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ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในเอกสารฉบับนี้อยาง
รอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลดานปจจัยความเสี่ยงตามที่ปรากฏรายละเอียดขางลางนี้กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ
ปจจัยตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนปจจัยที่บริษัทฯ เห็นวาอาจกอใหเกิดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญบางประการอัน
อาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูลงทุนอยางมี
นัยสําคัญ ทั้งนี้ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไมอาจทราบไดใน
ขณะนี้หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้แลวเห็นวาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจกลายเปนความเสี่ยงที่มีความสําคัญ
ตอไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือแหลง
เงินทุนของบริษัทฯ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏใน
เอกสารฉบับนี้ เชน การใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการ
ประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต
อันเปนความเห็นของบริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาล
หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ
โดยที่บริษัทฯ มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด
3.1

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.1

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญจากคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงไมเพียงพอ

คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินคิดเปนสัดสวนที่สูงที่สุดของตนทุนขายและบริการของบริษัทฯ โดยตามงบ
การเงินรวม คาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 28.2 รอยละ 29.3 รอยละ 27.7 และรอยละ 29.8 ของตนทุนขายและบริการ
รวมใน ป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ ดวยเหตุที่คาใชจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงถือเปนรายการคาใชจายในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รายการหนึ่งที่มีนัยสําคัญ การปรับเพิ่มราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้น
เพียงเล็กนอยจะสามารถสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอคาใชจายในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ ราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีความผันผวนอยางมากโดยในชวงเวลา 5 ปที่ผานมาราคาซื้อขายทันที (spot price) ของน้ํามันเชื้อเพลิงเคยมีราคาสูงสุด
ถึง140.99 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในวันที่ 8 เมษายน 2554 และเคยลดต่ําลงถึง 47.32 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในวันที่ 12
มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ตามขอมูลจาก MOPS ราคาซื้อขายทันที (spot price) ของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูที่
120.94 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในกรณีที่น้ํามันเชื้อเพลิงขาดแคลน ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือบริษัทฯ อาจ
ตองลดเที่ยวบินแบบประจําลง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยง
ดังกลาวเปนจํานวนประมาณรอยละ 58.2 ของความตองการน้ํามันเชื้อเพลิงที่คาดการณไวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยางไรก็
ดี บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวาการเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ จะเพียงพอที่จะชวย
ปองกันความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน
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จากการปองกันความเสี่ยงตางๆ อีกดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถเขาทําสัญญาอนุพันธเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินฉบับใหมไดหรือในเงื่อนไขเชิงพาณิชยที่สมเหตุสมผล
ราคาและปริมาณการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้น อยูกับ ปจ จัยหลายประการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และการเมือ ง รวมทั้ง
เหตุการณตางๆ ทั่วโลกซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมหรือคาดการณไดอยางแมนยํา ทั้งนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นมาก
ตั้งแตชวงปลายป 2552 ทําใหส ายการบินหลายแหงที่ดําเนินการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รวมถึงบริษั ท ฯ ตองเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel surcharge) จากผูโดยสารตางชาติ อยางไรก็ตาม กรมการบินพลเรือนไมอนุญาตใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ แยกจากคาโดยสารสําหรับการใหบริการเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศ
แบบประจํา อีกทั้งคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ อาจไมสามารถชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีโอกาส
เพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง หมดได
