามาซึ่งการมีจํานวนที่นั่ง
ในการใหบริการในเสนทางการบินในภูมิภาคสําหรับสายการบินพันธมิตรของบริษัทฯ มากกวาสายการบินอื่นที่เปนคูแขงของ
บริษัทฯ เนื่องจากสายการบินอื่นที่เปนคูแขงของบริษัทฯ จะใหความสําคัญ ในการใหบริการผูโดยสารในเที่ยวบินระยะไกล หรือ
ผูโดยสารของสายการบินพันธมิตรของตนมากกวา นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ไมไดแขงขันกับสายการบินพันธมิตรของบริษัทฯ
ในการใหบริการเที่ยวบินระยะไกล บริษัทฯ จึงเชื่อวาสายการบินพันธมิตรที่ใหบริการเที่ยวบินระยะไกลจะใหความสนใจแก
บริษัทฯ มากกวาการใหความสนใจแกสายการบินอื่นที่เปนคูแขงของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินระหวาง
ประเทศ จํานวน 6 สายการบิน อันไดแกการบินไทย (ซึ่งปจจุบันยังไมมีเสนทางการบินที่มีเที่ยวบินรวมกันกับบริษัทฯ) สายการ
บินอีวีเอแอร สายการบินแอรเบอรลิน (ปจจุบันขอตกลงเกี่ยวกับความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ระหวางบริษัท
ฯ และสายการบินแอรเบอรลินยังคงมีผลใชบังคับอยู อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสายการบินแอรเบอรลินไมไดมีเที่ยวบินมายัง
ประเทศไทยแลว) สายการบินแอรฟรานซ สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส และสายการบินมาเลเซียแอรไลน ตอมาในป 2555 บริษัทฯ
ประสบความสําเร็จในการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินซิลคแอร สายการบินเจแปน
แอรไลน สายการบินฟนแอร และ สายการบินเคแอลเอ็มรอยัลดัชทแอรไลน ในป 2556 บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม
(Code Share Agreement) กับสายการบินกาตารแอรเวย สายการบินคาเธยแปซิฟค และสายการบินบริติชแอรเวย และในป 2557
กับสายการบินแควนตัสแอรเวย ทําใหเครือขายสายการบินพันธมิตรสําหรับความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นเปน 14 สายการบิน ทั้งนี้การเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) จะชวยปอน
ผูโดยสารจากตลาดโลกใหกับเสนทางการบินของบริษัทฯ เอง โดยที่บริษัทฯ ไมจําเปนตองลงทุนปฏิบัติการการบินในเสนทางบิน
ระยะไกลและแขงขันกับสายการบินระหวางประเทศที่ใหบริการเต็มรูปแบบ
2.5.6

บริษัทฯ มีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายซึ่งทําใหสามารถเขาถึงผูโดยสารทั้งในประเทศและนอกประเทศไดในวง
กวาง

บริษัท ฯ จําหนายบัตรโดยสารผานชองทางการจําหนาย 2 ชองทางหลัก คือการจําหนายทางตรงและการจําหนาย
ทางออม ทั้งนี้ ในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 การจําหนายบัตรโดยสารผานสํานักงานขาย
ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพท และเว็บไซตคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.58 และรอยละ 39.39 ตามลําดับและการจําหนายบัตร
โดยสารผานสายการบินที่มีความตกลงรวม (Code Share Agreement) และความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบิน
(Interline Partner) คิดเปนสัดสวนรอยละ 4.76 และรอยละ 5.29ตามลําดับ สวนการจําหนายบัตรโดยสารผานตัวแทนจําหนายบัตร
โดยสารที่เปนสมาชิกของ IATA BSP คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.44 และ 52.49 ตามลําดับและที่ไมไดเปนสมาชิกของ IATA BSP
คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.22 และ 2.82 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาการมีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลาย จะทําใหสามารถ
เขาถึงผูโดยสารทั้งในและนอกประเทศไดอยางกวางขวางขึ้น
ในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ จําหนายบัตรโดยสารใหแกผูโดยสาร
ประมาณ 4.2 ลานคน และ 2.3 ลานคน ตามลําดับโดยผานระบบจัดจําหนายทั่วโลก (Global Distribution System (GDS)) มากกวา
8 ระบบใน 43 ประเทศ เชน ฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เปนตน
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสํานักงานขายทั้งหมด 33 แหงซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย และประเทศรวมถึงเมือง
ตางๆ เชน สิงคโปร กัมพูชา ลาว เมียนมาร เยอรมนี และฮองกง และลูกคาสามารถสํารองที่นั่งได 24 ชั่วโมงผานทางศูนยบริการ
ลูกคาทางโทรศัพท และเว็บไซต โดยการสํารองเที่ยวบินผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ไดเพิ่มจากรอยละ 26.61 ของจํานวน
ผูโดยสารทั้งหมดในป 2555 ไปเปนรอยละ 26.86 ของจํานวนผูโดยสารทั้งหมดในป 2556 และ เปนจํานวนรอยละ 28.00 ของ
จํานวนผูโดยสารทั้งหมดสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และบริษัทฯ คาดวาแนวโนมจะยังคงเปนเชนนี้ตอไป
ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดแตงตั้งตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารทั่วไป (General Sale Agent) เพื่อขยายเครือขายชองทางการ
จัดจําหนาย โดยตัวแทนจําหนายบัตรโดยสารทั่วไปเหลานี้ทําหนาที่ในลักษณะเดียวกันกับสํานักงานขายของบริษัทฯ และมีบทบาท
สําคัญในการเชื่อมโยงผูโดยสารขาเขาที่เดินทางโดยเที่ยวบินความตกลงรวมกันจากจุดหมายในตางประเทศสูเที่ยวบินในประเทศ
และในภูมิภาค
การเปนสมาชิกของ IATA BSP ทําใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงเครือขายการทองเที่ยวที่เปนสมาชิกจาก IATA ไดโดยตรง
ทั้งนี้ จํานวนประเทศที่บริษัทฯ ครอบคลุมภายใต IATA BSP ไดเพิ่มจากหนึ่งประเทศในป 2543 ไปเปน 40 ประเทศในป 2556
บริษัทฯ เชื่อวาเครือขาย IATA BSP ชวยผลักดันใหยอดจําหนายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น พัฒนาความสัมพันธของบริษัทฯ กับตัวแทน
การทองเที่ยวและจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับการรับรองจาก IATA และลดความเสี่ยงการไมไดรับชําระหนี้และลดขั้นตอนของ
เอกสารในการเรียกเก็บคาโดยสาร
2.5.7

บริษัทฯ มีนโยบายในการดํารงไวซึ่งฝูงบินที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามัน (Modern Fuel-Efficient Fleet) ที่
เหมาะกับเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดํารงไวซึ่งฝูงบินที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามัน (Modern Fuel-Efficient Fleet) รวมทั้ง
จํากัดความหลากหลายของเครื่องบินในฝูงบิน โดยดําเนินการใชฝูงบินที่มีประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 ฝูงบินของบริษัทฯ ประกอบดวย เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 8 ลํา เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319
จํานวน 10 ลํา และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 จํานวน 7 ลํา ทั้งนี้ ฝูงบินของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับเครือขายเสนทางการ
บินของบริษัทฯ ซึ่งบินไปยังจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมและพักผอนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีการจํากัดความหลากหลายของเครื่องบินในฝูงบิน จึงทําใหสามารถรักษาประสิทธิภาพของ
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงและลดคาใชจายในการบํารุงรักษา ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีอายุการใชงานโดยเฉลี่ยประมาณ 8.7
ป
เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2557 บริ ษั ท ฯ ได เ ข า ทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายเครื่ อ งบิ น แบบเอที อ าร 72-600 ใหม จํ า นวน 6 ลํ า
นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย และ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3 ลํา และกําหนดสง
มอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จะทยอย
ปลดระวางเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ในที่สุด บริษัทฯ ประมาณการวาเครื่องบินใหมจะชวยเพิ่มจํานวนที่นั่งผูโดยสาร ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จาก 3,014 ที่นั่ง ไปเปน 5,682 ที่นั่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ อยูระหวางการติดตอ
หารือกับผูผลิตเครื่องบินจํานวน 3 ราย เพื่อเตรียมแผนในการบริหารจัดการฝูงบินของบริษัทฯ ทั้งในระยะกลางและระยะยาว ซึ่ง
จะมีการเลือกซื้อและเชาเครื่องบินรุนที่มีการพัฒนาใหมที่มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนฝูงบินที่มีอยูใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 1 ลําจาก
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บุคคลภายนอก ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเพื่อรองรับเครื่องบินใหมในอนาคตอีกจํานวน 29 ลํา
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ซึ่งเปนเครื่องบินใบพัดประเภท 70 ที่นั่ง และเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ซึ่งเปน
เครื่องบินใบพัดประเภท 70 ที่นั่ง เหมาะสําหรับเสนทางบินระยะสั้นและสนามบินขนาดเล็ก เชน สนามบินสมุย ซึ่งชวยใหบริษัท
ฯ สามารถเขาถึงสนามบินที่ไมสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญได ตัวอยางเชน มีความจําเปนตองใชเครื่องบินแบบเอทีอาร
สําหรับเที่ยวบินไปยังสนามบินตราด ซึ่งเครื่องบินไอพนไมสามารถใหบริการได ดวยเหตุนี้ ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการความถี่ของเที่ยวบินในเสนทางที่มีการใชงานต่ํา หรือในระหวางชวงเวลาและเสนทาง
การบินที่มีผูโดยสารเดินทางนอย หรือที่คาดหมายไดวาจะมีผูโดยสารเดินทางนอย สําหรับเสนทางบินที่มีความถี่ของเที่ยวบินมาก
บริษัทฯ เชื่อวาเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ทําใหมีความยืดหยุนและมีอรรถประโยชนเชนเดียวกับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72500 โดยมีขอดีที่เพิ่มขึ้นคือที่นั่งผูโดยสารที่มีรูปทรงทันสมัย และหองขับเครื่องบินรูปแบบใหมที่จะชวยอํานวยความสะดวกแก
การฝกอบรมนักบินและการเปลี่ยนไปใชฝูงบินที่มีขนาดใหญขึ้น
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 ชวยใหบริษัทฯ สามารถแบงหองโดยสารออกเปนสองชั้น คือ ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ
และมีความยืดหยุนในการใหบริการโดยมีรัศมีในการบินไดไกลถึง 3,700 ไมลทะเล (ประมาณ 6,850 กิโลเมตร) ทั้งนี้ เครื่องบิน
รุนนี้ เปนเครื่องบินขนาดใหญที่สุดซึ่งสามารถขึ้นลงที่สนามบินสมุยได เนื่องจากขอจํากัดของความยาวทางวิ่งซึ่งไมสามารถ
รองรับเครื่องบินที่มีน้ําหนักมากกวาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 ซึ่งเปนเครื่องบินประเภท 162 ที่นั่ง และมีหองโดยสารเพียงชั้นเดียว สามารถรองรับ
จํานวนผูโดยสารไดมากขึ้นซึ่งชวยใหบริษัทฯ สามารถขนสงผูโดยสารระหวางศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ที่สนามบิน
สุวรรณภูมิและจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงวัฒนธรรมและพักผอนในจํานวนที่มากขึ้นไดโดยเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 ซึ่ง
มีศักยภาพในการบินในระยะที่ไกลขึ้นชวยใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงผูโดยสารในจุดหมายปลายทางระหวางประเทศ เชน มุมไบ
ไดเปนอยางดี
2.5.8

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินของบริษัทฯ เปนแหลงรายไดเพิ่มเติม และชวยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

นอกเหนือจากรายไดจากธุรกิจสายการบินซึ่งเปนธุรกิจหลักแลว บริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
สายการบิน ซึ่งชวยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอยและบริษัท
รวมของบริษัทฯ รวมถึงการใหบริการครัวการบินโดย BAC การใหบริการภาคพื้นดินโดย BFS Ground และการใหบริการ
คลังสินคา โดย BFS Cargo ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Ground เปนผูดําเนินการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่
ไดรับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของการปฏิบัติการภาคพื้นจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
(International Air Transport Association Safety Audit for Ground Operations: ISAGO)
รายไดของ BAC คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 4.5 และประมาณรอยละ 4.1 ตามลําดับ และรายไดของ BFS Ground
คิดเปนประมาณรอยละ 7.3 และประมาณรอยละ 6.9 ตามลําดับ ของรายไดรวมทั้งหมดในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในขณะที่สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จาก BFS Cargo
มีจํานวน 189.7 ลานบาทและ 102.9 ลานบาท ตามลําดับ

สวนที่ 2 หนา 93

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจสายการบินเหลานี้ดําเนินการภายใตสัมปทานที่ไดรับจาก ทอท. โดยลักษณะของรายได
จากธุรกิจเหลานี้จะมีความตอเนื่องเขามาเรื่อยๆ (Recurrent) และขึ้นอยูกับจํานวนเที่ยวบิน ตลอดจนปริมาณสินคาที่มากขึ้น
(โดยรวมถึงสายการบินอื่นๆ ที่บินเขามาเพิ่มในสนามบินสุวรรณภูมิ ไมใชแคบริษัทฯ เพียงรายเดียว) สงผลใหมีอัตรากําไรที่
สม่ําเสมอ (Stable Margin) ยิ่งไปกวานั้น การที่มีผูประกอบการนอยรายซึ่งดําเนินกิจการภายใตสัมปทานที่ไดรับจาก ทอท. ทําให
ความเสี่ยงจากการมีผูแขงขันรายใหมๆ ในกิ จการประเภทเดียวกันคอนขางนอยไปดวย ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานแตละฉบับ มี
ระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดอายุวันที่ 27 กันยายน 2569
BAC BFS Ground และ BFS Cargo ใหบริการแกบริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ รวมถึงสายการบินพันธมิตรที่เขาทํา
ความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) บางสายการบิน แมวา BAC BFS Ground และ BFS Cargo จะเริ่มดําเนินธุรกิจ
มาเพียง 7 ปก็ตาม แตละบริษัทก็ไดพิสูจนใหเห็นถึงความสามารถและความสําเร็จในการหาลูกคาไดเปนอยางดี โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 BAC ไดใหบริการแกลูกคาสายการบิน จํานวน 21 ราย BFS Ground ไดใหบริการแกลูกคาสายการบิน จํานวน 60
ราย และ BFS Cargo ไดใหบริการแกลูกคาสายการบิน จํานวน 54 ราย จากจํานวนสายการบินทั้งหมด 107 สายการบินที่
ดําเนินการอยูที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินของบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากจํานวนผูโดยสารและ
ปริมาณสินคาในสนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่มขึ้น และจะเปนแหลงที่มาของรายไดเพิ่มเติมซึ่งไดรับผลกระทบจากการแขงขันและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงนอยกวาธุรกิจสายการบิน
ทั้งนี้ BAC BFS Ground และ BFS Cargo มีทีมผูบริหารจัดการเฉพาะที่มีประสบการณที่เกี่ยวของและมีความรูความ
ชํานาญในกิจการของตนเอง เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยตรง โดยทีมผูบริหารเหลานี้ไดบริหารกิจการใหสําเร็จและ
เปนไปตามกลยุทธที่ไดวางไว และสามารถสรางความเติบโตใหแกธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้ได
เนื่องจากความสําเร็จของธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้เปนไปในทิศทางเดียวกันและแปรผันโดยตรงกับการ
เติบโตของจํานวนเที่ยวบินที่เดินทางมายังกรุงเทพฯ บริษัทฯ เชื่อวาธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินเหลานี้จะชวยกระจายและลด
ความเสี่ยงทางธุรกิจ ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ เชื่อวาความสําเร็จและชื่อเสียงในธุรกิจสายการบินของบริษัทฯ จะชวยสงเสริม
ความสําเร็จของธุรกิจเหลานี้ โดยสอดรับกับความสัมพันธทางธุรกิจระหวางบริษัทฯ กับสายการบินพันธมิตรในปจจุบัน และใน
อนาคตที่จะเพิ่มขึ้น เชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สายการบินที่เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับ
บริษัทฯ จํานวน 7 รายใน 14 รายเปนลูกคาที่ใชบริการของ BFS Cargo และจํานวน 7 ราย ใน 14 ราย เปนลูกคาที่ใชบริการของ
BFS Ground ทั้งนี้ ธุรกิจเหลานี้ยังคงอยูในระหวางการเจรจากับผูที่แสดงความสนใจที่จะเขามาเปนลูกคาเพิ่มเติม
2.5.9

ทีมบริหารจัดการของบริษัทฯ และผูถือหุนเดิม มีประสบการณและความรับผิดชอบสูง และสามารถพิสูจนได

ทีมผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดรวมงานกับบริษัทฯ มาเปนเวลาเฉลี่ยถึง 17 ปแลว และไดสะสมประสบการณใน
การจัดการและความรูทางดานเทคนิคมาอยางมาก ตัวอยางเชน นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหาร
ของบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญในการกอตั้งสายการบินบางกอกแอรเวยส ขึ้นเมื่อป 2511 ซึ่งขณะนั้นใชช่อื วาสหกลแอร ในสวนของ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอํานวยการใหญนั้นไดดํารงตําแหนงมาตั้งแตป 2551 และไดรับประกาศนียบัตร
นักบินพาณิชยสําหรับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 และยังเปนกรรมการของบริษัท วิทยุการ
บินแหงประเทศไทย จํากัด อีกดวย
ความสําเร็จในชวงระยะเวลาที่ผานมายาวนานของบริษัทฯ แสดงใหเห็นถึงความสามารถของทีมผูบริหารในการขยาย
ธุรกิจ วางรากฐานภาพลักษณองคกรและรักษาความเชื่อมั่นของลูกคา ในขณะเดียวกันก็สามารถขับเคลื่อนองคกรผานวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง การสาธารณสุข และดานสิ่งแวดลอมมาไดอยางมั่นคง
สวนที่ 2 หนา 94

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ทีมผูบริหารของบริษัทฯ ถือหุนของบริษัทฯ รวมกันคิดเปนจํานวนประมาณรอยละ 55.4 กอนการเสนอขายหุนครั้งนี้
และภายหลังจากการเสนอขายหุนแลว ทีมผูบริหารของบริษัทฯ จะถือหุนของบริษัทฯ รวมกันคิดเปนจํานวนประมาณรอยละ 41.7
บริษัทฯ เชื่อวาการที่ทีมผูบริหารถือหุนของบริษัทฯ จะทําใหผลประโยชนของทีมผูบริหารและผลประโยชนของผูถือหุนเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน และจะสงผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของบริษัทฯ ในระยะยาว
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากกลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูวางรากฐานและ
บุกเบิกดานการบินของไทย โดยกลุมผูถอื หุนเดิมของบริษัทฯ มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความเปนสายการบินแบบบูติก
2.6

ยุทธศาสตรในการแขงขัน

2.6.1

บริษัทฯ จะยังคงเนนที่การพัฒนาทั้งบริการและสินคาเพื่อใหบริการแกลูกคา การสงเสริมใหลูกคาสามารถจดจําและ
เขาใจในตราสินคา และการสรางความภักดีตอตราสินคาอยางตอเนื่อง

บริษัทฯ วางแผนที่จะใหบริการซึ่งมีระดับพรีเมี่ยมแกผูโดยสารอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริมความเขาใจในตัวสินคาและ
การจดจําตราสินคาในฐานะ “Asia Boutique Airline” อยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมใหผูบริโภครับรูและเขาใจตราสินคาของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น บริษัทฯ ตั้งใจที่เพิ่มกิจกรรมทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธทั้งในประเทศไทยและในตลาดภูมิภาคที่มีการประชาสัมพันธอยู และในตลาดใหมๆ ที่บริษัทฯ
ตั้งใจที่จะใหบริการผานชองทางการตลาดทั้งแบบดั้งเดิมและสื่อสังคมออนไลน โดยบริษัทฯ คาดวาการดําเนินกิจกรรมการตลาด
และประชาสัมพันธเหลานี้จะเนนประชาสัมพันธการบริการซึ่งมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยมของบริษัทฯ รวมทั้งเครือขายเสนทางการ
บินสูจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทางวัฒนธรรมหรือการพักผอนที่มีเอกลักษณ ตัวอยางเชน บริษัทฯ ตั้งใจที่จะดําเนินการเชิงรุก
มากขึ้นในการสงเสริมการขายรวมกับระบบ GDS ณ จุดหมายปลายทางทุกแหงที่บริษัทฯ ใหบริการ และจัดใหมีการสํารวจความพึง
พอใจของลูกคา ณ เคานเตอรจําหนายบัตรโดยสารของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งใจที่จะขยายเครือขายการจําหนายบัตร
โดยสารดวยการเพิ่มจํานวนตัวแทนการจําหนายบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Ticketing หรือ "IET") รวมทั้งการตั้ง
ศูนยบริการลูกคาทางโทรศัพทขึ้นในประเทศเมียนมารและประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความภักดีตอตราสินคาของบริษัทฯ ใหมากขึ้น บริษัทฯ จะยังคงเนนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาในโปรแกรมสะสมไมลใหแนนแฟนยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะเสาะหาพันธมิตรในธุรกิจไลฟสไตลใหมากขึ้น เชนโรงแรม
ตางๆ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนของโครงการ FlyerBonus และจะเสนอสิทธิประโยชนเพิ่มเติมใหสมาชิกที่เปนบริษัท (Corporate
Member) ใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสื่อสารกับลูกคาที่เปนสมาชิกของโครงการ FlyerBonus อยางสม่ําเสมอโดยการใช
จดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อประชาสัมพันธรายการสงเสริมการขายและสิทธิประโยชนตางๆ
2.6.2

บริษัทฯ จะเพิ่มจํานวนผูโดยสารใหมากขึ้นดวยการเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) ในการใหบริการในเสนทางการบิน
ที่มีอยูเดิม เพิ่มเสนทางใหม และขยายจํานวนเที่ยวบินจากการเขาทําความตกลงบินเที่ยวบินรวม (Code Share
Agreement)

ในประเทศไทย บริษัทฯ ตั้งใจจะเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและเพิ่มจํานวนเครื่องบินที่เหมาะสมตอเสนทางการบินใน
เสนทางการบินหลักๆ ในปจจุบันของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยการอาศัยประโยชนจากการดําเนินกิจการที่มีอยูใน
ปจจุบัน และการยอมรับในตราสินคาของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มเสนทางการบินใหมๆโดยเนนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยการเสาะหาและ
เพิ่มจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทางวัฒนธรรมและการพักผอน ที่ความตองการของนักทองเที่ยวอยูในระดับสูง แตมีสายการ
บินอื่นใหบริการนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทฯ ตั้งใจที่จะขยายเครือขายเสนทางการบิน โดยใชศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัท
ฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ สนามบินสมุย และสนามบินเชียงใหมเปนฐานในการใหบริการเสนทางการบินในประเทศ
ไปยังจังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตราด จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี รวมถึงอูตะเภา
(พัทยา) อีกทั้งบริษัทฯ ตั้งใจที่จะอาศัยประโยชนจากการมีศูนยปฏิบัติการการบินของบริษัทฯ ที่สนามบินสมุย ในการขยายตลาด
ไปสูจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพอื่นๆ ในเอเชีย ดวยการพัฒนาเสนทางบินระหวางประเทศจากเกาะสมุยสูจุดหมายปลายทางใน
ประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในเสนทางการบินที่ใหบริการอยูแลวในปจจุบันนอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้งใจอยางตอเนื่องที่จะพัฒนา
ความสัมพันธกับสายการบินพันธมิตรใหแข็งแกรง โดยการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) เพื่อใหมีการ
ปอนผูโดยสารที่เดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียเหนือ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และยุโรป ใหแกเครือขาย
เสนทางบินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินพันธมิตร
จํานวน 14 สายการบิน ซึ่งบริษัทฯ คาดวาผลประโยชนที่จะไดจากการทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) จะ
เพิ่มขึ้นตามการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผน
ที่จะมุงเนนสายการบินหลักๆ ที่คาดวาจะนํานักทองเที่ยวกลุมใหมๆ เขาสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใหบริการแกตลาดสําคัญๆ
ที่ปจจุบันยังมิไดอยูในเครือขายตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ทั้งนี้ SAP คาดวาประเทศที่เปนแหลงของ
นักท องเที่ยวกลุม ใหมๆ ที่ จะเดิ นทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศตางๆ ไดแ ก จีน ออสเตรเลีย อินเดี ย
ปากีสถาน และบังกลาเทศ โดยบริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจากับสายการบินรายใหมๆ เพื่อขยายเครือขายความตกลงเที่ยวบิน
รวม (Code Share Agreement) เพิ่มเติม
2.6.3

บริษัทฯ วางแผนจะเพิ่มความสามารถในการทํากําไรตามรายไดที่เพิ่มขึ้น

เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํากําไร บริษัทฯ วางแผนจะใชเสนทางการบินตางๆ ของบริษัทฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ดวยการประเมินเครือขายเสนทางการบินอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความถี่ในเสนทางการบินที่ทํากําไร ยกเลิกเสนทางที่ไมสามารถทํา
กําไร และเพิ่มเสนทางการบินใหมๆ สูจุดหมายปลายทางที่คาดวาจะมีการเจริญเติบโตสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มชั่วโมงการ
ใชงานตอวันใหมากขึ้นอีกโดยการเพิ่มความถี่สําหรับบางเสนทางการบิน และบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราขนสงผูโดยสารโดย
การทําใหสายการบินของบริษัทฯเปนที่รูจักในกลุมผูโดยสารมากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศโดยผานความพยายามใน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ เชน การจัดงบประมาณสําหรับการโฆษณาทางโทรทัศน และการโฆษณา
ในเมืองตางๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต และฮองกง รวมถึงในประเทศตางๆ เชน สิงคโปร และเมียนมาร เปนตน
บริษัทฯ จะพยายามอยางตอเนื่องในการลดคาใชจายสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงดวยการใชเครื่องบินที่มีความทันสมัยและ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ควบคูไปกับพัฒนาเทคนิคการจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องบินทุกประเภท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยูใน
ระหวางการเจรจากับบริษัทผูผลิตเครื่องบิน 3 รายเพื่อพิจารณาคัดเลือกเครื่องบินรุนใหมที่ใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามแผนการจัดการฝูงบินของบริษัทฯ ในระยะกลางและระยะยาว ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชา
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก
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บริษัทฯ คาดวาจะลดคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการฝกอบรมนักบินฝกหัดของบริษัทฯ ในเรื่องดังกลาวนี้
และจะพยายามลดตนทุนการดําเนินงานโดยการเสนอขายบัตรโดยสารที่ราคาต่ําที่สุดผานชองทางอินเทอรเน็ตเพื่อจูงใจให
ผูโดยสารสํารองบัตรผานชองทางอินเทอรเน็ตซึ่งเปนการชวยลดคาใชจายในการบริหารงานและคาใชจายที่เกี่ยวของ
2.6.4

บริษัทฯ จะยังคงรักษาการเติบโตของรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบินของบริษัทฯ และเสาะหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ

บริษัทฯ ตั้งใจที่จะเพิ่มรายไดที่ไดมาจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับสนามบิน อันไดแกการใหบริการครัวการบิน การใหบริการ
ภาคพื้นดิน และการใหบริการคลังสินคา โดยอาศัยประโยชนจากปริมาณเที่ยวบินที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
BAC วางแผนจะสรางความเติบโตใหแกธุรกิจครัวการบินดวยการขยายเขาสูตลาดเฉพาะกลุม เชน การจัดเตรียมอาหาร
ใหแกลูกคาที่เปนโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรวมลงทุนในครัวการบินที่ภูเก็ตซึ่งอยูระหวางการขอใบอนุญาตที่จําเปน
และบริษัทฯ ไดขยายครัวการบินที่สนามบินสมุยเพื่อรองรับความตองการอาหารที่เพิ่มขึ้นสําหรับเที่ยวบินที่ออกจากสมุย
BFS Ground มีแผนจะขยายธุรกิจไปในภูมิภาค โดยขณะนี้อยูในขั้นตอนของการหารือเพื่อใหบริการภาคพื้นดินใหกับ
สนามบินในประเทศเพื่อนบานของไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจในการสํารวจโอกาสทางธุรกิจใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินซึ่ง
บริษัทฯ ใชดําเนินการอยูโดยสามารถอาศัยประสบการณจากการจัดการเครื่องบินเฉพาะแบบเหลานี้ เชน บริษัทฯ ไดใหบริการ
ซอมบํารุงอากาศยานขั้นรายวัน (Daily Check) ใหกับสายการบินอื่นๆ ในสนามบินสุวรรณภูมิ
2.6.5

บริษัทฯ จะสงเสริมการเจริญเติบโตของเกาะสมุยในฐานะที่เปนจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอนเพื่อเพิ่มรายไดจาก
การขนสงผูโดยสารโดยอาศัยความเปนผูนําตลาดที่แข็งแกรง

บริษัทฯ ตั้งใจที่จะดําเนินการสงเสริมการเติบโตของเกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางเพื่อการพักผอนที่สําคัญตอไป
โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบินขาเขาและขาออกจากสนามบินสมุยเปนไมเกิน 50 เที่ยวบินตอวัน ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัท
ฯ ได ยื่ น คํา ขออนุญ าตตอ กรมการบิ น พลเรือ นเพื่ อ เพิ่ม ตารางเที่ ย วบิน ขาเข า และขาออกจากสนามบิ น สมุ ย ตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบดังกลาว เมื่อบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนแลว บริษัทฯ จะ
ดําเนินการศึกษาเสนทางการบินเพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน และบริษัทฯ คาดวาจะทยอยเพิ่มจํานวนเที่ยวบินไดโดยเริ่มจากฤดูหนาว
ป 2558 เปนอยางชา ซึ่งจะทําใหยอดปริมาณผูโดยสารในจุดหมายปลายทางที่สําคัญแหงนี้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอาศัยประโยชน
จากการที่บริษัทฯ ไดรับการจัดสรรเวลาในการบิน (Slot) สวนใหญของสนามบินสมุย (โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีเที่ยวบิน
วันละ 36 เที่ยวที่ไดรับอนุญาตใหบินเขาออกจากสนามบินสมุยโดยเปนเที่ยวบินของบริษัทฯ จํานวน 32 เที่ยวบิน) เพื่อเพิ่มรายได
ที่จัดเก็บจากผูโดยสารที่เกิดจากปริมาณผูโดยสารที่มีแนวโนมจะเติบโตขึ้น และเพื่อสงเสริมความเปนผูนําทางการตลาดของ
บริษัทฯ ในเกาะสมุย
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บริษัทฯ จะยังคงแสวงหาโอกาสที่จะใชความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ใหเปนประโยชนในการสรางสรรค การพัฒนาและ
การดําเนินกิจการในสนามบินตางๆ

บริษัทฯ กําลังสํารวจโครงการพัฒนาสนามบินในประเทศไทยและตางประเทศโดยอาศัยประสบการณในการพัฒนาและ
การดําเนินงานในสนามบินสมุย ตราด และสุโขทัย ทั้งยังไดสํารวจโอกาสในการดําเนินกิจการในสนามบินที่มีอยูในประเทศไทย
ตลอดจนการรวมลงทุนกับพันธมิตรทองถิ่นของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเพื่อมีสวนรวมในการปรับปรุงและการดําเนินงานของ
สนามบินในประเทศนั้นๆ ในการนี้ อาจรวมถึงสนามบินปลายทางที่ไมไดอยูในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ในปจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาใหจุดหมายปลายทางดังกลาวเขาอยูในเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ถาบริษัทฯ เล็งเห็น
วาพื้นที่นั้นๆ มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสูจุดหมายปลายทางที่เปนแหลงทางวัฒนธรรมและการพักผอนแหงใหมๆ
2.7

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

2.7.1

เครื่องบิน

2.7.1.1 ฝูงบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่นํามาใหบริการขนสงผูโดยสารรวมทั้งสิ้นจํานวน 25 ลํา ซึ่งไดแกเครื่องบิน
แบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 8 ลํา เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 จํานวน 10 ลํา และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 จํานวน 7 ลํา ทั้งนี้
บริษัทฯ ไมไดปลดระวางเครื่องบินลําใดๆ ระหวางป 2554 ถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2557
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลเกี่ยวกับฝูงบินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (2)
แบบเครื่องบิน
แอรบัส เอ 320
แอรบัส เอ 319

จํานวนเครื่องบิน
(ลํา)

ภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน (ลํา)