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ
จั ด หาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ เครื่ อ งบิ น โดยการซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง จาก
ผูจัดจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงรายใหญ 2 ราย คือ ปตท. และ เชลลแหงประเทศไทยเปนหลัก โดยในป 2556 และสําหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินของบริษัทฯ มาจากการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจาก
ปตท. ในสัดสวนรอยละ 68.1 และรอยละ 68.7 ตามลําดับ และจากเชลลแหงประเทศไทยในสัดสวนรอยละ 26.5 และรอยละ
26.8 ตามลําดับทั้งนี้ หากเกิดภาวะขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง และ/หรือหากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น อาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอตนทุน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได
3.1.2

ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณที่เกี่ยวกับเครื่องบินใดๆ ของ
บริษัทฯ

บริษัทฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนอยางมีนัยสําคัญ ในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ เกิดสูญหายหรือประสบ
เหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ เกิดการกอการราย หรือภัยพิบัติอื่นๆ และบริษัทฯ ตองแบกรับตนทุนที่สูงมากจากการเรียกรอง
คาเสียหายของผูโดยสาร การซอมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินที่ไดรับความเสียหาย และจากการที่บริษัทฯตองระงับการ
ใหบริการเครื่องบินดังกลาวเปนการชั่วคราวหรือถาวร
โดยในป 2552 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ ซึ่งเดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปยังเกาะสมุยไดไถลลื่นออก
จากทางวิ่งในขณะที่เครื่องบินกําลังลงจอด และไดพุงชนกับหอบังคับการบินที่ไมไดใชงานเนื่องจากลมกรรโชกในบริเวณนั้น ซึ่ง
ในขณะนั้นมีผูโดยสารจํานวน 68 รายและลูกเรืออีก 4 รายอยูบนเครื่องบิน และจากเหตุการณดังกลาวทําใหมีผูโดยสารไดรับ
บาดเจ็บสาหัสเปนจํานวน 4 ราย และนักบินเสียชีวิต 1 รายและยังมีการรายงานจํานวนผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอยอีกเปนจํานวน 33
ราย ทั้งนี้ เครื่องบินลําดังกลาวไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมแซมได และจากเหตุการณดังกลาว บริษัทฯไดรับความเสียหาย
โดยคิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 500 ลานบาท โดยไดรับเงินตามกรมธรรมประกันภัยรอยละ 98.0 นอกจากนี้ โดยปกติแลว
บริษัทฯ จะจอดเครื่องบินขามคืนในสนามบินตางประเทศ ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะไดรับความสูญเสียหรือความ
เสียหายอยางมีนัยสําคัญในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ สูญหายหรือถูกทําลาย เชนในป 2546 เมื่อสถานทูตไทยในประเทศ
กัมพูชาถูกเพลิงไหมในชวงเหตุการณความไมสงบ บริษัทฯ จึงตองดําเนินการนําเครื่องบินที่จอดไวกลับออกจากประเทศกัมพูชา
ในทันที ทั้งนี้ จากเหตุการณดังกลาว บริษัทฯ ไมไดรับความเสียหายใดๆ
บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไมประสบเหตุการณที่คลายคลึงกัน หรือเหตุการณที่รายแรงกวา
เหตุการณดังกลาวซึ่งรวมถึงเหตุการณที่มีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกัน
ไดวาการคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ
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ใดๆ ในอนาคตไดอยางเพียงพอ และเหตุการณดังกลาวอาจทําใหอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ เหตุการณ
ในป 2552 ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ซึ่งถูกลมกรรโชกไถลลื่นออกจากทางวิ่งในขณะที่เครื่องบินกําลังลงจอด
และไดพุงชนกับหอบังคับการบินดังกลาว รวมถึงอุบัติเหตุและเหตุการณที่เกี่ยวของกับเครื่องบินของบริษัทฯ ไมวาจะไดรับความ
คุมครองตามกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ หรือไมก็ตาม อาจทําใหสายการบินของบริษัทฯ มีภาพลักษณในดานความปลอดภัย
ด อ ยกว า สายการบิ น อื่ น ๆ ถึ ง แม จ ะไม มี ผู ไ ด รั บ บาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี วิ ต ก็ ต าม ซึ่ ง ผลกระทบในทางลบใดๆ ต อ ภาพลั ก ษณ ที่
สาธารณชนมีตอบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ–การประกันภัย สวนที่ 2
หนา 107”
3.1.3

บริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการสนามบินเพื่อดําเนินกิจการสนามบิน และการที่
บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไมสามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประกอบกิจการสนามบินทั้งหมด 3 แหง ไดแก สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด บริษัทฯ
จําเปนตองไดรับใบอนุญาตตางๆ ที่ออกโดยกรมการบินพลเรือนโดยบริษัทฯ ตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะ
สําหรับสนามบินแตละแหง ทั้งนี้ ในกรณีของสนามบินสมุย ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสาธารณะฉบับทายสุดซึ่งออกโดยกรมการ
บินพลเรือนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2542 และถูก