7
10

-

ภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน
(ลํา)
7
10

กรรมสิทธิ์ของ
บริษัทฯ
(ลํา)
-

ความจุผูโดยสาร
ตอลํา(1)
(คน)
162Y
4 ลํา: 12C/108Y
4 ลํา: 138Y
2 ลํา: 144Y
70Y

อายุโดยเฉลีย่
(ป)
9.1
6.9

เอทีอาร 72-500
8
5
2
1
10.5
รวมทั้งสิ้น
25
5
19
1
หมายเหตุ
(1) C = ที่นั่งโดยสารชัน้ ธุรกิจ; Y = ที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด
(2) นอกจากนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เพิม่ เติมอีก 1 ลําจากบุคคลภายนอก และในวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 1 ลํา ซึ่งเดิมเปนเครื่องบินที่อยูภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
(Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงือ่ นไข (Conditional Sale Agreement) ทําใหหลังจากวันที่ดงั กลาวบริษัทฯ มีเครื่องบินภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) เหลือจํานวน 4 ลํา และบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์เครื่องบินเพิม่ เปน 2 ลํา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ฝูงบินของบริษัทประกอบดวยเครื่องบิน
จํานวน 18 ลํา 21 ลํา 25 ลํา และ 25 ลํา ตามลําดับ และอายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในป 2554 ป 2555
ป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูที่ 6.3 ป 7.3 ป 8.2 ป และ 8.7 ป ตามลําดับ โดยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอายุการใชงาน
ตามจริงของเครื่องบินจะอยูในชวงระยะเวลาระหวาง 20-25 ป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเครื่องบินแตละแบบ การซอมบํารุง อัตราการใชงาน
และสภาพแวดลอมในการใชงาน โดยเครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานานจะตองไดรับการซอมบํารุงมากขึ้น เพื่อที่จะรักษาความ
ปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีเครื่องบินจํานวน 21 ลําในฝูงบินของบริษัทฯ
ที่มีอายุมากกวา 6 ป โดยเครื่องบินที่มีอายุมากที่สุดของบริษัทฯ มีอายุประมาณ 12.6 ป
ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 ลํา เปนเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 จํานวน 2 ลํา และ
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) โดยอายุเฉลี่ยของเครื่องบินทั้ง 4 ลํา ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 เทากับ 8.7 ป นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบเอทีอาร 72600 ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่ม
อีกจํานวน 3 ลําดวย และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาว
ทั้งหมด 3 ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560บริษัทฯ คาดวา
บริษัทฯ จะทยอยปลดระวางเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ในที่สุด ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชา
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ชวยใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงสนามบินที่มีขนาดเล็กในประเทศไทย เชน สนามบินลําปาง
รวมทั้งยังเหมาะสมในการใหบริการในเสนทางการบินที่มีผูโดยสารใชบริการนอย เชน สนามบินตราด ซึ่งเครื่องบินที่มีขนาดใหญ
เชน เครื่องบินแบบไอพนไมสามารถเขาถึงได นอกจากนี้เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ ยังสามารถชวยใหบริษัทฯ
สามารถจัดสรรความถี่ของเที่ยวบินในเสนทางการบินที่มีความตองการต่ําหรือในชวงที่มีผูโดยสารเดินทางนอย (off-season) หรือที่
คาดหมายวาจะมีผูโดยสารเดินทางนอย ไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ เชื่อวาเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ทําใหบริษัทฯ มีความ
ยืดหยุนและมีอรรถประโยชนเชนเดียวกับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 สวนเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 นั้น ทําใหบริษัทฯ
สามารถขนสงผูโดยสารในเสนทางการบินขาเขาและขาออกจากสนามบินสมุย ซึ่งไมสามารถรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญกวา
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 ได ในขณะที่เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายเสนทางการบินระหวางประเทศ
ไปยังประเทศตางๆ เชน อินเดีย กัมพูชา และมัลดีฟส เปนตน โดยมีตนทุนตอที่นั่งต่ําลง ทําใหบริษัทฯ สามารถแขงขันทางดานราคา
บัตรโดยสารและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ตอสายการบินอื่นๆ ในภูมิภาค
เครื่องบินแบบ แอรบัส เอ 320 จํานวน 7 ลํา และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 จํานวน 6 ลํา นั้นไดถูกออกแบบใหมีชั้นที่นั่ง
โดยสารชั้นเดียว (single class) เพื่อใหมีจํานวนที่นั่งมากที่สุด สวนเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 ที่เหลือ 4 ลํานั้นไดถูกออกแบบใหมี
ชั้นที่นั่งโดยสารสองชั้น (dual class) เพื่อเพิ่มอัตราสวนการขนสงผูโดยสารใหไดมากที่สุดเพื่อรองรับผูโดยสารจากสายการบินอื่นที่
บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ดวย โดยเครื่องบินเหลานี้สามารถรองรับลูกเรือบนเที่ยวบิน ซึ่ง
ไดแก นักบิน 1 นาย ผูชวยนักบิน 1 นาย และพนักงานตอนรับบนเครื่องบินไดไมเกิน 4 คน และเครื่องบินแบบ เอทีอาร 72-500
จํานวน 8 ลําไดรับการออกแบบใหมีที่นั่งผูโดยสารจํานวน 70 ที่นั่ง ซึ่งสามารถรองรับลูกเรือบนเที่ยวบิน อันไดแก นักบิน 1 นาย
ผูชวยนักบิน 1 นาย และพนักงานตอนรับบนเครื่องบินไดไมเกิน 2 คน เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 มีที่นั่งผูโดยสารที่มีรูปทรง
ทันสมัยและหองขับเครื่องบินรูปแบบใหมที่จะชวยอํานวยความสะดวกแกการฝกอบรมนักบินและการเปลี่ยนไปใชฝูงบินที่มี
ขนาดใหญขึ้น
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2.7.1.2 แผนการจัดหาและปลดระวางเครื่องบิน
ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปจจุบัน บริษัทฯ วางแผนวาจะเพิ่มจํานวนเครื่องบินใหมีเครื่องบินเปนจํานวนทั้งสิ้น 43 ลํา
ในฝูงบินของบริษัทฯ ภายในสิ้นป 2561 ตารางดังตอไปนี้แสดงกําหนดเวลาการรับมอบเครื่องบินที่บริษัทฯ วางไวในอนาคต ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 ตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปจจุบัน
แบบเครื่องบิน
เครื่องบินขนาดไมเกิน 78 ที่นั่ง
เครื่องบินขนาด 120-160 ที่นั่ง

รวมทั้งสิ้น

2557
1
4

5

ปที่คาดวาจะมีการรับมอบ
2558
2559
2560
4
3
1
3
4
3

7

7

4

2561
0
3

3

รวม
9
17

26

ขอมูลขางตนแสดงถึงวันที่ที่คาดวาจะมีการสงมอบเครื่องบินเทานั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะ
สามารถเขาทําสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) หรือไดรับมอบเครื่องบินทั้งหมดหรือบางสวนที่ตามที่ระบุในวันที่คาดการณ
ไว โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ–ปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 หรือ เครื่องบินแบบเอทีอาร72-500 หรือเครื่องบินแบบ เอที
อาร 72-600 หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F หรือ 127M ซึ่งรวมถึงการ
ไมสามารถจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนตดังกลาวได หรือการตัดสินใจใชเครื่องบินหรือเครื่องยนตประเภทใหม อาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 144” อนึ่ง
บริษัทฯ อาจมีความจําเปนตองพิจารณาจัดหาเครื่องบินซึ่งเปนรุนที่มีอยูในปจจุบันเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในระหวางที่บริษัทฯ รอการ
ผลิตและการสงมอบเครื่องบินรุนใหมที่บริษัทฯ จะจัดหาตามแผนการจัดหาเครื่องบินขางตน
2.7.1.3 กลยุทธในการจัดหาและปลดระวางเครื่องบิน
บริษัทฯ มีความพยายามที่จะรักษาใหฝูงบินของบริษัทฯ มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามันเพื่อใหบริการในเครือขาย
เสนทางการบินของบริษัทฯ
ในการประเมินแผนการจัดหาและปลดระวางเครื่องบิน บริษัทฯ จะพิจารณาจากหลายๆ ปจจัยซึ่งรวมถึงการคาดการณความ
ตองการในอุตสาหกรรมการบินสําหรับเครื่องบินรุนใหมที่มีความทันสมัยและประหยัดน้ํามัน ความสามารถของฝูงบินในปจจุบัน
ขอกําหนดสําหรับเครื่องบินทั้งในปจจุบันและในอนาคต โครงสรางเงินทุน กระแสเงินสด คาใชจายในการซื้อและการเชา อัตรา
ดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ในตลาดซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนในการจัดหาแหลงเงินทุน
ทั้งนี้ ในการปลดระวางเครื่องบินแตละลํา บริษัทฯ จะพิจารณาเป นรายกรณี โดยพิจารณาจากหลายปจจัย ซึ่งรวมถึ ง
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและความปลอดภัย และอุปสงคในตลาดสําหรับเครื่องบินบางแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพยายามที่จะ
รักษาความสมดุลระหวางปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและคาบํารุงรักษาเครื่องบินกับตนทุนทางการเงิน รวมทั้งคาเสื่อมราคาซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในการจัดหาเครื่องบินแบบใหมกวาเพื่อมาใชแทนเครื่องบินแบบเดิม ทั้งนี้ โดยปกติในการจัดหาเครื่องบิน บริษัทฯ จะจัดซื้อ
หรือเชาเครื่องบินลําใหม โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “สัญญาเชาและสัญญาซื้อขายเครื่องบิน-เครื่องบินภายใต
สัญญาซื้อขาย สวนที่ 2 หนา 101” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600
ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีก
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จํานวน 3 ลําดวย และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3
ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560
สัญญาเชาและสัญญาซื้อขายเครื่องบิน
นอกจากเครื่องบิน 1 ลําที่บริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเครื่องบินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน (Operating Lease) เปนจํานวนทั้งหมด 19 ลํา และเครื่องบินที่เหลือเปนเครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance
Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) เปนจํานวนทั้งหมด 5 ลํา นอกจากนี้ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เพิ่มเติมอีก 1 ลําจากบุคคลภายนอก และในวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 1 ลํา ซึ่งเดิมเปนเครื่องบินที่อยูภายใตสัญญา
เชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ทําใหหลังจากวันที่
ดังกลาวบริษัทฯ มีเครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) เหลือจํานวน 4 ลํา และบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เครื่องบินเพิ่มเปน 2 ลํา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนเครื่องบินทั้งหมดในประเทศไทย
(1)

เครื่องบินภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เครื่องบิน 19 ลําจาก 24 ลําที่บริษัทฯ ใชในการดําเนินงานเปนเครื่องบินที่เชาภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งโดยทั่วไปมีกําหนดระยะเวลาเชาเริ่มแรกระหวาง 4-8 ป นับจากวันที่รับมอบเครื่องบินภายใตสัญญา
เชาดังกลาว ทั้งนี้ ระยะเวลาเชาที่เหลือของสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ของบริษัทฯ โดยเฉลี่ยคือ 3.4 ป ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) บริษัทฯ มีสิทธินําเครื่องบินไปใชในการดําเนินกิจการและมีหนาที่ในการ
ชําระคาเชาตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ที่เกี่ยวของ โดยผูใหเชาจะเปนผูไดรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและความเสี่ยงตางๆ ในการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในเครื่องบิน ซึ่งรวมไปถึงมูลคาคงเหลือของเครื่องบินเมื่อกําหนด
ระยะเวลาการเชาสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตองคืนเครื่องบินในสภาพที่ตกลงไวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชา อยางไรก็ดี แมวา
กรรมสิทธิ์ในเครื่องบินยังเปนของผูใหเชา บริษัทฯ ในฐานะผูเชามีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชบังคับ และมีหนาที่ในการ
ดูแลรักษาเครื่องบิน การใหบริการ การประกันภัย การชําระภาษี และการซอมแซมเครื่องบินในขณะที่สัญญาเชายังมีผลใชบังคับอยู
นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ผูใหเชาตองดําเนินการ (1) โอนสิทธิและผลประโยชนตางๆ ของการ
รับประกันและการใหความสนับสนุนดานอุปกรณที่เกี่ยวของของเครื่องบินลํานั้นๆ เทาที่ผูใหเชามีสิทธิ หรือ (2) จะตองแจงใหบริษัท
ฯ ทราบถึงการรับประกันและการใหความสนับสนุนดานอุปกรณที่เกี่ยวของของเครื่องบินลํานั้นๆ และจะตองดําเนินการเรียกรอง
สิทธิในการรับประกันแทนบริษัทฯ และใหความรวมมือกับบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับเงินประกันโดยตรง
การชําระคาเชาโดยทั่วไปจะตองชําระเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส ทั้งนี้ สัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)
โดยทั่วไป ตลอดระยะเวลาการเชา บริษัทฯ ยังตองชําระเงินคาเชาเพิ่มเติมซึ่งถือเปนคาเชาและเปนทรัพยสินของผูใหเชา โดยผูใหเชา
จะตองรักษาเงินคาเชาเพิ่มเติมดังกลาวไว และในกรณีที่บริษัทฯไดซอมบํารุงเครื่องบินตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชาแลว
บริษัทฯ สามารถเบิกเงินคาซอมบํารุงดังกลาวจากผูใหเชาได โดยผูใหเชาจะจายคืนใหแกบริษัทฯ จากเงินในบัญชีดังกลาว เมื่อ
บริษัทฯ ไดแสดงเอกสารหลักฐานวาไดดําเนินการซอมบํารุงที่จําเปนโดยครบถวนแลวโดยมีเงื่อนไขวาตองไมมีเหตุผิดนัดชําระหนี้
เกิดขึ้น โดยภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ผูใหเชาจะไมคืนเงินคาเชาเพิ่มเติมดังกลาวในสวนที่เหลือแกบริษัทฯ เมื่อ
สัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) สิ้นสุดลง ทั้งนี้ จํานวนเงินคาเชาเพิ่มเติมนี้จะขึ้นอยูกับการใชเครื่องบินในระหวางระยะเวลา
การเชา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงเงินสํารองเพื่อเปนคาซอมบํารุงโครงสรางของเครื่องบิน ระบบการทํางานของเครื่องยนต ชิ้นสวนและ
สวนประกอบของเครื่องยนต ระบบลงจอด และเครื่องสํารองกําลัง (Auxiliary Power Unit) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองดูแล
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รักษาเครื่องบินใหไดมาตรฐานตามที่ตกลงไวในระหวางระยะเวลาการเชา นอกจากนี้ ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)
บางฉบับ ผูใหเชามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญากอนสัญญาเชาครบกําหนด และเรียกคืนเครื่องบินถาหากมีเหตุแหงการผิดนัดชําระหนี้
เกิดขึ้น เชน การไมชําระคาเชาตามกําหนด การไมชําระเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับของเงินสํารองเพื่อการซอมบํารุงเครื่องบิน การที่ผู
เชาไมสามารถตอสัญญาประกันภัยตัวเครื่องบินหรือไมจัดหาประกันภัยสําหรับเครื่องบิน หรือการตกเปนบุคคลลมละลาย ทั้งนี้
สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาในชวงป 2550 ถึงป 2552 บริษัทฯ ไดชําระคาเชาลาชา ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating
Lease) 9 ฉบับ และบริษัทฯ ไดรับจดหมายแจงการชําระคาเชาลาชา และไดเขารวมเจรจากับผูใหเชาเพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระ
คาเชาในสัญญาเชาทั้งหมด 9 ฉบับ และสําหรับเครื่องบินอีก 3 ลํา ของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดเจรจาใหนําเงินคาเชาเพื่อการซอมบํารุง
เครื่องบินซึ่งเปนเงินของผูใหเชา แตบริษัทฯ มีสิทธิเบิกจากผูใหเชาเพื่อนํามาชดเชยคาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องบินตามแผนการที่
ไดกําหนดไวในสัญญาเชาดําเนินงานแตละฉบับ โอนมาชําระคาเชาเครื่องบินที่คางอยู และตกลงที่จะออก Standby Letter of Credit
เพื่อเปนหลักประกันแทนคาเชาเพื่อการซอมบํารุง นอกจากการชําระคาเชาลาชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานเครื่องบิน (Operating
Lease) 9 ฉบับ ดังกลาว บริษัทฯ ไดเจรจาขอคืนเครื่องบินอีกหนึ่งลํา อีกทั้งตองชําระคาเสียหายในการคืนเครื่องบินกอนกําหนด และ
บริษัทฯ ไดยกเลิกการรับมอบเครื่องบินลําใหมและถูกริบมัดจําภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ดังกลาว อยางไรก็ตาม
Standby Letter of Credit ที่บริษัทฯ ออกใหเพื่อเปนหลักประกันดังกลาวหมดอายุแลวในป 2554 และ ป 2555 ณ วันที่ในเอกสารฉบับ
นี้ บริษัทฯ มีความสามารถที่จะชําระคาเชาเครื่องบินตรงตามระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา และไมไดมีการออก Standby Letter of
Credit เพื่อเปนหลักประกันแทนคาเชาเพื่อการซอมบํารุงแตอยางใด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease)
ไดในอดีต และการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน ในอนาคตอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 137”
(2)

เครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional
Sale Agreement)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สัญญาเชา 5 ฉบับ จาก 24 ฉบับ ของบริษัทฯ เปนสัญญาเชาซึ่งผูใหเชาที่เปนบุคคลภายนอก
ไดทําสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) และใหบริษัทฯ เชาชวงเครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ใน
รูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ทั้งนี้ สัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของ
สัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ที่บริษัทฯ ไดทําขึ้นมักมีกําหนดระยะเวลาการเชา 12 ป และระยะเวลา
เชาที่เหลือภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement)
โดยเฉลี่ยคือ 5 เดือน ถึง 1.4 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขาย
แบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) บริษัทฯ จะชําระเงินคาเชาใหแกผูใหเชาซึ่งเปนบุคคลภายนอก โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง-ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–ผูใหกูยืมของผูใหเชาเครื่องบิน
อาจมีสิทธิในหลักประกันเหนือเครื่องบินของบริษัทฯ ที่ผูใหเชาไดซื้อมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) และอาจ
เขาครอบครองเครื่องบินดังกลาวในกรณีผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติการตามขอกําหนดในสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease)
และเอกสารกูยืมเงินอื่นๆที่เกี่ยวของได สวนที่ 2 หนา 137” โดยบริษัทฯ จะตองเปนผูรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและผลประโยชน
ในการเปนเจาของเครื่องบิน โดยกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินยังคงเปนของเจาของเครื่องบิน ซึ่งภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance
Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อเครื่องบินลําดังกลาวจาก
ผูใหเชาเมื่อสัญญาดังกลาวครบกําหนดหรือสิ้นสุดหรือในกรณีใชสิทธิซื้อเครื่องบินกอนครบกําหนดระยะเวลาโดยแจงเปน
หนังสือลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน และจะไดรับกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินหากบริษัทฯ ไดชําระเงินที่คางจายครบถวนแลว ทั้งนี้
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เงื่อนไขในสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) นั้น
ขึ้นอยูกับความตกลงของคูสัญญา และโดยทั่วไปการชําระคาเชาตามสัญญาจะกําหนดเปนรายเดือน
โดยการชําระเงินคางวดตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) นั้น บริษัทฯ มีหนาที่ในการชําระ
ใหกับคูสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ที่มีสถานะเปนนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle)
ซึ่งจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะภายใตรูปแบบของโครงการสินเชื่อเพื่อการจัดหาเครื่องบินระหวางบริษัทฯ และ ธนาคารตางประเทศ
แหงหนึ่ง (โดยมีลักษณะของธุรกรรมเปนสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Sale Agreement)) การจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) เพื่อทําหนาที่เปนคูสัญญากับบริษัทฯ นั้น
เปนไปตามรูปแบบซึ่งกําหนดโดยธนาคารตางประเทศตามโครงการสินเชื่อดังกลาว และธนาคารตางประเทศยังเปนผูกําหนดบัญชีซึ่ง
บริษัทฯ จะตองชําระเงินแตละงวดตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) อีกดวย
นอกจากนี้ ในระหวางที่กรรมสิทธิ์ในเครื่องบินยังไมไดโอนมายังบริษัทฯ ภายใตโครงการสินเชื่อเพื่อการจัดหาเครื่องบิน
บริษัทฯ มีหนาที่สงเงินเพื่อการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบินใหแกผูผลิตเครื่องบิน เพื่อเปนการสํารองไวเพื่อซอมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องบินและอุปกรณ โดยในกรณีที่บริษัทฯไดมีการซอมบํารุงเครื่องบินตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเชาทางการเงิน
(Finance Lease) ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) แลว บริษัทฯ สามารถเบิกเงินคาซอมบํารุง
ดังกลาวจากผูผลิตเครื่องบินไดตามจํานวนที่ใชไปจริงแตไมเกินเงินเพื่อการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบินที่ไดสงไปแลว โดย
ผูผลิตเครื่องบินจะจายคืนใหแกบริษัทฯ จากเงินในบัญชีดังกลาว เมื่อบริษัทฯ ไดแสดงเอกสารหลักฐานวาไดดําเนินการซอมบํารุงที่
จําเปนโดยครบถวนแลวโดยมีเงื่อนไขวาตองไมมีเหตุผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผูผลิตเครื่องบินจะคืนเงินเพื่อการซอมแซมและ
บํารุงรักษาเครื่องบินที่เหลือใหแกบริษัทฯ เมื่อไดรับเอกสารหลักฐานที่แสดงวาบริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินแลว ทั้งนี้
จํานวนเงินเพื่อการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบิน จะขึ้นอยูกับการใชเครื่องบิน ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงเงินสํารองเพื่อเปนคาซอม
บํารุ งโครงสรางของเครื่ องบิน ระบบการทํางานของเครื่องยนต ชิ้ นสวนและส วนประกอบของเครื่องยนต และระบบลงจอด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองดูแลรักษาเครื่องบินใหไดมาตรฐานตามที่ตกลงไว
ทั้งนี้ หากมีเหตุแหงการผิดนัดเกิดขึ้นตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) คูสัญญาของบริษัทฯ
ตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ดังกลาวมีสิทธิบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดและเรียกใหบริษัท
คืนเครื่องบินที่เชา โดยเหตุแหงการผิดนัดภายใตสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข รวมถึงแตไมจํากัดเพียง การไมชําระคาเชา การไมชํา
ภาระหนี้อื่นๆ เกินกวาจํานวนที่กําหนด การตกเปนบุคคลลมละลาย และการยกเลิกเสนทางการบินกรุงเทพฯ-สมุย ของบริษัทฯ
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผูใหเชายังไมไดบอกเลิกสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข หรือเรียกคืนเครื่องบินเนื่องจากการผิดนัด
ของบริษัทฯ แตอยางใด
(3)

เครื่องบินภายใตสัญญาซื้อขาย

บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินสําหรับ
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหมจํานวน 6 ลํา สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72600 เพิ่มอีกจํานวน 2 ลําดวย และบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบ เอทีอาร 72-600 เพิ่มอีก 1 ลํา ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2557 นอกจากนี้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอารเพิ่มเติมทั้งหมด 3 ลํา โดยภายใต
สัญญาซื้อขายเครื่องบินดังกลาว บริษัทฯ ตกลงซื้อและ Avions de Transport Regional G.I.E. (“ATR”) ตกลงขายเครื่องบินในราคา
(List price) ลําละ24.6 ลานเหรียญดอลลาหสหรัฐ โดยราคาสุดทายจะมีสวนลดตามที่จะไดมีการเจรจากันตอไป ทั้งนี้ เมื่อไดมีการ
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ชําระเงินคาเครื่องบินทั้งหมดแลว กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงภัยในความสูญเสียหรือเสียหายของเครื่องบินดังกลาวจะถูกโอนมาที่
บริษัทฯ ทั้งนี้ กําหนดการสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
เครื่องบิน
เครื่องบินลําที่ 1 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 2 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 3 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 4 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 5 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 6 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 7 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 8 ATR72-600
เครื่องบินลําที่ 9 ATR72-600

กําหนดสงมอบ
ไตรมาสที่ 4 ป 2557
ไตรมาสที่ 1 ป 2558
ไตรมาสที่ 3 ป 2558
ไตรมาสที่ 4 ป 2558
ไตรมาสที่ 4 ป 2558
ไตรมาสที่ 1 ป 2559
ไตรมาสที่ 2 ป 2559
ไตรมาสที่ 4 ป 2559
ไตรมาสที่ 1 ป 2560

ภายใตสัญญาซื้อขายเครื่องบินดังกลาว บริษัทฯ จะตองดําเนินการจัดทําประกันความเสี่ยงภัยเครื่องบิน และประกันความรับ
ผิดอยางกวางขวางตามกฎหมายตอสาธารณชน รวมถึงประกันความรับผิดตอผูโดยสารและบุคคลภายนอก ซึ่งมีผลคุมครองตั้งแตวันที่
ไดรับมอบเครื่องบินเปนตนไป
ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขาย ผูขายตกลงจัดใหมีประกันความชํารุดบกพรองตามปกติของเครื่องบิน และอะไหลและอุปกรณจาก
ผูจําหนายสินคา
อนึ่ง ตามสัญญาซื้อขายเครื่องบินนี้ ATR จะจัดใหมีการรับประกันการปฏิบัติตามสัญญา (performance guarantee) ในเรื่อง
การนําเครื่องบินขึ้น(take-offf) และลงจอด (landing) การบินที่ระดับความสูงดวยเครื่องยนตเดียว (single engine ceiling) ความเร็ว
สูงสุดในการเดินทางของเครื่องบิน (maximum cruise speed) และการปฏิบัติตามพันธกิจทั่วไป (typical mission performance) และ
น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่เครื่องบินสามารถบรรทุก (payload)
ทั้งนี้ คูสัญญาสามารถบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนโดยบอกกลาวไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณ
อักษร ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดผิดสัญญาเกิดขึ้นซึ่งรวมถึงกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถชําระหนี้ได กรณีลมละลายหรือมี
หนี้สินลนพนตัว กรณีชําระบัญชีจากการลมละลายของกิจการหรือในสวนที่เปนสาระสําคัญของทรัพยสินของกิจการ กรณีอยูใน
ระหวางถูกดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของบริษัทในสวนที่เปนสาระสําคัญและการเลิกกิจการ (divestment) หรือในสวนที่เปน
สาระสําคัญของทรัพยสินของบริษัทและเหตุดังกลาวยังคงมีอยูเปนระยะเวลาที่กําหนดไวตามสัญญา
อยางไรก็ตาม ATR มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือฟองรองตอศาลใหศาลมีคําสั่งใหปฏิบัติตาม
สัญญา และ/หรือชดใชคาเสียหายได หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้ และบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด นับจากวันที่ไดรับแจงจาก ATR เปนลายลักษณอักษรใหแกไขเหตุการณดังกลาว


ไมสามารถรับมอบเครื่องบินตามวันสงมอบที่กําหนดไว



ไมสามารถออกหนังสือรับมอบเครื่องบิน (certificate of acceptance) ใหกับ ATR กอน หรือ ณ วันสงมอบตามที่
กําหนดไว
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ไมชําระเงินคาเครื่องบินกอน หรือ ณ วันสงมอบตามที่กําหนดไว หรือ



ไมชําระเงินคาใชจายอื่นใดที่ตองชําระกอนวันสงมอบตามที่กําหนดไว

นอกจากนี้ ATR ตกลงดําเนินการใหฝาย Customer and Structured Finance ของ ATR ใหความชวยเหลือบริษัทฯ ในการหา
แหลงเงินทุนสําหรับเครื่องบินแกบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ รองขอ โดยความชวยเหลือรวมถึง (ก) ความชวยเหลือทางการเงินจาก
หนวยงานสินเชื่อเพื่อการสงออก (Export Credit Agency)ในประเทศในยุโรป (European export credit financing support) โดยการยื่น
ขออนุญาตตอหนวยงานสินเชื่อเพื่อการสงออก (Export Credit Agency) ของประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี หรือ (ข) เงินทุนดวยวิธีการอื่น
เชน การใหการสนับสนุนทางการเงิน หรือการเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานเครื่องบิน (Operating Lease) โดยการซื้อและใหเชากลับ
เครื่องบินทั้ง 9 ลํา ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะจัดหาเงินทุนสําหรับการซื้อเครื่องบินดังกลาวของบริษัทฯ ผานการเขาทําสัญญาเชาทาง
การเงิน (Finance Lease) กับบุคคลภายนอก
เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน บริษัทฯ อาจตองระดมเงินทุนและกอหนี้เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อเปนเงินทุนใน
การจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะระดมทุนเพื่อการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 จํานวน 9 ลําดังกลาวโดย
การเขาทําสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) กับบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจตองกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินกิจการ การ
ลงทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น เงินทุนหมุนเวียนที่จําเปน และการขยายธุรกิจ
2.7.2

การจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน

น้ํามันเชื้อเพลิงเปนองคประกอบหลักของตนทุนสําหรับสายการบินตางๆ โดยคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ บริษัทฯ ในป 2554
ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีจํานวนประมาณ 3,049.20 ลานบาท 3,852.73 ลานบาท
4,158.78 ลานบาท และ 2,606.93 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 28.2 รอยละ 29.3 รอยละ 27.7 รอยละ 29.8 ของตนทุนขาย
และบริการรวม ตามลําดับ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญจากตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ สวนที่ 2 หนา 126”
ในการจัดซื้อน้ํามันเครื่องบิน บริษัทฯ มิไดพิจารณาเฉพาะดานราคาเทานั้น แตยังพิจารณาถึงความพรอมในการจัดสง
น้ํามันและความจําเปนในการรักษาความสัมพันธระยะยาวกับผูจําหนายน้ํามันดวย โดยในป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรอยละ 68.1 และรอยละ 68.7 ของคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ตามลําดับ
จาก ปตท. และรอยละ 26.5 และรอยละ 26.8 ของคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ตามลําดับ จากเชลลแหงประเทศไทย ภายใต
สัญญาซื้อน้ํามันซึ่งมีกําหนดระยะเวลา 2-3 ป โดยบริษัทฯ เชื่อวาในกรณีที่ผูจําหนายน้ํามันรายใดประสบกับปญหาไมสามารถ
จําหนายน้ํามันใหแกบริษัทฯ ได ผูจําหนายน้ํามันดังกลาวขางตน หรือผูจําหนายน้ํามันรายอื่นจะสามารถจําหนายน้ํามันตามความ
ตองการของบริษัทฯ ได
ในภูมิภาคเอเชีย ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีการปรับเกณฑมาตรฐานตามราคาเฉลี่ยอางอิง MOPS (Mean of Platts
Singapore: MOPS) โดยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจะเคลื่อนไหวสอดคลองกับทิศทางราคาน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทอื่น และมี
ความผันผวนสูงขึ้นอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตรของโลก บริษัทฯ จึงปรับใชกลยุทธบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงที่
หลากหลายเพื่อบริหารความเสี่ยงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งรวมถึงการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดังกลาว โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ สวนที่ 2 หนา 363” ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม
สามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไดอยาง
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ตอเนื่อง และแมวาจะสามารถทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดังกลาวได บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวาเงื่อนไขในสัญญา
ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินจะสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย
นอกจากการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงแลว บริษัทฯ ยังมีนโยบายลดตนทุนและลดความเสี่ยง
ตามปกติใหอยูในระดับต่ําที่สุด โดยใชกลยุทธการบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิงดังตอไปนี้
 นโยบายน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงจากแหลงที่มีราคาถูกที่สุด และจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ
ที่พอเพียงในแตละครั้ง ภายใตขอจํากัดทางการขนสงที่เหมาะสมและเปนไปตามระเบียบขอบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให
ตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต่ําที่สุด
 นโยบายการใชน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ พยายามลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงใหต่ําที่สุดดวยการนําบทวิเคราะหเกี่ยวกับ
การใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพของ IATA มาใช (IATA Fuel Efficiency Gap Analysis) เปนแนวทางซึ่ง
ครอบคลุมทุกแงมุมของการดําเนินการดานการบินเพื่อใหสามารถคงอัตราการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบินใหอยูในระดับต่ําที่สุดสําหรับการปฏิบัติการ แนวทางดังกลาวรวมถึงการเลือกเสนทางการบินที่มีระยะ
สั้นที่สุด การเลือกสนามบินสํารองที่ใกลที่สุด การใหเครื่องบินไตถึงระดับความสูงที่เหมาะสมที่สุดภายในเวลาสั้น
การพิจารณากําหนดระดับความสูงที่เหมาะสมในการบินใหเหมาะสมกับสมรรถภาพเครื่องยนตและน้ําหนัก
เครื่องบิน ทั้งนี้ อัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงจะอยูในระดับต่ําสุด ณ ระดับความสูงที่เหมาะสมที่สุดซึ่งจะใชเปน
แนวทางการปฏิบัติทางเทคนิคการบินสําหรับเที่ยวบินทุกแบบโดยการบินเปนเสนทางตรง และการลดน้ําหนัก
โดยรวมของเครื่องบินดวยการลดน้ําหนักสวนเกินซึ่งรวมถึงการจัดอาหารและเครื่องดื่ม เอกสารบนอากาศยาน
และน้ํา ใหสอดคลองกับประมาณการปริมาณความตองการจริง
 คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ เริ่มเก็บคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเสนทางการบินระหวางประเทศ
ทุกสาย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนกันยายน 2544 และมีอัตราคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงอยูระหวาง 33 เหรียญ
สหรัฐฯ ถึง 70 เหรียญสหรัฐฯ ตอเที่ยวบิน ขึ้นอยูกับระยะเวลาในเวลาบินในแตละเสนทาง ทั้งนี้ กรมการบินพล
เรือนหามการเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยแยกจากคาโดยสารสําหรับเสนทางการบินภายในประเทศ
2.7.3

ผูจําหนายวัตถุดิบหลัก

ใน 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีผูจําหนายวัตถุดิบหลักที่คิด
เปนสัดสวนรอยละ 10.0 หรือมากกวาของคาใชจายในการดําเนินงานเพียง 1 ราย คือ ปตท. บริษัทฯ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบินจาก ปตท. คิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 68.7 รอยละ 66.7 รอยละ 68.1 และรอยละ 68.7 ตามลําดับของคาใชจายดาน
น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน หรือคิดเปนประมาณรอยละ 19.4 รอยละ 19.5 รอยละ 18.8 และรอยละ 20.5 ตามลําดับของตนทุนขายและ
บริการรวมในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินจาก เชลลแหงประเทศไทย คิดเปนประมาณ รอยละ 25.5 รอยละ 25.3 รอย
ละ 26.5 และรอยละ 26.8 ของคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน หรือคิดเปนประมาณ รอยละ 7.2 รอยละ 7.4 รอยละ 7.3 และรอย
ละ 8.0 ของตนทุนขายและบริการรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 ตามลําดับ อยางไรก็ดี นอกจากที่ไดเปดเผยขางตน บริษัทฯ ไมมีผูจําหนายรายใดที่บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบหลักมากกวารอยละ
10 ของตนทุนขายรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
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ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวา ผูจําหนายที่ไดรับการยอมรับรายอื่นๆ มีความพรอมในการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่มีปริมาณ
และคุณภาพใกลเคียงกับผูจําหนายหลักขางตนได
2.8

การประกันภัย

บริษัทฯ มีการประกันภัยหลายประเภทที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบินโดยกรมธรรมประกันภัยดังกลาวจะคุมครองถึงธุรกิจ
การบินและการขนสง ซึ่งครอบคลุมไปถึง (ก) ประกันภัยลําอากาศยานสําหรับการสูญเสียและเสียหายชิ้นสวนอะไหลเครื่องยนต
และยังครอบคลุมไปถึงความรับผิดตอบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่เกี่ยวกับการขนสง) โดยมี
วงเงินคุมครอง 750 ลานเหรียญสหรัฐตออุบัติเหตุแตละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย ซึ่งรวมถึงความรับผิดตอความบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิต หรือความสูญเสียหรือเสียหายตอบุคคลภายนอก (ข) ประกันภัยตอความเสียหายสวนที่เกินจากกรมธรรมหลัก ใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยสงคราม การจี้เครื่องบิน และความเสียหายอื่นๆ ซึ่งมีการขยายวงเงินจํากัดความรับผิดเพื่อคุมครอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอลําอากาศยานและบุคคลภายนอก (ค) ประกันภัยสงคราม (ง) ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของ
สํานักงานและโรงซอมบํารุงเครื่องบิน (hangar) (จ) ประกันภัยคาใชจายสวนแรกสําหรับความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ตัวลําอากาศยานและชิ้นสวนอะไหลเครื่องยนต (ฉ) ประกันภัยอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ (ช) ประกันภัยการกอการราย
บริษัทฯ เชื่อมั่นวากรมธรรมประกันภัยที่บริษัทฯ ไดทําไวทั้งหมดนี้ สอดคลองกับธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจการบิน
และมีความคุมครองอยูในระดับที่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดทําประกันความเสี่ยงภัยอื่นๆ นอกเหนือจากที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจการบินดวย โดยครอบคลุมทรัพยสินของบริษัทฯ ประกันภัยอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและลูกจางของ
บริษัทฯ ประกันภัยสัญญาณไฟนีออน (neon sign) และประกันภัยเงิน อนึ่ง บริษัทฯ มีการทําประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก
สําหรับสนามบินสมุยดวยเชนกัน
บริษัทฯ ไดทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยของประเทศไทยซึ่งจะจัดทําประกันภัยตอสําหรับความเสี่ยงที่สําคัญตางกับ
บริษัทประกันภัยตางประเทศ ทั้งนี้ คาเบี้ยประกันภัยที่บริษัทฯ ชําระรวมถึงความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทฯ ไดรับ
นั้นอยูในรูปของเงินสกุลบาทและเหรียญสหรัฐ
ตารางดังตอไปนี้ แสดงถึงจํานวนเงินเอาประกันภัยรวมและจํานวนเบี้ยประกันภัยรวมที่ชําระแลว ภายใตกรมธรรม
ประกันภัยเกี่ยวกับเครื่องบินสําหรับชวงระยะเวลาสิ้นสุดรอบระยะเวลาการทําประกันภัยที่ระบุไว ทั้งนี้ ปกรมธรรมเกี่ยวกับ
เครื่องบินจะเริ่มตั้งแตวันที่ 28 มีนาคมของปกอนหนาจนถึงวันที่ 27 มีนาคมของปถัดไป
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รอบปสิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม
2555