แทนที่ โ ดยใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สนามบิ น สาธารณะซึ่ ง ออกในวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2545 และวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2547
(“ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุย”) ไดสิ้นอายุลงในวันที่ 31 มกราคม 2552 นั้น บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสนามบินสมุยแลวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ซึ่งยังอยูในระหวางการรอรับรายงานผลการตรวจสอบจากกรมการบินพล
เรือนที่ยืนยันวาบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขขอปรับปรุงที่ตรวจพบโดยกรมการบินพลเรือนและไดดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายฉบับใหมเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสนามบิน ซึ่งมีผลบังคับ ใชเมื่ อวันที่ 9 มกราคม 2556 สวนในกรณีของ
สนามบิ น สุ โ ขทั ย กรมการบิ น พลเรื อ นได ดํ า เนิ น การออกใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง สนามบิ น สาธารณะโดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2541 และถูกแทนที่โดยใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน
สาธารณะซึ่งออกในวันที่11 กรกฎาคม 2543 (“ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัย”) ซึ่งมีกําหนดสิ้นอายุลงในวันที่ 31 มกราคม
2551 นั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัยแลวเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ซึ่งยังอยู
ในระหวางการรอรับรายงานผลการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือนที่ยืนยันวาบริษัทฯ ไดดําเนินการแกไขขอปรับปรุงที่ตรวจ
พบโดยกรมการบินพลเรือน และไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับใหมเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของสนามบิน ซึ่งมี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 และในกรณีของสนามบินตราด กรมการบินพลเรือนไดดําเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้ง
สนามบินสาธารณะโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 จนถึง
วันที่ 14 มีนาคม 2559 (“ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตราด”) (ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุย ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินตราด และ
ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัย รวมเรียกวา “ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน”)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเพื่อที่จะดําเนินกิจการสนามบินแตละแหง
ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินการยื่นคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินแตละแหงของ
บริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลวในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 อยางไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวของในการออกใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะยังไมไดออกบังคับใช จึงเปนผลใหไมสามารถดําเนินการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
ใหแกผูดําเนินงานสนามบินรายใดในประเทศไทยรวมทั้งบริษัทฯ ดวย
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ สําหรับสนามบินสมุย และ
สนามบินตราด โดยใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศสําหรับสนามบินสมุย ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557
มีผลบังคับใชไดจนกวาใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสมุยจะถูกเพิกถอน สําหรับสนามบินตราด ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ ยังมีผลใชบังคับถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559
ถึงแมวาบริษัทฯ จะยังไมไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสําหรับสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย รวมถึงใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินทั้ง 3 แหง บริษัทฯ ยังคงสามารถดําเนินกิจการสนามบินแตละแหงจนกวาจะ
ไดรับการแจงจากกรมการบินพลเรือนเปนประการอื่น ภายใตพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ และตามหนังสือที่ออกโดยกรมการบินพลเรือนถึงบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดย
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายไดจากการดําเนินกิจการสนามบินคิดเปน
รอยละ 2.4 รอยละ 2.3 รอยละ 2.3 และรอยละ 2.5 ของรายไดรวมตามลําดับ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา
บริษัทฯ จะสามารถดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ ตอไปไดโดยตลอด และในกรณีที่กรมการบินพลเรือนแจงไมอนุญาตให
ดําเนินกิจการสนามบินตอไปอาจสงผลใหบริษัทฯ สูญเสียเสนทางการบินไปและกลับจากเกาะสมุย จังหวัดสุโขทัย และ/หรือ
จังหวัดตราด โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ–ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ตองพึ่งตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทย และตลาดการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเปนอยางมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และในประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ และการลดลงของอุป
สงคในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ สวนที่ 2 หนา 133” ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดหรือไม
สามารถดําเนินการตออายุใบอนุญาตตางๆ ได อาจทําใหบริษัทฯ ตองเลิกประกอบกิจการสนามบินที่เกี่ยวของหรือการดําเนิน
ธุรกิจสนามบิน ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.4

สภาวะที่ยากลําบากและความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกไดสงไดผล
กระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปและอาจจะ
สงผลตอไปในอนาคต และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน

เหตุการณทางดานเศรษฐกิจในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมาไดสงผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึง
เศรษฐกิจของประเทศไทยและธุรกิจของบริษัทฯ โดยรวม ในชวงครึ่งปหลังของป 2550 ระบบธนาคารและตลาดเงิน (Credit
Market) ทั่วโลกไดประสบปญหาทางเศรษฐกิจ (dislocation) ทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และปญหาสภาพคลองอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งเปนผลกระทบจากการขาดสภาพคลองในระบบธนาคารและตลาดเงิน (credit market) และตลาดสินเชื่อจํานองที่อยู
อาศัย (sub-prime residential mortgage market) โดยในชวงป 2554 และ 2555 สหรัฐอเมริกาและหลายประเทศสมาชิกของสหภาพ
ยุโรปถูกปรับลดระดับความนาเชื่อถือ หรือถูกเปลี่ยนแนวโนมอันดับความนาเชื่อถือ (credit ratings outlook) เปนลบ นอกจากนี้
ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ รวมไปถึงความสามารถของประเทศ
ดังกลาวในการปฏิบัติตามภาระทางการเงินในอนาคต ทั้งนี้ วิกฤตทางเศรษฐกิจโลกดังกลาวไดสงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลน
แหลงเงินทุน การลดลงของการลงทุนจากตางประเทศ ความลมเหลวของสถาบันทางการเงินทั่วโลก การลดลงของมูลคาของ
ตลาดหลักทรัพยทั่วโลก และอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย รวมไปถึงการที่ความตองการในสินคาบางชนิด
ลดลง นอกจากนี้ เหตุการณความไมสงบและความขัดแยงตางๆ อาทิ เหตุการณความไมสงบและความขัดแยงในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และภัยธรรมชาติตางๆ ดังเชน แผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคม 2554 รวมทั้งพายุเฮอริเคน
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ที่เคลื่อนตัวเขามาทางชายฝงตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2555 ยังมีสวนทําใหสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก
ถดถอยลงไป ทั้งนี้ สภาวะตกต่ําของตลาดเงินยังสงผลใหเกิดการปรับลดอัตราการจางงาน การลดลงของความมั่งคั่งในระดับ
ครัวเรือน ความตองการของผูบริโภคและการใหสินเชื่อ ซึ่งสาเหตุดังกลาวทําใหเกิดผลกระทบในทางลบตอเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆ ในทายที่สุด
บริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากเหตุการณตางๆ เหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงป
2550 ถึง 2552 โดยในป 2552 บริษัทฯ ชําระคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) จํานวน 9 ฉบับลาชา และบริษัทฯ
ไดสงเครื่องบินคืนจํานวน 1 ลําใหแกผูใหเชา พรอมทั้งชําระคาชดเชยการสงคืนเครื่องบินที่เชากอนครบกําหนดตามสัญญาเชาที่
เกี่ยวของ รวมทั้งไดยกเลิกการรับมอบเครื่องบินลําใหมในปเดียวกัน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ“ปจจัยความ
เสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน
(Operating Lease) ไดในอดีต และการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ใน
อนาคต อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
ฯ สวนที่ 2 หนา 137” ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําที่เกิดขึ้นทั่วโลกหรือแนวโนมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจในทางลบในอนาคตอาจ
สงผลกระทบตอเนื่องอื่นๆ ตอธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและการเติบโตของธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ ในอนาคต รวมไปถึ ง การทํ า ให ร ายได ข องบริ ษั ท ฯ ลดลง และอาจทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นแผน
ยุทธศาสตรของบริษัทฯ ตอไป โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจ สวนที่ 2 หนา 140” นอกจากนี้
บริษัทฯ อาจประสบความยากลําบากในการจัดหาเงินกูยืมในตลาดเงิน ซึ่งทําใหบริษัทฯ จัดหาแหลงเงินทุนไดยากขึ้นหรือมี
ตนทุนที่สูงขึ้นในการจัดหาแหลงเงินทุนในอนาคต
3.1.5

การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่นอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) กับสายการบินจํานวน 14
สายการบิน (รวมถึงการบินไทย ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ ไมมีเสนทางการบินที่มีเที่ยวบินรวมกันกับการบินไทย และสายการบิน
แอรเบอลิน ซึ่งในปจจุบัน ไมไดมีเที่ยวบินมายังประเทศไทยแลว) โดยปกติแลว บริษัทฯ มีรายรับจากสายการบินอื่นตามความตก
ลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) เปนบวกโดยเฉพาะเมื่อบริษัทฯ ไดขยายเครือขายเสนทางการบินไปทั่วโลกดวยการ
เชื่อมโยงกับเครือขายของสายการบินที่บริษัทฯ ไดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ดวย ซึ่งทําใหบริษัทฯ
มีรายรับสวนเพิ่มทั้งจากเสนทางการบินของบริษัทฯ เอง และจากการสงตอผูโดยสารจากเครือขายของสายการบินที่บริษัทฯ ได
เขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) เขาสูเครือขายการบินของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดการณวาบริษัทฯ ตอง
พึ่งพาความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) มากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะขยายเครือขายการบินของบริษัทฯ ไปทั่ว
โลกตอไปโดยการเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) เพิ่มเติม อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันได
วาบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตในความสัมพันธกับสายการบินที่บริษัทฯ ไดทํา
ความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ดวย นอกจากนี้ ความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) บางฉบับ
อาจถูกบอกเลิกไดโดยไมตองมีเหตุแหงการเลิกสัญญาเกิดขึ้น หากคูสัญญาฝายที่ตองการเลิกสัญญาแจงเปนลายลักษณอักษรใหแก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน หรือสัญญาอาจถูกบอกเลิกไดทันทีหากเกิดเหตุแหงการเลิกสัญญาขึ้น ทั้งนี้
การที่ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลงโดยที่ ไ ม ไ ด มี ก ารคาดการณ ม าก อ นหรื อ การที่ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด ลงก อ นกํ า หนดระยะเวลาอาจก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ ธุ ร กิ จ ฐานะทางการเงิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และโอกาสทางธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ
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งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว และผูสอบบัญชีอิสระไมไดแสดง
ความเห็นอยางมีเงื่อนไข ไดแสดงงบการเงินรวมป 2555 และป 2554 ที่ปรับปรุงใหมเพื่อการเปรียบเทียบ

งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่จัดทําโดยบริษัทฯ ที่ผานการตรวจสอบโดย บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีอิสระ และผูสอบบัญชี
อิสระ ไมไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ทั้งนี้ สําหรับงบการเงินรวมป 2555 และงบการเงินรวมป 2554 ที่ปรับปรุงใหมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบทั้งสองปนั้นไมไดรับการตรวจสอบจากบริษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด และงบการเงินรวมป 2555 ฉบับเดิม ก็ไมไดปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีที่
เริ่มมีผลบังคับใชในป 2556 ไดกําหนดใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงินปปจจุบันเทานั้น
ทั้งนี้ ในเอกสารฉบับนี้ไดแนบงบการเงินรวมป 2555 ที่ไดรับการตรวจสอบแลว ซึ่งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อยางไรก็ดี งบการเงินรวมสําหรับป 2554 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบในงบการเงินรวมป 2555 ยังไมไดรับการ
ตรวจสอบ
นอกจากนี้ ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผูสอบบัญชีอิสระของ
บริษัทฯ ไดพบจุดออน ในระบบควบคุมภายในทางบัญชี ที่มีสาระสําคัญและไดใหขอสังเกตไวดวย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การควบคุมภายใน สวนที่ 2 หนา 246”
3.1.7

ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแขงขันจากการคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่น อาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตองประสบกับปญหาการแขงขันที่สูงทั้งในเสนทางการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ สายการบิน
ตางแขงขันกันในเรื่องระดับราคาคาบัตรโดยสาร จํานวนเที่ยวบิน ความนาเชื่อถือของการบริการ ภาพลักษณของสายการบิน สิ่ง
อํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร โปรแกรมสะสมไมล (Frequent Flyer Program) ตลอดจนความพรอมและความสะดวกสบาย
ของบริการอื่นๆ นอกจากนี้ สายการบินบางแหงที่เปนคูแขงของบริษัทฯ นั้น มีขนาดใหญกวาอาจมีชื่อเสียงและทรัพยากรทางการ
เงินมากกวา และมีความสามารถในการชวงชิงสวนแบงตลาดในตลาดสําคัญซึ่งรวมถึงเสนทางการบินภายในประเทศไดดีกวา
บริษัทฯ โดยปกติแลวสายการบินดั้งเดิมที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบจะมีขอไดเปรียบ เนื่องจากจะมีขนาดกิจการใหญกวาและ
ผูประกอบการมักจะเปนรัฐวิสาหกิจ อันสงผลใหมีแหลงเงินทุนและทรัพยากรอื่นๆ มากกวาบริษัทฯ ดวยเหตุนี้ สายการบิน
เหลานั้นอาจมีความสามารถในการใหบริการในเสนทางการบินบางเสนทางที่ไมไดกําไรเปนเวลานานกวาที่บริษัทฯ จะสามารถ
ดําเนินการได
คูแขงของบริษัทฯ สําหรับการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบประจํานั้นรวมถึง ผูประกอบธุรกิจสายการบินแบบเต็ม
รูปแบบ สายการบินตนทุนต่ําตางๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศอินเดีย และผูประกอบธุรกิจ
การคมนาคมขนสงในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองแขงขันในเสนทางการบินหลักภายในประเทศของบริษัทฯ โดยมีคูแขงที่
สําคัญ เชน การบินไทย สายการบินไทยแอรเอเชีย สายการบินนกแอร สายการบินไทยสไมล และสายการบินไทยไลออนแอร
นอกจากนี้ สายการบินอื่นๆ อาจแสดงความประสงคที่จะจัดใหมีเที่ยวบินเขาและออกจากสนามบินสมุยไดในอนาคต ในดานการ
แขงขันในเสนทางการบินหลักระหวางประเทศของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ตองแขงขันกับสายการบินที่สําคัญ เชน การบินไทย สาย
การบินไทยแอรเอเชีย สายการบินซิลคแอร และสายการบินฟายเออรฟลาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ
“ลักษณะการประกอบธุรกิจ–ภาวะการแขงขันในธุรกิจของบริษัทฯ-ภาวะการแขงขันในธุรกิจการใหบริการขนสงผูโดยสารแบบ
ประจํา สวนที่ 2 หนา 86” ซึ่งระดับของการแขงขันจะแตกตางกันในแตละเสนทางการบิน โดยขึ้นอยูกับจํานวนของสายการบิน
คูแขง และกฎระเบียบที่เกี่ยวของทั้งนี้ การรวมมือกันระหวางสายการบินคูแขงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสายการบินไทยแอรเอเชีย
และการบินไทย ซึ่งอาจทําใหการแขงขันที่บริษัทฯ ตองเผชิญนั้นสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการแขงขันกับผูประกอบการบิน
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แบบเชาเหมาลําที่มีตนทุนคงที่ต่ําซึ่งสามารถเสนอคาโดยสารในอัตราที่สามารถแขงขันไดดีกวาในชวงฤดูกาลทองเที่ยวได บริษัท
ฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถแขงขันไดอยางทัดเทียมกับสายการบินอื่นๆ รวมทั้งสายการบินรายใหมที่อาจเขา
สูตลาดธุรกิจสายการบินในอนาคต
โดยทั่วไปธุรกิจการบินจะมีความออนไหวตอการปรับลดราคาคาบัตรโดยสารเปนพิเศษ เนื่องจากสายการบินจะแบกรับ
เพียงแคตนทุนผันแปรสวนเพิ่ม (marginal variable costs) ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากการขายที่นั่งที่เหลืออยู ธุรกิจการบินจึงมีการ
แขงขันทางดานราคาคาบัตรโดยสารอยางเขมขนเปนระยะๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยวที่มีปริมาณผูโดยสาร
นอย และในบางเสนทางการบิน ซึ่งมีสายการบินที่ใหบริการหลายสายการบิน บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวาคูแขงใน
ปจจุบันหรือในอนาคตของบริษัทฯ จะไมใชกลยุทธในการตัดราคาหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาด ซึ่งอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ในชวงไมกี่ปที่ผานมา สายการบินรายอื่นไดลดราคาคาบัตรโดยสารในเสนทางการบินบางเสนทาง ซึ่งหากสายการบินเหลานั้น
ขยายระยะเวลาในการลดคาบัตรโดยสารและคงระดับราคาคาบัตรโดยสารดังกลาวในระดับที่บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันไดโดยที่
บริษัทฯยังคงมีผลกําไรจากการดําเนินงานอยู บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถแขงขันทางดานราคากับสาย
การบินดังกลาวไดในระยะเวลาเทาๆ กัน ซึ่งการที่บริษัทฯ ไมสามารถแขงขันทางดานราคาดังกลาวไดอาจสงผลกระทบในทางลบ
อยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในหลายปที่ผานมา สายการบินตนทุนต่ําเริ่มเปดดําเนินการในหลายเสนทางการบิน สายการบินเหลานี้อาจเพิ่มระดับ
ของการแขงขันในเสนทางการบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยู ทั้งนี้ สายการบินตนทุนต่ําจํานวนมากไดเขามาในภูมิภาคเอเชีย และ
ออสเตรเลียซึ่งรวมถึงสายการบินแอรเอเชีย สายการบินเจ็ทสตารแอรเวย สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินไทเกอรแอร
เวย หากสนามบินมีความสามารถรองรับผูโดยสารเหลืออยู และการจัดสรรเวลาเขาออกของเครื่องบิน ณ สนามบินนั้น (Slot) วาง
อยู สายการบินตนทุนต่ําดังกลาวก็จะสามารถเขาสูตลาดที่บริษัทฯ ใหบริการอยูไดอยางรวดเร็วและสามารถแขงขันดวยการเสนอ
ขายบัตรโดยสารที่มีราคาต่ํามาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้การขยายเครือขายเสนทางการบินของสายการบินตนทุนต่ําที่มีอยูในปจจุบันหรือการ
จัดตั้งสายการบินตนทุนต่ํารายใหมอาจทําใหภาวะการแขงขันในเสนทางการบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยูเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ ในปจจุบันสายการบินคูแขง และสายการบินรายใหมในตลาดธุรกิจสายการบินอาจเขารวมกลุมกันเปนพันธมิตร
เพื่อดําเนินธุรกิจรวมกันหรือแบงปนการใชสิ่งอํานวยความสะดวกหรือโครงสรางพื้นฐานตางๆ รวมกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลด
ตนทุนหรือเพิ่มความเขมแข็งในตลาดมากขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการแขงขันในตลาดสายการบินในทองถิ่นและภูมิภาคขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากนโยบาย “การเปดนานฟาเสรี ของอาเซียน (ASEAN “Open Skies”)” โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ-กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย สวน
ที่ 2 หนา 113” อีกทั้งมีรายงานขาววากระทรวงคมนาคมมีความประสงคที่จะแกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มขอจํากัดอัตราสวนการถือหุน
ของผูถือหุนชาวตางชาติในธุรกิจสายการบินในประเทศไทยจากรอยละ 49 เปนรอยละ 70 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันได
วานโยบายดังกลาวในอนาคตจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตอาจเพิ่มระดับการแขงขัน