2556

2557

หนวย : ลานบาท
รอบสามเดือนตั้งแตวันที่
28 มีนาคม - 28 มิถนุ ายน
2556
2557

ความคุมครองความเสียหายของอากาศยาน:
ความเสียหายของอากาศยาน:
จํานวนเงินเอาประกันรวม
16,516.2
17,888.1
25,992.3
5,838.0
6,498.1
(มูลคาฝูงบิน)
มูลคาเอาประกันสูงสุดตออากาศยาน(1)
2,250.0
2,250.0
2,400.0
562.5
600.0
ภัยจากสงครามและภัยที่เกีย่ วเนื่องรวมกัน
16,516.2
17,888.1
25,992.3
5,838.3
6,498.1
ความคุมครองความรับผิด:
วงเงินรับผิดชดใชรวม(2)
22,500.0
22,500.0
24,000.0
5,625.0
6,000.0
ความรับผิดชดใชตามกฎหมายตอบุคคลภายนอกอัน
22,500.0
22,500.0
24,000.0
5,625.0
6,000.0
(3)
เนื่องจากภัยสงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่อง (AV52E)
เบี้ยประกันรวมชําระแลว(4)
123.6
133.5
87.9
29.8
22.0
หมายเหตุ
(1) ตอครั้งและตอวงเงินจํากัดความรับผิดตอปสําหรับอากาศยานแตละเครื่องในฝูงบินของบริษัทฯ
(2) รวมถึงความคุมครองความรับผิดตอผูโดยสาร สัมภาระกระเปา สินคา ไปรษณียภัณฑ อากาศยานบุคคลภายนอกและบุคคลภายนอกทัว่ ไป ทั้งนี้อยู
ภายใตวงเงินจํากัดความรับผิดทีเ่ กีย่ วของ
(3) สําหรับการประกันภัยประเภทนี้ มีวงเงินความคุมครองสวนแรกภายใตกรมธรรมประกันภัยการบิน (Main Aviation Insurance Policy) จํานวน
750 ลานเหรียญสหรัฐตอแตละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย (กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เทากับ 32 บาท)
(4) รวมคานายหนา

บริษัทฯ ตกลงชําระเบี้ยประกันภัย จํานวน 87.9 ลานบาท (2.7 ลานเหรียญสหรัฐ) สําหรับป 2557 โดยอางอิงจากมูลคา
ฝูงบินทั้งหมด จํานวน 25,992.3 ลานบาท (800.9 ลานเหรียญสหรัฐ)
เบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบไมเพียงแตจากเหตุการณและอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวกับบริษัทฯ แตยังไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณและอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งดวยเหตุการณหลายเหตุการณเกี่ยวกับสายการบินที่
เกิดขึ้นทั่วโลกในปกอนหนานี้ ทําใหบริษัทฯ คาดวาโดยรวมแลวเบี้ยประกันภัยสําหรับสายการบินรวมถึงเบี้ยประกันภัยของ
บริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ–บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงบางประการที่ไมไดทําประกันภัยไว และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการทํากรมธรรม
ประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาประกันภัยไดเลย สวนที่ 2 หนา 149”
2.9

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ไดลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบตางๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันของบริษัทฯ มาโดยตลอด และเพื่อใหบรรลุมาตรฐานการบริการลูกคาที่สูงขึ้น รวมถึงการบูรณาการระบบตางๆ และการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยในวันที่ 1 เมษายน 2557 บริษัทฯ เริ่มใชซอฟตแวร Enterprise
Resource Planning (ERP) เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลแบบรวมศูนย และเพื่อใหสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการและวางแผนธุรกิจไดอยางรวดเร็ว โดยในเบื้องตนบริษัทฯ มีแผนการที่จะนํา ERP มาใชกับงานดาน
การเงิน บัญชี สินทรัพย บุคคล การจัดซื้อ วัสดุคงคลัง การขาย การวางแผนโครงการ (Project Management) และจะขยายออกไป
ใหครอบคลุมถึงดานอื่นๆ ตอไป เชน การวางแผนธุรกิจ การวิเคราะหและบริหารรายไดและคาใชจาย เปนตน บริษัทฯ ไดใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการเชื่อมตอและแบงปนขอมูลและทําธุรกรรมกับสายการบินอื่นๆ ตัวแทนบริษัททองเที่ยว
บริษัทขนสงสินคา และหนวยงานรัฐบาล โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานและระบบตางๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง
สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความพรอมในการสํารองขอมูล
บริษัทฯ มีการปรับปรุงเว็บไซตของบริษัทฯ ใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณและการบริการตางๆ ของ
บริษัทฯ ซึ่งเว็บไซตของบริษัทฯ ชวยใหลูกคาสามารถทําการสํารองที่นั่งและซื้อบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส ระบุที่นั่งโดยสาร และ
สืบคนขอมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน ราคาบัตรโดยสาร เที่ยวบินขาเขา เที่ยวบินขาออก การเช็คอิน โปรแกรม FlyerBonus เชนเดียวกับขอมูล
ตารางขนสงสินคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเริ่มการใหบริการจําหนายตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ ในเดือน
กันยายน 2545 และใหบริการเช็คอินผานทางเว็บไซตในเดือนกันยายน 2551 นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯ ไดขยายระบบ
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกสใหผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศทั่วโลกใช
แทนบัตรโดยสารกระดาษ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหผูโดยสาร และเปนการสนับสนุนโครงการลดโลกรอน นอกจากนี้ ขอมูลบน
เว็บไซตยังประกอบไปดวยขอมูลสาธารณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ เปนจํานวนมาก รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจาง และโอกาส
การร ว มงานกั บ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต และข า วประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ ทั้ ง นี้ เว็ บ ไซต ข อง BFS
Cargo
(www.bangkokflightservices.com/our_cargo_track.php) ใหบริการลูกคาที่จะขนสงสินคาทางอากาศดําเนินการสํารองพื้นที่ ติดตาม
การสงสินคา และหาตาราง และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาของลูกคาได
บริษัทฯ ไดใชระบบอัตโนมัติตางๆ ในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ
“ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–บริษัทฯ ตองพึ่งพาระบบอัตโนมัติและอินเทอรเน็ตใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความลมเหลวหรือการละเมิดความปลอดภัยใดๆ ของระบบเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ บริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 143”
2.10

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ ไดดําเนินการตามโครงการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมในการประกอบการของบริษัทฯ ทุกขั้นตอนเพื่อใหการ
ประกอบการของบริษัทฯ สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โครงการดังกลาวรวมถึงการบําบัดน้ําเสียกอนระบายออก การเลิกใช
สารเคมีที่เปนอันตราย เชน สารเคมีที่มีสวนประกอบของกาซคลอโรฟลูออโรคารบอน (Chlorofluorocarbon) รวมทั้งดําเนินมาตรการ
ตางๆ เพื่อที่จะควบคุมและปองกันไมใหเกิดการรั่วซึมของน้ํามันหรือสารเคมีที่มีพิษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสงเสริมการใชกระดาษ
รีไซเคิลทั่วทั้งบริษัทฯ ดวยบริษัทฯ เชื่อมั่นวาเครื่องบนและเครื่องยนตของบริษัทฯ ผานมาตรฐนในดานมลภาวะทางเสียงและการ
กอใหเกิดมลภาวะตางๆ ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชบังคับอยูในจุดหมายปลายทางที่บริษัทฯ ใหบริการ
ในสวนของสนามบินสมุยรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการสนามบินสมุยที่เกี่ยวของ ไดกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญทั้งในดานเสียง อากาศ และน้ํา ทั้งนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกลาวอยางเครงครัด ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการบินในชวงเวลากลางคืนในชวงเวลาที่กําหนดไว การจัดตารางบินใหมีความ
เหมาะสม การปรับปรุงรางระบายน้ําและติดตั้งทอระบายน้ําตามมาตรการที่กําหนด และการตรวจสอบและบํารุงรักษาสภาพ
เครื่องยนตอยางเครงครัดเปนไปตามมาตรฐานของ ICAO อยางไรก็ดี ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับ
โครงการสนามบินสมุย บริษัทฯ ตองดําเนินการชดเชยหรือลดผลกระทบสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูภายในพื้นที่แนวเสนเสียงซึ่ง
กําหนดขึ้นตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการสนามบินสมุยดังกลาวโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาการชดเชยตามมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการปรับปรุงการใหบริการสนามบินสมุย (“คณะทํางานพิจารณาการชดเชย”) โดยกรมการบินพลเรือน
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ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากบริษัทฯ และหนวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกรมการบินพลเรือน ผูแทนจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภาค จังหวัดสุราษฎรธานี ผูแทนจากกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนจากศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม ผูแทนจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง นายอําเภอเกาะสมุย และผูแทนจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย และภาค
ประชาชน โดยคณะทํางานพิจารณาการชดเชยไดกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียง หรือจํานวนเงินคาชดเชยที่ตองจาย
ใหแกผูไดรับผลกระทบ ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการชดเชยตามที่ไดรับความเห็นชอบจากเทศบาลเมืองเกาะสมุยเพื่อใชเปนฐานใน
การพิจารณาจายคาชดเชยผูไดรับผลกระทบภายในเสนเสียงที่กําหนดตอไป ทั้งนี้ มีผูที่ไดรับผลกระทบจากเสียงจํานวน 239 หลังคา
เรือน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ไดดําเนินการจายคาชดเชยผูไดรับผลกระทบดังกลาวไปแลวจํานวน 229 หลังคาเรือน เปน
จํานวนเงิน 22,155,751.70 บาท ทั้งนี้ผูไดรับผลกระทบที่ไมยอมรับการจายคาชดเชยดังกลาวมีจํานวนทั้งสิ้น 10 หลังคาเรือน คิดเปน
จํานวนเงิน 704,030.96 บาท โดยในขณะนี้เรื่องบริษัทฯ อยูในระหวางการเจรจากับผูไดรับผลกระทบที่ไมยอมรับการจายคาชดเชย
ดังกลาว ในสวนของสนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการสนามบิน
สุโขทัย และสนามบินตราดไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญทั้งในดานเสียง อากาศ และน้ํา
และบริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด โดยในปจจุบันบริษัทฯไมมีประเด็นขอขัดแยงทางสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับ
สนามบินทั้งสองแหงความปลอดภัยและคุณภาพ
2.11

ความปลอดภัยในการใหบริการการบิน

ความปลอดภัยและความมั่นคงดานการบิน (aviation safety and security) เปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสําคัญสูงสุดประการ
หนึ่ง บริษัทฯ มีความมุงมั่นอยางเต็มที่ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูโดยสารและพนักงาน ความมุงมั่นดังกลาว
สะทอนใหเห็นจากระบบซอมบํารุงเครื่องบิน และระบบฝกอบรมดานความปลอดภัยอยางครอบคลุมแกนักบิน ลูกเรือ และพนักงาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการและระบบบริหารจัดการที่พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงดานการบินอยางตอเนื่อง
และดําเนินงานในเชิงรุกในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยโดยรวมและความปลอดภัยในดานการบิน เพื่อทําใหบริษัทฯ มี
ความสามารถในการแขงขัน และทําใหเกิดความมั่นใจในกระบวนการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ และบริการของบริษัทฯ และใน
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
เครื่องบินทุกลําของบริษัทฯ มีการติดตั้งระบบนํารองลงจอด (Instrument Landing Systems (ILS)) ที่ทันสมัยและมีความ
แมนยําอยางสูง ซึ่งใหการนําทางทั้งในแนวขวางและแนวตั้งที่จําเปนสําหรับนักบินในการบังคับเครื่องบินเพื่อการรอนลงอยาง
แมนยํา การรอนลงอยางแมนยําเปนวิธีการปฏิบัติเพื่อนําเครื่องบินรอนลงโดยใชอุปกรณนํารองที่สอดคลองกับทางวิ่ง ทั้งนี้ ระบบ
ILS ที่ติดตั้งในเครื่องบินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติในการประกาศระดับความสูงใหทราบ ซึ่งจะชวยนักบินในการควบคุมการรอน
ลงของเครื่องบินไดดีขึ้น นอกจากนี้ เครื่องบินบริษัทฯ ยังติดตั้งเทคโนโลยีระบบเตือนภัยการจราจรและหลีกเลี่ยงการชนกันของ
อากาศยาน (Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS)) และระบบแจงเตือนความใกลกับพื้นดินขั้นสูง (Enhanced
Ground Proximity Warning System (EGPWS)) ทั้งนี้ เทคโนโลยี TCAS ชวยใหนักบินตรวจพบเครื่องบินลําอื่นๆ ที่ติดตั้งระบบ
TCAS และเครื่องบินที่ติดตั้งระบบเตือนภัยอื่นๆ รวมทั้งประสานงานการหลบหลีกระหวางเครื่องบิน 2 ลําที่ติดตั้ง TCAS และอยู
ในทิศทางตรงขามกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการชนกันกลางอากาศ ในขณะที่ EGPWS เปนระบบเตือนภัยและวัดระยะหางระหวาง
พื้นดินกับเครื่องบิน ซึ่งใชขอมูลตางๆ ของเครื่องบิน รวมถึงตําแหนงทางภูมิศาสตร ระดับความสูง ความเร็วของเครื่อง และวิถี
รอนลง รวมทั้งขอมูลเรื่องสภาพพื้นผิวของทางวิ่ง สิ่งกีดขวาง และขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลของทาอากาศยาน โดยขอมูลดังกลาว
ขางตนจะถูกรวบรวมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางเสนทางการรอนลงจอดของเครื่องบินอันเกิดจากสภาพพื้นผิว
หรือสิ่งกีดขวาง นอกจากนี้ EGPWS ยังชวยแจงเตือนเมื่อมีการเบี่ยงเบนของวิถีรอนลงมากเกินไปหรือเมื่อองคประกอบในการลง
จอดไมถูกตอง ทั้งยังเปนเครื่องชี้วดั มุมของเสนทางการบินและประกาศระดับความสูงใหทราบ
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อยางไรก็ดี ระบบความปลอดภัยในการใหบริการการบินดังกลาวขางตนจะทํางานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ตอเมื่อสนามบินที่เครื่องบินของบริษัทฯ ลงจอดมีระบบดังกลาวรองรับดวย
บริษัทฯ กําหนดกระบวนการที่ใชระบุปญหาดานความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น กระบวนการเหลานี้ ไดแก


การใชโปรแกรมในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของระบบและสวนประกอบของเครื่องบิน



การพิจารณาทบทวนผลของโปรแกรมตรวจสอบขางตนเปนประจําทุกเดือน



การอบรมดานเทคนิคแกลูกเรือ และแนวทางปฏิบัติดานความปลอดภัยภายในหองโดยสาร ในกรณีสถานการณ
ฉุกเฉิน



การอบรมเพื่อสงเสริมใหพนักงานทั้งหมด ตระหนักถึงการทํางานดวยความปลอดภัย



การฝกอบรมเพื่อใหพนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในลานจอด

บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบที่มีความนาเชื่อถือในการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการภาคพื้นดินและ
บนเครื่ องบินในทุกดาน อันเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคดานการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม ซึ่งคณะทํางานดานการ
รับประกันคุณภาพของบริษัทฯ ทําหนาที่ควบคุมดูแลและตรวจสอบการดําเนินการอากาศยานของบริษัทฯ ทุกดานเพื่อใหมั่นใจวา
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอยางเขมงวด รวมถึงแนวทางปฏิบัติของกรมการบินพลเรือน ทั้งนี้
บริษัทฯ อยูภายใตการดําเนินการตรวจสอบเปนประจําโดยกรมการบินพลเรือน องคกรตรวจสอบความปลอดภัยของ IATA
(IATA Operational Safety Audit (IOSA)) และสายการบินที่มีความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับบริษัทฯ
ทั้งนี้ นับตั้งแตเริ่มดําเนินการในป 2529 เครื่องบินของบริษัทฯ ไดประสบอุบัติเหตุรายแรง ในป 2552 สืบเนื่องมาจาก
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 สําหรับเที่ยวบินที่เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปเกาะสมุยไดลื่นไถลออกจากทางวิ่งในระหวางกําลัง
ลงจอด และไดพุงชนเขากับอาคารซึ่งไมไดใชและไมมีคนควบคุมในระหวางที่เกิดลมกรรโชก ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา เคยใชอาคาร
ดังกลาวเปนอาคารสํานักงาน ในชวง 2-3 ปกอนการเกิดอุบัติเหตุ และภายหลังการเกิดอุบัติเหตุ จึงไมไดมีการใชงานอาคาร
ดังกลาวอีก และอาคารดังกลาวไดถูกตัดจําหนายแลวในป 2552 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับเครื่องบินใดๆ
ของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 127” ทั้งนี้ ภายหลังจากอุบัติเหตุดังกลาว บริษัทฯ ไดวาจางที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปรับปรุงโครงสราง
ของหนวยงานบริหารจัดการวิกฤตและการตอบรับฉุกเฉิน เพื่อใหสามารถบริหารจัดการวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน บริษัทฯ จัดใหมีหนวยงานบริหารจัดการวิกฤตและการตอบรับฉุกเฉินซึ่งประกอบดวยบุคลากรในระดับผูบริหาร
จํานวน 3 คนในระหวางที่เกิดวิกฤตเพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาจะสามารถบริหารจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีและ
สามารถตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมี 3 แผนกภายในหนวยงานดังกลาว กลาวคือ
แผนกตอบรับฉุกเฉิน แผนกการใหความชวยเหลือทางครอบครัว และแผนกการบริหารจัดการวิกฤต เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการในดานตางๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากขอมูลของเหตุการณตามเวลาจริง (real time information) เปนสิ่งจําเปนมากในชวงเวลาที่เกิดวิกฤต บริษัทฯ จึง
ไดติดตั้งระบบการจัดการวิกฤตผานการทํางานทางเว็บไซต (web-based Crisis Management System) หรือ “WebEOC-Air” เพื่อ
ทําใหสมาชิกคณะผูทํางานดานวิกฤตทั้งหมดสามารถเขาถึงขอมูลลาสุด สามารถปอนขอมูล ใหขอมูลที่เปนปจจุบัน และโตตอบ
ผานระบบไดอยางทันทวงที ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมสมาชิกคณะผูทํางานดานวิกฤตอยางสม่ําเสมอซึ่งรวมถึงการ
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ฝกอบรมการตอบสนองตอสื่อมวลชนและการชวยเหลือดานมนุษยธรรม ทั้งนี้ ระหวางภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นในวงกวางในป 2554
แผนกดานการจัดการวิกฤตและการตอบสนองภาวะฉุกเฉินบริษัทฯ ไดเขามาทําหนาที่ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถลดขอขัดของใน
การประกอบธุรกิจของในบริษัทฯ ใหนอยที่สุด และสามารถประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพในกรณีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก หรือ
เที่ยวบินที่ลาชา
บริษัทฯ ไดใชระบบตรวจสอบขอมูลการบิน (Flight Data Monitoring System (FDM)) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
และอุบัติการณโดยยังคงสามารถควบคุมตนทุนใหอยูในระดับต่ําเพื่อรักษาระดับความสามารถในการแขงขันใหอยูในระดับสูง
ทั้งนี้ ระบบ FDM เปนกระบวนการรับประกันคุณภาพซึ่งเกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูลการบินเปนประจํา โดยมีเปาหมายเพื่อ
ตรวจพบสถานการณที่จําเปนหรืออาจจําเปนตองไดรับการแกไขแตเนิ่นๆ บริษัทฯ เชื่อวาการปรับใชระบบ FDM มีสวนชวยเพิ่ม
ความปลอดภัยดานการบินและประสิทธิภาพของการดําเนินการ เนื่องจากระบบนี้ชวยใหวิศวกรและผูบริหารสามารถติดตามและ
ประเมินแนวโนมการดําเนินการดานการบิน ระบุสัญญาณบงบอกความเสี่ยง และดําเนินการปองกันและ/หรือเยียวยาที่เหมาะสม
2.11.1 มาตรการดานความมั่นคงทางการบิน
ถึงแมวาผูประกอบกิจการสนามบินที่เกี่ยวของ (หรือบริษัทฯ ในกรณีของสนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบิน
สุโขทัย) จะรับผิดชอบดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยของผูโดยสารและสัมภาระ ณ จุดหมายปลายทางภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ แตบริษัทฯ ยังคงฝกอบรมพนักงานใหมีความรอบคอบอยูเสมอเพื่อใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของความมั่นคง
ปลอดภัยทางการบินและสามารถรับมือกับความไมมั่นคงปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงใหสามารถจัดการกับผูโดยสารที่
ประพฤติตนไมเหมาะสม บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบประวัติภูมิหลังของพนักงานทุกคนกอนที่จะรับเขาทํางาน
บริษัทฯ ฝกอบรมพนักงานอยางเขมงวดเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานของบริษัทฯ มีทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หนาที่ที่เกี่ยวของตามมาตรฐานที่ระบุไวในคูมือพนักงาน ทั้งนี้ ลูกเรือและพนักงานภาคพื้นดินทุกคนตองผานการฝกอบรม เพื่อ
เพิ่มความตระหนักสินคาและวัตถุอันตราย และเพื่อใหสามารถตรวจสอบและระบุสินคาและวัตถุที่อาจเปนอันตรายซึ่งคุกคามตอ
ความปลอดภัยของเที่ยวบินไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัตถุอันตรายเหลานี้รวมถึงสารเหลวที่ติดไฟไดและภาชนะที่อาจระเบิด
ภายใตแรงดัน) นอกจากนี้ พนักงานในหนวยงานดานความมั่นคงทางการบินของบริษัทฯ ตองเขารับการอบรมดานความมั่นคง
ทางการบินซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาชิคาโกและทางปฏิบัติที่ไดรับการแนะนํา และกฎหมายไทย
ภายหลังจากเกิดการกอการรายในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ICAO บังคับใหรัฐสมาชิกใชระเบียบขอบังคับ
และแนวทางที่กําหนดใหสายการบินตางๆ ปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยบางประการ มาตรการเหลานี้ ไดแก


การติดตั้งประตูเสริมความแข็งแรงและการทบทวนนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการเขาไปในหองนักบิน



การใชที่นั่งเจาหนาที่ประจําอากาศยาน (Jump Seat)



การเคลื่อนยายสัมภาระที่เช็คอินแลวออกจากเครื่องบินเมื่อผูโดยสารไมสามารถขึ้นเครื่องบินได



การทบทวนสิ่งของที่ไดรับอนุญาตใหเปนสัมภาระนําขึ้นหองโดยสาร



การยกระดับการตรวจตราสัมภาระ และ



การฝกอบรมลูกเรือเกี่ยวกับการจัดการผูโดยสารที่ประพฤติตนไมเหมาะสม และการตรวจประวัติผูโดยสาร
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โดยกรมการบินพลเรือนไดใชระเบียบขอบังคับตามที่ไดกําหนดโดย ICAO และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ทั้งหมดของกรมการบินพลเรือนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ
2.12

กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย

2.12.1 กฎและระเบียบระหวางประเทศของอุตสาหกรรมการบิน
2.12.1.1 อนุสัญญาชิคาโก
กฎและระเบียบสําหรับการขนสงทางอากาศระหวางประเทศไดถูกกําหนดขึ้นใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการบินพล
เรือนระหวางประเทศ (Convention on International Civil Aviation) (อนุสัญญาชิคาโก) ซึ่งจัดทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2487 ซึ่งประเทศไทยไดลงนามและใหสัตยาบันในป 2487 และป 2490 ตามลําดับ โดยหลักการสําคัญของอนุสัญญาชิคา
โก คือ แตละประเทศมีอธิปไตยเหนือนานฟาของตนเอง และมีสิทธิที่จะกําหนดกฎและระเบียบเกี่ยวกับการใหบริการทางอากาศ
ทั้งแบบประจําและไมประจําที่บินอยูเหนือหรือเขามาในอาณาเขตของตนได
อนุสัญญาชิคาโกยังไดกําหนดใหจัดตั้งองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation
Organization หรือ ICAO) ซึ่งมีฐานะเปนองคการชํานัญพิเศษภายใตการกํากับดูแลขององคการสหประชาชาติ โดยองคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานและแนะนําการปฏิบัติการสําหรับกิจกรรมการขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ เชน การใชขอบังคับทางอากาศ กฎจราจรทางอากาศ ใบอนุญาตสําหรับเจาหนาที่การบิน มาตรฐานความ
ปลอดภัย การสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ การบริการการเดินอากาศ การออกแบบสนามบิน และการควบคุมและปองกันมลภาวะ
ทางสิ่งแวดลอม เปนตน ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ประเทศไทยได
นําเอามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานสวนใหญที่ไดกําหนดโดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) มาใชใน
กิจการการบินดวย
2.12.1.2 เสรีภาพในการบิน
สิทธิในการขนสงทางอากาศระหวางประเทศอยูภายใตความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศระหวางประเทศใน
รูปแบบพหุภาคี 2 ฉบับ ไดแก ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ค.ศ. 1944 (International Air Transport
Agreement of 1944 หรือ “Five Freedoms Agreement”) และความตกลงวาดวยบริการการเดินอากาศผานแดนระหวางประเทศ
ค.ศ. 1944 (International Air Services Transit Agreement of 1944 หรือ “Transit Agreement”) ทั้งนี้ สิทธิเหลานั้นไดถูกอางถึงใน
ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศซึ่งเปนขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นกันเองระหวางประเทศตางๆ
Five Freedoms Agreement ไดกําหนดหลักในเรื่องเสรีภาพของการบินระหวางประเทศหรือสิทธิการบินที่ประเทศที่ลง
นามอาจจะใหสิทธิแกอีกประเทศโดยความตกลงระหวางประเทศ ทั้งนี้ หลักการของเสรีภาพการบินเทาที่รองรับอยูใน Five
Freedoms Agreement มี 5 ประการซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
สิทธิเสรีภาพที่ 1 (First Freedom) หรือที่เรียกวา “สิทธิในการบินผาน” คือ สิทธิที่สายการบินของประเทศคูสัญญา
สามารถบินผานอาณาเขตของประเทศคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดโดยไมแวะลง
สิทธิเสรีภาพที่ 2 (Second Freedom) คือ สิทธิที่สายการบินของประเทศคูสัญญาสามารถแวะลงในดินแดนของประเทศ
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการคา เชน การแวะลงเพื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือเพื่อการซอม
สวนที่ 2 หนา 113

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

สิทธิเสรีภาพที่ 3 (Third Freedom) หรือที่เรียกวา “สิทธิในการขนสง” คือ สิทธิที่สายการบินของประเทศคูสัญญา
สามารถรับขนผูโดยสาร ไปรษณียภัณฑ และสินคาจากประเทศของตนเองไปยังอีกประเทศคูสัญญาอีกฝาย
สิทธิเสรีภาพที่ 4 (Fourth Freedom) คือ สิทธิที่สายการบินของประเทศคูสัญญาสามารถรับขนผูโดยสารไปรษณียภัณฑ
และสินคาจากประเทศคูสัญญาอีกฝายหนึ่งมายังประเทศของตนเอง
สิทธิเสรีภาพที่ 5 (Fifth Freedom) คือ สิทธิที่สายการบินของประเทศคูสัญญาสามารถรับขนผูโดยสารไปรษณียภัณฑ
และสินคาจากประเทศคูสั ญญาอีกฝายหนึ่งแลวบินตอไปยังประเทศที่ส าม (โดยไมตองกลับ ไปยังประเทศของตน) เพื่อ สง
ผูโดยสาร สงไปรษณียภัณฑ และสินคา ทั้งนี้ โดยที่เที่ยวบินดังกลาวจะตองมีตนทางจากหรือมุงไปสูประเทศของสายการบินที่
ขนสงดังกลาว
ประเทศไทยไมไดเปนภาคีในความตกลง Five Freedoms Agreement แตไดเขาทําความตกลงระหวางประเทศที่อางถึง
เสรีภาพตางๆ ดังกลาว และประเทศไทยยังไดลงนามความตกลง Transit Agreement ใน พ.ศ. 2487 และไดใหสัตยาบันความตกลง
ดังกลาวใน พ.ศ. 2490 โดยความตกลง Transit Agreement ใหสิทธิแกสายการบินที่ประจําอยูในรัฐภาคีในการบินผานเหนืออาณา
เขตของรัฐภาคีอื่นโดยไมลงจอดในรัฐนั้น ในขณะที่อนุสัญญาชิคาโกอนุญาตใหเที่ยวบินแบบไมประจํา (รวมถึงเที่ยวบินขนสง
สินคา) สามารถบินเหนืออาณาเขตของรัฐที่ลงนาม และสามารถแวะลงจอดไดดวยวัตถุประสงคท่ีมิใชเพื่อการคาในอาณาเขตของ
รัฐดังกลาว ทั้งนี้ ภายใตขอจํากัดบางประการที่จะไดกําหนดโดยแตละประเทศ
2.12.2 ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศ (Air Services Agreement)
ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ ประเทศไทยมีความตกลงทวิภาคีวาดวยการขนสงทางอากาศ (Air Services Agreement) กับ
ประเทศภาคี 99 ประเทศ ซึ่งเงื่อนไขของความตกลงแตละฉบับจะมีขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิการบินตางๆ ไว เชน สิทธิในการลง
จอด เสนทางการบิน ความจุของเที่ยวบิน การกําหนดพิกัดอัตราคาขนสง (รวมถึงคาระวางสินคา) การขายและการตลาด กิจกรรม
เชิงพาณิชยใดๆ และการอนุญาตดําเนินการ โดยสิทธิการบินที่ไดรับภายใตความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศในรูปแบบทวิ
ภาคีอยูบนพื้นฐานของหลักเสรีภาพทางการบินตางๆ ตามที่กําหนดไวใน Five Freedoms Agreement ทั้งนี้ ความตกลงวาดวยการ
ขนสงทางอากาศแตละฉบับอาจมีการปรับปรุงเปนครั้งคราวไดเมื่อมีการรองขอจากประเทศคูสัญญา
ในสวนของสิทธิการบินสําหรับการใหบริการเที่ยวบินแบบไมประจํานั้น โดยทั่วไปประเทศที่เปนภาคีในอนุสัญญาชิคา
โกจะใหสิทธิการบินแตฝายเดียวในสวนที่เกี่ยวกับนานฟาของตนโดยตรงแกสายการบินที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ประเทศเจาของสัญชาติ
ของสายการบินดังกลาวจะเขามามีสวนเกี่ยวของเฉพาะในกรณีที่เกิดขอพิพาทขึ้นเทานั้น
แนวคิดในการเปดเสรีการประกอบการบริการขนสงทางอากาศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน หรือที่รูจักกันในชื่อ
Open Skies นั้นเริ่มตนขึ้นในป 2547 เพื่อที่จะทยอยผอนปรนขอจํากัดตางๆ และเพื่อใหเกิดความยืดหยุนตลอดจนใหสามารถ
ดําเนินการใหบริการขนสงทางอากาศในกลุมอาเซียนไดมากยิ่งขึ้นตามนโยบายที่ไดริเริ่มขึ้นในป 2547 อีกทั้งเพื่อที่จะสรางตลาด
การบินแบบหนึ่งเดียวในกลุมประเทศอาเซียนภายในป 2558 นั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดลงนามใน ASEAN Multilateral
Agreement on Air Services ในป 2552 และ ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services
ในเดือนพฤศจิกายน ป 2553
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บริษัทฯ ไดรับการกําหนดใหเปนสายการบินที่กําหนด (Designated Airline) เพื่อใชสิทธิการบินที่ประเทศไทยไดรับ
ภายใตความตกลงระหวางประเทศทั้งหลายวาดวยการขนสงทางอากาศที่ประเทศไทยเปนภาคี ทั้งนี้ แมวารัฐบาลจะไดกําหนดให
มีสายการบินที่กําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการเปดเสรีทางการบิน แตสิทธิของบริษัทฯ โดยเฉพาะสิทธิที่เกี่ยวกับความถี่และ
ความจุของเที่ยวบินตามความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศอาจไมไดรับผลกระทบจากการกําหนดใหมีสายการบินที่กําหนด
เพิ่มขึ้นก็ได นอกจากนี้ สายการบินที่กําหนดสายใหมก็จะไดรับสิทธิทั้งหลายของประเทศไทยตามความตกลงตางๆ วาดวยการขนสง
ทางอากาศในสวนที่ยังไมไดนําใช อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถเลือกดําเนินการเจรจากับประเทศที่เปนคูสัญญาเพื่อขอรับสิทธิ
ดานการบินเพิ่มเติมสําหรับสายการบินที่กําหนดสายใหมของประเทศไดโดยไมเปนการลดทอนสิทธิตางๆ ที่บริษัทฯ ใชอยูใน
ปจจุบัน
2.12.3 ความตกลงทั่วไปวาดวยการคาและการใหบริการ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกผูกอตั้งขององคการการคาโลก (World Trade Organization (WTO)) โดยไดเขารวมเปน
สมาชิกตั้งแตวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ทั้งนี้ กลุมสมาชิกขององคการการคาโลกซึ่งเปนสมาชิกของความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ (General Agreement on Trade in Services (GATS)) ดวยนั้น ไดยอมรับที่จะปฏิบัติตามขอผูกพันที่กําหนดในความตกลง
ทั่วไปวาดวยการคาบริการตามหลักการเปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ (Progressive Liberalization)
ขอตกลงในภาคผนวกของขอผูกพันที่กําหนดในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการในสวนที่เกี่ยวกับการใหบริการ
การขนสงทางอากาศ (Air Transport Services) ใชบังคับกับมาตรการใดๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจการใหบริการการขนสงทาง
อากาศไมวาแบบเที่ยวบินประจําหรือเที่ยวบินไมประจํา และบริการเสริมอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับขอตกลงดานสิทธิทางการบิน ซึ่ง
ไดแก กิจกรรมการบริการซอมและบํารุงรักษาอากาศยาน (ไมรวมการซอมบํารุงในลานจอด) กิจกรรมการขายและการตลาดของ
การบริการขนสงทางอากาศ (เฉพาะที่ไมเกี่ยวกับการกําหนดราคา และเงื่อนไขในการขายอื่นๆ) รวมทั้งระบบการบริการสํารองที่
นั่งดวยระบบคอมพิวเตอร (Computer Reservation System (CRS))
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดเขาผูกพันในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการเฉพาะในเรื่องการบริการซอมและ
บํารุงรักษาอากาศยาน การขายและการตลาดของการบริการขนสงทางอากาศ เพื่อใหประเทศที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most
Favored Nation) สามารถเขาถึงตลาดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเฉพาะในเรื่องที่ประเทศไทยไดยอมเขาผูกพันดังกลาว
เทานั้น ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยไดเขารวมในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการมิไดทําใหขอผูกพันที่ประเทศไทยตองปฏิบัติ
ตามสัญญาพหุภาคีและสัญญาทวิภาคีลดลงแตประการใด
2.12.4 สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
นอกเหนือจากกฎและระเบียบที่ใชบังคับกับการบินพลเรือนระหวางประเทศดังกลาว ในป 2488 สายการบินตางๆ ได
รวมกันกอตั้งสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International Air Transport Association (IATA)) ขึ้นที่เมืองฮาวานา
ประเทศคิวบา โดยองคกรนี้มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดระเบียบขอบังคับสําหรับการประกอบธุรกิจขนสงทางอากาศ และเปนผู
ประสานงานและจัดการประชุมระหวางสายการบินสมาชิก เพื่อกําหนดราคากลางของคาโดยสารและของคาระวางขนสงสําหรับ
เที่ยวบินระหวางประเทศ นอกจากนี้ สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) ยังทําหนาที่เปนผูประสานงานระหวาง
ประเทศโดยการเรียกประชุมตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการใหไปในทิศทางเดียวกันในระหวางสายการบินสมาชิก
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2.12.5 ขอจํากัดระหวางประเทศเกี่ยวกับความรับผิดของสายการบิน
อนุสัญญาวอรซอฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม 2472 และพิธีสารแหงกรุงเฮกฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2498 ไดกําหนดการ
จํากัดความรับผิดสําหรับผูขนสงทางอากาศ โดยตั้งอยูบนสมมติฐานแหงความผิด โดยผูขนสงทางอากาศจะตองรับผิดในทาง
การเงินเกินกวาที่กําหนดไวในอนุสัญญาวอรซอวก็ตอเมื่อผูไดรับความเสียหายสามารถพิสูจนไดวาเปนความประมาทเลินเลอ
อยางรายแรงของบริษัทผูขนสงทางอากาศ ทั้งนี้ มีบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาไดโตแยงทั้งหลักการเกี่ยวกับการ
จํากัดความรับผิดและจํานวนคาเสียหายที่กําหนดไวตามอนุสัญญาวอรซอว อยางไรก็ดี ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีของ
อนุสัญญาวอรซอวหรือพิธีสารแหงกรุงเฮกนี้
ในป 2542 องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ไดตกลงยอมรับอนุสัญญาเพื่อความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกฎเกณฑบางประการของกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการขนสงหรืออนุสัญญามอนทรีออล (อนุสัญญา
มอนทรีออล) ซึ่งแกไขปรับปรุงอนุสัญญาวอรซอวเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายใหแกผูโดยสารและเจาของสินคาอันเกิดจาก
ภัยพิบัติทางอากาศ โดยอนุสัญญามอนทรีออลกําหนดความรับผิดของผูขนสงไว 2 ชั้น โดยความรับผิดในชั้นแรกเปนความรับผิด
โดยเครงครัดของบริษัทผูขนสงทางอากาศ สําหรับ 100,000 IMF Special Drawing Rights แรก สวนความรับผิดในชั้นที่สองคือ
ความรับผิดอยางไมจํากัด โดยเปนความรับผิดในกรณีที่บริษัทผูขนสงทางอากาศไมสามารถพิสูจนไดวาความเสียหายมิไดเกิดจาก
ความผิดของตน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ภายใตกลไกการปรับเพิ่มอัตโนมัติของอนุสัญญามอนทรีออล ความรับผิดอยาง
จํากัดสําหรับผูโดยสารในชั้นแรกไดปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 13.1 คือปรับเพิ่มเปน 113,100 IMF Special Drawing Rights ตอคนใน
กรณีผูโดยสาร 19 IMF Special Drawing Rights ตอกิโลกรัม ในกรณีที่เปนการขนสงสินคา 1,131 IMF Special Drawing Rights
ในกรณีที่เปนสัมภาระ และ 4,694 IMF Special Drawing Rights สําหรับกรณีการขนสงผูโดยสารลาชา อนึ่ง ประเทศไทยยังมิได
เขาเปนภาคีของอนุสัญญามอนทรีออลดังกลาว
อนุสัญญาวอรซอวและพิธีสารแหงกรุงเฮกหรืออนุสัญญามอนทรีออลใชบังคับกรณีที่การขนสงเริ่มตนและสิ้นสุดใน
ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกแหงอนุสัญญาและพิธีสารดังกลาว แมวาการขนสงนั้นจะเชื่อมตอไปยังประเทศซึ่งมิไดเปนภาคีสมาชิก
แหงอนุสัญญาและพิธีสารดังกลาวนั้นก็ตาม
นอกจากนี้ อนุสัญญาวาดวยความเสียหายซึ่งอากาศยานตางประเทศกอใหเกิดแกบุคคลที่สามบนผิวพื้น (Convention on
Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface) ที่ลงนาม ณ กรุงโรม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2495 (อนุสัญญา
กรุงโรม) ยังไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับความเสียหายของบุคคลที่สาม แตเนื่องจากประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญากรุงโรม ดังนั้น คาเสียหายของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงเปนไปตามหลักกฎหมายไทย
2.12.6 การจัดสรรกําหนดเวลาการใชสนามบินที่สนามบินระหวางประเทศ
การใชสนามบินระหวางประเทศ จะเปนไปตามการจัดสรรกําหนดเวลาการใชอากาศยาน กําหนดเวลาดังกลาวจะ
สอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับการใหบริการของสนามบินและความสามารถของผูขนสงในการลงจอดหรือการบิน
ขึ้นจากสนามบินตามวันและเวลาที่กําหนดไว
ผูประสานงานสนามบินที่ไดรับการแตงตั้งจะรวบรวมแผนตารางเที่ยวบินตางๆของสายการบินเพื่อจัดสรรเวลาการใช
สนามบินซึ่งจะทําขึ้นปละ 2 ครั้ง ตามฤดูการบินที่กําหนดโดยสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้

สวนที่ 2 หนา 116

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

(1)

ผูประสานงานสนามบินแจงใหผูขนสงทางอากาศทุกรายทราบถึงความสามารถในการรองรับการใหบริการของ
สนามบินในฤดูการบินนั้น รวมถึงขอมูลในการจัดสรรกําหนดเวลาการใชสนามบินในฤดูที่ผานมา

(2)

สายการบินยื่นคํารองขอกําหนดเวลาการการใชสนามบินไปยังผูประสานงานสนามบิน 5 เดือนกอนเริ่มใชตาราง
การบินของแตละฤดู

(3)

ผูประสานงานสนามบินจะจัดสรรกําหนดเวลาการใชสนามบินใหแก สายการบินที่เคยมีกําหนดเวลาการใช
สนามบินอยูแลวในชวงระยะเวลาที่ผานมาของตารางการบิน หรือ “สิทธิสืบทอด (Grandfather rights)” ของสาย
การบินดังกลาวกอน

(4)

ผูประสานงานสนามบินจะจัดสงขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดสรรกําหนดเวลาการใชสนามบินใหแกสายการ
บินตางๆ ซึ่งรวมถึงกําหนดเวลาการใชสนามบินในชวงที่เคยมีการจัดสรรใหสายการบินที่เคยทําการบินมายัง
สนามบินนั้นแลว และกําหนดเวลาใดที่ใหสายการบินตองปรับเวลาการบินตามขีดความสามารถรองรับในการ
ใหบริการของสนามบิน

(5)

ผู ป ระสานงานสนามบิ น จะทํ า การรวบรวมกํ า หนดเวลาที่ ยั ง ไม ไ ด มี ก ารจั ด สรรเข า ด ว ยกั น ไม ว า จะเป น
กําหนดเวลาที่เพิ่มขึ้นใหม หรือกําหนดเวลาที่ยังไมไดมีการนําไปใชหรือถูกละทิ้งไมวาดวยสาเหตุใด และ

(6)

ผูประสานงานสนามบินจะนํากําหนดเวลาที่มีอยูแบงสรรใหสมาชิกใหมและสายการบินที่เคยทําการบินมายัง
สนามบินนั้นอยูแลวตามสวน

การขอรับการจัดสรรกําหนดเวลาการใชสนามบินเพิ่มขึ้นจะทําไดยากสําหรับสนามบินที่มีการขนสงหนาแนน ทั้งนี้ เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการจัดสรรเบื้องตนของกําหนดเวลาการใชสนามบิน สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) จะจัดใหมี
การประชุมระหวางสายการบินในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายนของทุกป เพื่อใหสายการบินสามารถประสานกําหนดเวลาการใช
สนามบินที่ไดรับการจัดสรรเพื่อใหเที่ยวบินที่เชื่อมตอระหวางสนามบิน 2 แหงสอดคลองกันและเพื่อแลกเปลี่ยนกําหนดเวลาการ
ใชสนามบินระหวางกันในกรณีที่กําหนดเวลาการใชสนามบินที่ผูประสานงานสนามบินไดจัดสรรใหในเบื้องตนไมเปนไปตามที่
ตองการ ทั้งนี้ กําหนดเวลาที่ไมไดมีการนําไปใชจะถูกนําไปจัดสรรอีกครั้ง
สายการบินที่เคยมีกําหนดเวลาการใชสนามบินอยูแลวในชวงระยะเวลาที่ผานมาของแตละฤดูจะมีความไดเปรียบในเชิง
พาณิชยเหนือสายการบินอื่นๆ โดยเฉพาะในสนามบินที่มีการขนสงหนาแนน
2.12.7 คาธรรมเนียมการบินระหวางประเทศและคาธรรมเนียมสนามบินระหวางประเทศ
สายการบิ น จะต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มการขนส ง ทางอากาศต า งๆ ซึ่ ง แบ ง เป น ค า ธรรมเนี ย มการเดิ น อากาศและ
คาธรรมเนียมสนามบิน สําหรับคาธรรมเนียมการเดินอากาศ ประกอบดวย คาธรรมเนียมเสนทางการบินสําหรับการบินผานนาน
ฟาและคาธรรมเนียมการนํารองสําหรับการเดินอากาศ และในสวนของคาธรรมเนียมสนามบินจะประกอบดวยคาบริการในการลง
จอดอากาศยาน โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ดังกลาว เปนจํานวนทั้งสิ้น 256.1 ลานบาท
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2.12.8 กฎและระเบียบในประเทศของอุตสาหกรรมการบิน
2.12.8.1 พระราชบัญญัติการเดินอากาศและประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
การประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศในประเทศไทยอยูภายใตบังคับของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (“ปว.58”)
และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติการเดินอากาศ”) โดยกรมการบินพล
เรือน ถือเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
2.12.8.2 กรมการบินพลเรือน
กรมการบิ นพลเรือ นเปน หน วยงานระดับ กรมสั งกัด กระทรวงคมนาคมซึ่ง มีห นาที่บ ริ ห ารจัด การกิจ กรรมการบิ น
กรมการบินพลเรือนมีอํานาจหนาที่ครอบคลุมการขนสงคนโดยสาร ไปรษณียภัณฑและพัสดุภัณฑ จากหรือภายในนานฟาไทย
รวมถึงอํานาจหนาที่ในการจดทะเบียนและรับรองอากาศยาน การรับรองบุคลากร การออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน การออก
ใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ และการรับรองคุณภาพบริภัณฑหรือชิ้นสวนอากาศยาน
วัตถุประสงคหลักของกรมการบินพลเรือน คือ การสรางความเชื่อมั่นในระบบการขนสงทางอากาศซึ่งดําเนินการโดยผู
ใหบริการวาผูโดยสารจะไดรับความปลอดภัย และสรางความเชื่อมั่นวาผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศไดประกอบกิจการ
อยางถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (ICAO) ประเทศไทยไดนําเอามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานสวนใหญที่ไดกําหนดโดยองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (ICAO) มาใชในการบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับกิจการการบินดวย
2.12.8.3 การประกอบอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
ในการประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศทั้งเที่ยวบินแบบประจําและไมประจําในประเทศไทย ปว.58 กําหนดใหผู
ประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศตองมีใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ (Air Operating License หรือ
“AOL”) ซึ่งออกใหโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม โดยใบอนุญาตดังกลาวอาจถูกเพิกถอนหรือระงับโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมได หากผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ
การเดินอากาศหรือมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งกําหนดโดยกรมการบินพลเรือน โดยอายุของใบอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนด
โดยกรมการบินพลเรือน ซึ่งใบอนุญาตฉบับปจจุบันของบริษัทฯ ออกใหเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 และมีกําหนดอายุ 10 ป
นับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศตองไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ
(Air Operator Certificate หรือ AOC) ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือนภายใตขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่
85 วาดวยใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ โดยใบรับรองดังกลาวจะเปนเครื่องแสดงวาผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศไดมี
การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความปลอดภั ย ตามที่ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นกํ า หนดไว สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารทางการบิ น
ใบรับรองนี้มีอายุตามที่กําหนดในใบรับรองแตไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออก และสามารถตออายุไดครั้งละไมเกิน 5 ป ภายใตการ
ผานการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการตออายุโดยกรมการบินพลเรือน อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2553
กรมการบินพลเรือนไดออกประกาศวาดวยเรื่องแบบ อายุของใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศและขอกําหนดการปฏิบัติการ ซึ่ง
ไดลดอายุของใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศที่ออกใหแกผูดําเนินการเดินอากาศในครั้งแรกใหมีอายุไมเกิน 2 ป โดยใบรับรอง

สวนที่ 2 หนา 118

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ผูดําเนินการเดินอากาศฉบับปจจุบันของ บริษัทฯออกเมื่อวันที่17 เมษายน 2556 และมีผลใชบังคับตอไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน
2561
ใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศอาจถูกระงับหรือเพิกถอนได หากผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดการปฏิบัติการแนบทายใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ หรือคูมือปฏิบัติการบินตามที่ไดรับการอนุมัติจาก
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือกฎและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการเดินอากาศหรือวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่กําหนดโดย
กรมการบินพลเรือน ไปในทางที่อาจกอหรือกอใหเกิดอันตรายแกการเดินอากาศ หรือกรณีที่ผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศ
ทําการแกไขคูมือโดยไมไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และไมสามารถดําเนินการแกไขใหเปนไปตามที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด หรือกรณีที่ผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศทําการแกไขคูมือโดยไมไดรับความเห็นชอบจาก
พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปในทางที่อาจกอหรือกอใหเกิดอันตรายแกการเดินอากาศ ใบรับรองการดําเนินการเดินอากาศอาจ
ถูกระงับหรือเพิกถอนไดเชนกัน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศยังควบคุมกิจกรรมการเดินอากาศในประเทศ ตลอดจนกําหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน แบบอากาศยาน การผลิตอากาศยาน และการควบคุมความสมควรเดินอากาศ
สมุดปูมเดินทาง สนามบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ มาตรการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณสมบัติของผูประจํา
หนาที่ บริการในลานจอดอากาศยานและบริการชางอากาศ
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ผูที่สามารถยื่นขอจดทะเบียนอากาศยานตอกรมการบินพลเรือนไดนั้น (1) จะตอง
เปนผูที่เปนเจาของอากาศยานที่ขอจดทะเบียน หรือ (2) มีสิทธิในการครอบครองอากาศยานดังกลาวและไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหจดทะเบียนได โดยผูยื่นคําขอจะตองเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทยเทานั้น และในกรณีที่ผูยื่นคํา
ขอเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด (1) จะตองจดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายไทย (2) ตองไมมีหุนชนิดออกใหแกผูถือ
(3) กรรมการสวนมากตองมีสัญชาติไทย (4) ตองมีสํานักงานใหญของบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักร และ (5) หุนไมนอยกวารอย
ละ 51 ของหุนทั้งหมดตองเปนของบุคคลในประเภทตอไปนี้แตละประเภทโดยลําพัง หรือหลายประเภทรวมกัน ไดแก บุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และ/หรือกระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล (“หนวยงานรัฐ”) และ/หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดซึ่งมีหนวยงานรัฐ หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมด
ในสวนของอากาศยานที่จดทะเบียนในประเทศไทย (“อากาศยานไทย”) ผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศตองไดรับ
ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานจากกรมการบินพลเรือนสําหรับอากาศยานไทยแตละลําเพื่อแสดงวาอากาศยานตามที่ระบุใน
ใบสําคัญไดจดทะเบียนในประเทศไทยแลวตามอนุสัญญาชิคาโก และตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
อากาศยานไทยจะสามารถทําการบินไดตอเมื่อไดรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness) ซึ่งออก
โดยกรมการบินพลเรือน โดยกรมการบินพลเรือนจะออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศเมื่อปรากฏวาอากาศยานมีความเหมาะสมที่
จะทําการบินโดยพิจารณาจากปจจัยหลายประการ อาทิ แบบ โครงสราง และสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน รวมถึงผลการ
ทดสอบโดยการบินทดลองและการทดสอบอยางอื่นตามที่กําหนดโดยกรมการบินพลเรือน ทั้งนี้ ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบ
มาตรฐานมีอายุคราวละ 3 ป และสามารถขอตออายุไดเมื่อกรมการบินพลเรือนเห็นวาอากาศยานนั้นไดรับการบํารุงรักษาใหคง
สภาพตามแบบที่ไดรับการรับรองและอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อกําหนดกฎเกณฑตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศและตามภาคผนวกของอนุสัญญาชิคาโกภายใตความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รวมถึงให
อํานาจคณะกรรมการการบินพลเรือน (ก) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาโดยสารและคาระวางสําหรับอากาศยานขนสง
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ภายในประเทศ ภายใตอัตราขั้นสูงสําหรับ คาโดยสารและคาระวางสําหรับเสนทางการบินภายในประเทศตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และ (ข) อนุมัติอัตราคาบริการสําหรับการใชเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ทั้งนี้ ตาม
กฎกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวของ อัตราขั้นสูงสําหรับคาโดยสารในเสนทางการบินภายในประเทศจะตองเรียกเก็บตามระยะทาง
ในอัตราไมเกิน 30 บาทตอกิโลเมตร และตามประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การกําหนดอัตราคาโดยสารของผูประกอบการ
ขนสงสําหรับอากาศยานขนสงภายในประเทศ ลงวันที่ 13 มกราคม 2553 เสนทางการบินที่มีระยะทางบินเกินกวา 300 กิโลเมตร
ใหผูประกอบการขนสงกําหนดคาโดยสารไดไมเกิน 13 บาท ตอกิโลเมตร และเสนทางการบินที่มีระยะทางบินไมเกิน 300
กิโลเมตร และการเดินทางภาคพื้นดินไมสะดวก ใหผูประกอบการขนสงกําหนดคาโดยสารไดไมเกิน 22 บาท ตอกิโลเมตร
2.12.8.4 สิทธิการบินภายในประเทศ
ในการดําเนินการบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศแบบประจํามีกําหนดภายในประเทศและการเปดเสนทางการบิน
ใหมภายในประเทศ สายการบินจําเปนตองไดรับการรับรองสิทธิการบินภายในประเทศจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
โดยผานทางกรมการบินพลเรือน นอกจากนี้ สายการบินตองไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนในการเพิ่มความถี่ในเสนทาง
การบินภายในประเทศที่มีอยู ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการและความทั่วถึงของการใหบริการ
2.12.8.5 สิทธิการบินระหวางประเทศ
ในการดําเนินการบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศระหวางประเทศนั้นขึ้นอยูกับสิทธิการบินซึ่งเกิดจากการเจรจา
ระหวางรัฐบาลแหงประเทศไทยกับรัฐบาลของประเทศอื่น โดยสิทธิการบินดังกลาวไดรับการปกปองเปนพิเศษภายใตความตกลง
วาดวยการขนสงทางอากาศ (Air Services Agreement) ระหวางรัฐบาลของสองประเทศภายใตการเจรจาในเรื่องความสามารถใน
การใหบริการการบินระหวางประเทศ โดยที่ความตกลงวาดวยการขนสงทางอากาศเปนการเจรจาและตกลงระหวางรัฐบาลกับ
รัฐบาล สิทธิการบินตามที่ตกลงจึงเปนสิทธิของรัฐบาลที่เกี่ยวของ สําหรับประเทศไทยการขอรับสิทธิการบินระหวางประเทศ
จําเปนตองไดรับการอนุมัติและจัดสรรโดยกรมการบินพลเรือน ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ที่จะขยายเครือขายเสนทางการ
บิน การเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน และจํานวนที่นั่งโดยสารขึ้นอยูกับการที่ บริษัทฯ จะสามารถขอรับสิทธิการบินและไดรับจัดสรรเวลา
การใชสนามบิน (time slots) ไปยังจุดหมายปลายทางเหลานี้อยางเพียงพอ
นอกเหนือจากการตองไดรับจัดสรรสิทธิการบิน ผูประกอบธุรกิจการขนสงทางอากาศระหวางประเทศจะตองปฏิบัติ
ตามตารางการบินตามแนวทางที่สมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (IATA) กําหนดไว ซึ่งแบงออกเปน 2 ฤดู อัน
ประกอบดวย ตารางการบินในภาคฤดูรอนและตารางการบินในภาคฤดูหนาว โดยตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริ่มตั้งแตวัน
อาทิตยสุดทายของเดือนตุลาคมถึงวันเสารสุดทายของเดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอนเริ่มตั้งแตวันอาทิตยสุดทาย
ของเดือนมีนาคมถึงวันเสารสุดทายของเดือนตุลาคมของแตละป โดยทั่วไป บริษัทฯ จะจัดทําตารางการบินลวงหนาเปนเวลา
ประมาณ 6 เดือน
2.12.8.6 คาธรรมเนียมการเดินอากาศและคาธรรมเนียมสนามบินภายในประเทศ
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจในการออกขอบังคับเกี่ยวกับคาบริการในการ
ลงจอดอากาศยาน คาบริการที่จอดอากาศยาน และคาบริการผูโดยสารขาออก โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม โดยคณะกรรมการการบินพลเรือนจะเปนผูพิจารณากําหนดอัตราสูงสุดของอัตราคาบริการในการลงจอดอากาศยาน
และคาบริการที่จอดอากาศยาน รวมทั้งคาบริการผูโดยสารขาออกที่เรียกเก็บโดย บมจ. ทาอากาศยานไทย และผูประกอบกิจการ
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สนามบินรายอื่นๆ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศไทย-กฎหมายและระเบียบสําหรับกิจการสนามบิน-คาบริการสนามบิน สวนที่ 2 หนา 124”
2.12.9 กฎและระเบียบในประเทศสําหรับกิจการสนามบิน
ในประเทศไทย สนามบินภายใตการดําเนินงานของเอกชนอยูในบังคับของพระราชบั ญญัติการเดินอากาศ โดยที่
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลกิจการสนามบิน คือ กรมการบินพลเรือน เชนเดียวกับกิจการ
ขนสงทางอากาศในประเทศไทย
2.12.9.1 การประกอบกิจการสนามบินในประเทศไทย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศไดกําหนดใหการจัดตั้งสนามบินสาธารณะในประเทศไทยตองไดรับอนุญาตจากกรมการ
บินพลเรือนโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้การอนุญาตดังกลาวจะออกใหในรูปแบบของใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินสาธารณะ (Airport Incorporation License หรือ AIL)
ภายใตกฎกระทรวงคมนาคมที่ออกใน พ.ศ. 2550 ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะจะตองเปนบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด และมีคุณสมบัติและลักษณะดังตอไปนี้
(1)

จะต อ งเป น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นบริ ษั ท ตามกฎหมายไทย และต อ งมี สํ า นั ก งานใหญ ข องบริ ษั ท ตั้ ง อยู ใ น
ราชอาณาจักร

(2)

หุนไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมดตองเปนของบุคคลในประเภทตอไปนี้ แตละประเภทโดยลําพัง หรือ
หลายประเภทรวมกัน ไดแก บุคคลที่มีสัญชาติไทย หนวยงานรัฐ บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีบุคคล
ที่มีสัญชาติไทย หรือหนวยงานรัฐ ถือหุนอยูไมนอ ยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมด

(3)

กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลจะตองมีลักษณะตามที่กําหนด

(4)

ผูขออนุญาตตองมีกรรมสิท ธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ สิทธิใชประโยชนในพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน
สาธารณะ และ

(5)

ผูขออนุญาตจะตองมีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะกอสรางและดําเนินกิจการสนามบิน
สาธารณะ

ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือนจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขออนุญาต เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมได
พิจารณาอนุมัติใหจัดตั้งสนามบินสาธารณะแลว ผูขออนุญาตตองยื่นแบบกอสรางสนามบินสาธารณะใหกรมการบินพลเรือน
อนุ มั ติ ในกรณี ที่ ผู ข ออนุ ญ าตต อ งดํ า เนิ น การตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
ผูขออนุญาตตองยื่นเอกสารรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับความเห็นชอบตามกฎหมายดังกลาวดวย เมื่อผูขอ
อนุญาตดําเนินการกอสรางสนามบินสาธารณะแลวเสร็จ ใหผูขออนุญาตดําเนินการแจงใหกรมการบินพลเรือนทราบ พรอมทั้งยื่น
คูมือสนามบินสาธารณะและจัดใหมีระบบการจัดการความปลอดภัยตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

สวนที่ 2 หนา 121

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะมีกําหนดอายุ 10 ปนับแตวันที่ออก และสามารถตออายุไดคราวละ 10 ป โดยการยื่น
คําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะตอกรมการบินพลเรือนกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไมนอยกวา 90 วัน และ
เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต
ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะอาจถูกเพิกถอนหรือระงับโดยกรมการบินพลเรือน หากผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินสาธารณะไมสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวเพื่อการนั้น ทั้งนี้ ภายใตกฎกระทรวง
คมนาคม กรมการบินพลเรือนอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม อาทิเชน ดําเนินกิจการสนามบินสาธารณะ
ดวยตนเอง ดําเนินกิจการและดูแลรักษาสนามบินสาธารณะใหเปนตามมาตรฐานที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน จัดใหมีวิธีดําเนินกิจการที่มีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีระบบการจัดการความปลอดภัยและการตรวจคน
ผูโดยสาร ผูประจําหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานที่จะขึ้นอากาศยาน จัดใหมีเจาหนาที่ดําเนินงานอยางเพียงพอ ปรับปรุงหรือแกไขคูมือ
สนามบินสาธารณะ และแผนแมบทสนามบินสาธารณะ แจงตอกรมการบินพลเรือนไมนอยกวา 180 วัน เมื่อจะหยุดดําเนินกิจการ
สนามบินสาธารณะ (เวนแตเปนการหยุดดําเนินกิจการเปนการชั่วคราวเนื่องจากขอจํากัดดานเทคนิคและการใหบริการซึ่งมีผลตอ
ความปลอดภัยในการบิน) และมีการใหบริการอยางเสมอภาคและจัดเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาภาระอื่นใด ตามอัตราที่
ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมการบินพลเรือน (“อธิบดี”)
นอกจากนี้ ในการเปดใหบริการแกสาธารณะของสนามบินสาธารณะนั้น ผูประกอบกิจการยังตองไดรับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะจากอธิบดีตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ รวมถึงจัดใหมีระบบจัดการดานนิรภัย
การรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และคูมือการดําเนินงานของสนามบินสาธารณะที่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด
โดยอธิบดี
ในการขอรับใบรับรองการดําเนินการสนามบินสาธารณะ เจาของหรือผูดําเนินการของสนามบินที่ไดรับใบจัดตั้ง
สนามบินสาธารณะ (“สนามบินอนุญาต”) จะตองยื่นคําขอใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินอนุญาต
แตละแหง พรอมทั้งคูมือการดําเนินงานสนามบินสาธารณะและเอกสารอื่นใดตออธิบดี โดยผูขอรับใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะตองเป นนิติบุค คล (1) เปนบริษัท จํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากั ดที่จดทะเบี ยนตามกฎหมายไทยและมี
สํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร (2) มีจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนทั้งหมดเปนของผูถือ
หุนที่มีสัญชาติไทย และ (3) ไมอยูในระหวางการพักใชใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ หรือไมอยูในระหวางถูกเพิก
ถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมายังไมครบ 3 ป นับแตวันที่ถูกเพิกถอน แลวแตกรณี นอกจากนี้ ผูขอรับ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะดังกลาวตองมีเงินทุนเพียงพอและมีบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญเพียงพอใน
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
ทั้งนี้ อธิบดีจะออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหแกผูขอไดเมื่อปรากฏวา (1) ผูขอมีคุณสมบัติและ
ลักษณะดังที่กลาวมาแลวขางตน (2) มีทุนจดทะเบียนตามจํานวนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดและเปนของ
บุคคลผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนทั้งหมด (3) การบริหารกิจการของผูขอรับใบรับรองตองอยูภายใตการควบคุม
ของบุคคลผูมีสัญชาติไทย (4) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการของผูขอตองไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ และ (5) ผูขอตองจัดใหมีผูจัดการสนามบินสาธารณะที่มีใบรับรองผูจัดการสนามบินสาธารณะเปน
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานสนามบินอนุญาต
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นอกจากนี้ ลักษณะทางกายภาพของสนามบินอนุญาต ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง อุปกรณ และบริการทั้ง
ในเวลาปกติ และเมื่อ มีเหตุฉุกเฉิน นั้นเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ทั้งนี้
สนามบินอนุญาตตองมีระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน ระบบการจัดการดานนิรภัย และ การรักษาความปลอดภัย ระบบ
การตรวจสอบภายใน และคูมือการดําเนินงานสนามบินอนุญาต เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
อยางไรก็ดี ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องของการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะยังไมมีการออกมาบังคับใชแตอยางใด และ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ ยังไมมีผูดําเนินการสนามบินรายใดในประเทศ
ไทยไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
ใบรั บ รองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมีกําหนดอายุค ราวละ 10 ป แตทั้งนี้ตองไมเกินอายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินสาธารณะ โดยการขอตออายุใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะนั้น ผูไดรับใบรับรองใบดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะตองยื่นคําขอตออธิบดีกอนวันที่ใบรับรองดังกลาวสิ้นอายุไมนอยกวา 90 วัน เมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบรับรองดังกลาว
แลว ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสามารถดําเนินงานสนามบินอนุญาตตอไปไดจนกวาจะไดรับคําสั่งไม
อนุญาต
ภายใตพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะอาจถูกระงับใช หากผูไดรับใบรับรอง
ดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในการดําเนินงานสนามบินอนุญาต และไมอาจแกไขปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดความ
ปลอดภัยไดภายในระยะเวลาตามคําสั่งของอธิบดี ซึ่งหนาที่ของผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะรวมถึง การ
ควบคุมการดําเนินงานผูจัดการสนามบินสาธารณะ การจัดใหมีบุคลากรที่เพียงพอ การปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการ
ดําเนินงาน การแกไขและปรับปรุงคูมือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และการควบคุมดูแลมิใหมีการ
ใช ส นามบิ น อนุญ าตโดยผู อื่ นที่ ผิ ด ไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นใบรับ รองการดํ าเนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ นอกจากนี้
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะอาจถูกระงับใชหากผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะไมยินยอมให
อธิบ ดี หรื อ พนักงานเจาหน าที่ ดําเนิน การตามอํานาจหนาที่ หรือ ไมป ฏิ บั ติตามคํา สั่งของบุค คลดั งกลาวในการควบคุม การ
ดําเนินงานสนามบินอนุญาต
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสามารถถูกเพิกถอนไดในกรณีที่ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ที่กลาวขางตน และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความไมปลอดภัยแก
ผูใชบริการอยางรายแรง หรือในกรณีที่ผูไดรับใบรับรองขาดคุณสมบัติและลักษณะที่กําหนดและไมดําเนินการแกไขภายใน
ระยะเวลาตามคําสั่งของอธิบดี หรือกรณีผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะไดรับใบรับรองโดยแสดงขอเท็จจริง
อันเปนเท็จหรือไมครบถวน โดยมีเจตนาเพื่อใหไดรับใบรับรองโดยมิชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ ใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะอาจถูกเพิกถอนไดดวยเหตุผลอื่นๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพของ
สนามบินอนุญาตในสาระสําคัญ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินงานสนามบินอนุญาต และกรณี
การสั่งระงับใชใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปภายในชวงเวลา 2 ป
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2.12.9.2 เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
เนื่ อ งด ว ยสนามบิ น ต อ งจั ด ให มี เ ครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศ โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
กําหนดใหผูจัดใหมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศจากกรมการบินพลเรือนโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคมนาคม ทั้งนี้ตามขอบังคับคณะกรรมการการบินพล
เรือน เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในภาคผนวกของอนุสัญญาชิคาโก
ตามประกาศกรมการขนสงทางอากาศซึ่งออกในป พ.ศ. 2548 ใบอนุญ าตจัดตั้งเครื่องอํ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศมีกําหนดอายุตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตแตไมเกิน 10 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ในการขอตออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอกอนวันที่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นสุดลง
ไมนอยกวา 30 วัน
2.12.9.3 คาบริการสนามบิน
(1)
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ สนามบินสาธารณะสามารถเรียกเก็บคาบริการสําหรับการใชสนามบิน
ภายใตขอกําหนดตอไปนี้คาบริการผูโดยสารขาออกสามารถเรียกเก็บไดเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการบินพลเรือน ซึ่งคาบริการผูโดยสารขาออกใหเรียกเก็บไดไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในขอบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน โดยคาบริการผูโดยสารขาออกที่เรียกเก็บไดดังกลาวจะแตกตางกันไปตามอัตราที่กําหนด
สําหรับสนามบินแตละแหง และแตกตางกันสําหรับผูโดยสารระหวางประเทศและผูโดยสารภายในประเทศ
ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ อัตราคาบริการสูงสุดที่ไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บไดสําหรับการใชสนามบินสมุย สนามบิน
สุโขทัย และสนามบินตราด มีรายละเอียดดังตอไปนี้
สนามบิน
สนามบินสมุย
สนามบินสุโขทัย
สนามบินตราด

ผูโดยสารระหวางประเทศ
คาบริการสูงสุด/คาบริการในปจจุบัน
(บาท)
600/600
500/500
400/400

ผูโดยสารภายในประเทศ
คาบริการสูงสุด/คาบริการในปจจุบัน
(บาท)
400/300
400/200
200/200

(2)
คาบริการในการลงจอดอากาศยานที่สามารถเรียกเก็บไดจะตองไมเกินอัตราสูงสุดที่กําหนดในขอบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ซึ่งอัตราสูงสุดดังกลาวจะตองไมเกินอัตราขั้นสูงที่กําหนดในกฎกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ณ วันที่
ของเอกสารฉบับนี้ กฎกระทรวงคมนาคมกําหนดใหอัตราขั้นสูงสําหรับคาบริการในการลงจอดอากาศยานสําหรับการลงจอด
คราวละไมเกิน 120,000 บาท โดยคาบริการสูงสุดในการลงจอดอากาศยานที่สามารถเรียกเก็บไดจะแตกตางกันตามมวลวิ่งขึ้น
สูงสุดของแตละชนิดของอากาศยานตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการบินพลเรือน สําหรับคาบริการสูงสุดในการลง
จอดอากาศยานที่สามารถเรียกเก็บได ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ สําหรับสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราดมีคา
เทากับ 100 บาทตอเมตริกตัน
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(3)
ค า บริ ก ารที่ จ อดอากาศยานที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ ได จ ะต อ งไม เ กิ น อั ต ราสู ง สุ ด ที่ กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ซึ่งอัตราสูงสุดดังกลาวจะตองไมเกินอัตราขั้นสูงที่กําหนดในกฎกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ณ วันที่
ของเอกสารฉบับนี้ กฎกระทรวงคมนาคมกําหนดใหอัตราขั้นสูงสําหรับคาบริการที่จอดอากาศยานวันละไมเกิน 10,000 บาท โดย
คาบริการสูงสุดสําหรับที่จอดอากาศยานที่สามารถเรียกเก็บไดจะแตกตางกันตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดของแตละชนิดของอากาศยาน
ตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการบินพลเรือน สําหรับคาบริการสูงสุดสําหรับที่จอดอากาศยานที่สามารถเรียกเก็บได ณ
วันที่ของเอกสารฉบับนี้ สําหรับสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด มีคาเทากับ 100 บาทตอเมตริกตันตอวัน
คาบริการ คาภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดสามารถเรียกเก็บไดโดยเปนไปตามเงื่อนไขและอัตราตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการบินพลเรือนอนุมัติ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการเดินอากาศกําหนดใหคณะกรรมการการบินพลเรือนคํานึงถึงความเปน
ธรรมของผูบริโภคและความสามารถในการแขงขันของสนามบินนั้นในการพิจารณาอนุมัติคาบริการภาคพื้นดินดังกลาวดวย
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