ใหสูงขึ้น และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีรายงานขาววาสายการบินหลายสายการบินอาจแสดงความสนใจที่จะใชสนามบิน
ดอนเมืองเปนศูนยปฏิบัติการการบิน ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาผูโดยสารจะไมเปลี่ยนมาใชบริการสนามบินดอน
เมืองมากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจทําใหจํานวนผูโดยสารของบริษัทฯ ลดลง และ/หรือเพิ่มการแขงขันในการดึงดูด
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ผูโดยสารที่จากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังตองเผชิญกับการแขงขันจากการคมนาคมขนสงทางอื่นทั้งทางบกและทางทะเล
ซึ่งเปนการคมนาคมขนสงแบบดั้งเดิมที่ใชโดยประชากรสวนใหญของประเทศไทย เนื่องจากเหตุผลหลายประการอันรวมไปถึง
การคมนาคมขนสงเหลานี้มีคาใชจายต่ํากวาและมีความสะดวกมากกวาการคมนาคมขนสงทางอากาศ ดังนั้น การแขงขันจากการ
คมนาคมขนสงทางอื่นนี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมการบิน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังคงตองเผชิญกับการแขงขันในดานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินดานอื่นๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เชนการ
บริการคลังสินคา และการบริการภาคพื้นดิน ซึ่งคูแขงรายสําคัญของบริษัทฯ ในการใหบริการเหลานี้คือ การบินไทย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการแขงขันในดานบริการครัวการบิน โดยมีคูแขงที่สําคัญ คือ การบินไทย และบริษัท แอลเอสจีสกายเชฟส (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือเดียวกันกับสายการบินลุฟทฮันซา โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ–ภาวะการแขงขันในธุรกิจของบริษัทฯ-ภาวะการแขงขันในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน สวนที่ 2 หนา 87”
3.1.8

การแข ง ขั น จากสนามบิ น และจุ ด หมายปลายทางอื่ น อาจส ง ผลกระทบในทางลบในธุ ร กิ จ สนามบิ น ของบริ ษั ท ฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอปริมาณการใชบริการในสนามบินสมุย

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการดําเนินงานของสนามบินของบริษัทฯ คือจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินของบริษัทฯ
ซึ่งขึ้นอยูกับการใหบริการเสนทางการบินอื่นๆ ที่เขามาแขงขันในการดึงดูดจํานวนผูโดยสาร และระดับของกิจกรรมตางๆ
ทางดานธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย และประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากนี้จํานวน
ผู โ ดยสารที่ใ ช บ ริ ก ารในสนามบิ นของบริ ษั ท ฯ อาจได รับ ผลกระทบในทางลบจากความนา ดึ ง ดู ด ใจ ราคาที่ ถู ก และความ
สะดวกสบายในการเขาถึงของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวอื่นๆ ที่อยูนอกประเทศไทย เชน ประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร และ
ฟลิปปนส ทั้งนี้ ความนาดึงดูดใจของสถานที่ทองเที่ยวในเสนทางการบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยูมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบ
จากทัศนคติของนักทองเที่ยวตอความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมของประเทศไทยดวย นอกจากนี้ มีการ
รายงานขาวในอดีตวาอาจมีการสรางสนามบินสมุยแหงที่สองเพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่คาดวาจะเพิ่มมากขึ้น โดยหากมี
การสรางสนามบินแหงใหมที่เกาะสมุย จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการในสนามบินสมุยของบริษัทฯ อาจลดลง ซึ่งจะสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯไมสามารถ
รับประกันไดวาปริมาณของกิจกรรมทางธุรกิจและการทองเที่ยว รวมถึงจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินของบริษัทฯ ใน
อนาคตจะมีจํานวนเทียบเทากับหรือเพิ่มขึ้นมากกวาระดับในปจจุบัน
3.1.9

ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ตองพึ่งตลาดการทองเที่ยวในประเทศไทย และตลาดการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวจากภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเปนอยางมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และในประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ
และการลดลงของอุปสงคในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจสายการบินคือธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งสรางรายไดใหแกบริษัทฯ ในอัตรารอยละ 74.7 รอยละ 76.2 รอยละ 80.8
และรอยละ 80.4 ของรายไดรวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ โดยธุรกิจสายการบินของบริษัทฯ ประกอบดวยการใหบริการการขนสงทางอากาศสําหรับผูโดยสาร
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการใหบริการการขนสงสินคา ทั้งนี้
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แนวทางการสรางความเติบโตของบริษัทฯ ไดดําเนินการโดยมุงเนนการเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศและระหวางประเทศไปยัง
และออกจากฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินสมุยมาโดยตลอด และจะยังคงดําเนินการตาม
แนวทางดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญจากสถานการณใดๆ ที่กอใหเกิดการลดลงของอุปสงคของการขนสงทางอากาศในประเทศไทย ซึ่ง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ความนาสนใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง
ของนักทองเที่ ยวที่ล ดลง หรือ คา โดยสารที่เพิ่ม ขึ้น อยางมีนัย สําคัญ อันเปนผลมาจากการเพิ่ม ขึ้นของภาระตนทุน ในการใช
สนามบินและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูโดยสาร
บริษัทฯ เชื่อวาผูโดยสารสวนใหญที่ใชบริการสายการบินของบริษัทฯ และผูใชบริการสนามบินของบริษัทฯ ประกอบ
ไปดวยนักทองเที่ยวที่ประสงคจะเขามาในประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงตองพึ่งพาความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย ที่ผานมาบริษัทฯ เคยประสบกับเหตุการณที่จํานวนผูโดยสารระหวาง
ประเทศลดลงอยางมีนัยสําคัญ อันเปนผลจากการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 เมื่อป 2552 ซึ่งสงผลกระทบตอ
จํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขาและออกประเทศที่เกิดการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 นอกจากนี้ การปดสนามบิน
สุวรรณภูมิ แ ละสนามบิ นภู เก็ ต ในเดือ นพฤศจิก ายน 2551 อั น เนื่อ งมาจากการประท ว ง และการประท ว งรุน แรงในใจกลาง
กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน 2552 และตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2553 ไดสงผลกระทบในทางลบตอ ภาพลักษณของ
ประเทศไทยในตางประเทศและกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย ตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายน 2556
ไดมีการประทวงทางการเมืองในประเทศไทยหลายครั้ง รวมถึงกรุงเทพฯ ซึ่งมีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของ
กรุงเทพฯโดยธุรกิจของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในทางลบจากสถานการณใดๆ ที่ทําใหประเทศไทยในฐานะที่เปนแหลง
ทองเที่ยวมีความนาสนใจลดลง เชน ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศอยางตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงในทางลบ
ของสภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศ การแข็งคาขึ้นอยางมีนัยสําคัญของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ภาพลักษณในทางลบที่
ตางประเทศมีตอ ประเทศไทย การเพิ่ม ขึ้น อยางมีนัย สําคัญ ของต นทุนและคา ธรรมเนีย มในการใชส นามบิ นที่เรี ยกเก็บ จาก
ผูโดยสาร การกอการราย อุทกภัย หรือการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 หรือเหตุการณอื่นที่คลายคลึงกันที่เกิดขึ้น
ในภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถใชมาตรการปองกันเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบในทางลบ
ที่อาจเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือรับประกันวาจะใชมาตรการดังกลาวได นอกจากนี้ เนื่องจากนักทองเที่ยวจาก
ความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline) บางสวน มาจากทวีปยุโรป ดังนั้นปจจัยภายนอกในทางลบตางๆ ซึ่งมี
ผลกระทบตอการเดินทางจากทวีปยุโรปอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–สภาวะที่ยากลําบากและความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (credit market) และเศรษฐกิจ
ทั่วโลกไดสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปและ
อาจจะสงผลตอไปในอนาคต และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน สวนที่ 2 หนา 129”
นอกจากนี้ รายไดสวนใหญของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับเสนทางการบินไปสูเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และ
ประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญโดยใน ป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 รายไดจากเสนทางการบินทั้งภายในประเทศและตางประเทศสําหรับเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา
เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ คิดเปน รอยละ 92.5 รอยละ 84.2 รอยละ 84.4 และรอยละ 80.1 ของรายไดจากคาโดยสารของ
บริษัทฯ ตามลําดับ และบริษัทฯ ยังมีรายไดเพิ่มเติมซึ่งมาจากการดําเนินงานสนามบินสมุยและจากการถือหนวยลงทุนในจํานวน
รอยละ 25 ในกองทุนรวม นอกจากนี้ จํานวนผูโดยสารที่เดินทางไปเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน
เมืองเสียมราฐ และพนมเปญ อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากความนาดึงดูดใจ ราคาถูก และการเขาถึงงายของจุดหมายปลายทาง
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อื่นๆ ความนาดึงดูดใจของเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญมีแนวโนมที่
จะไดรับผลกระทบจากทัศนคติของนักทองเที่ยวตอความปลอดภัยและเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมของเกาะสมุยและประเทศ
ไทยดวย บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และ
พนมเปญจะยังคงเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวและขาวสารในทางลบใดๆ เกี่ยวกับเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และ
เชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญหรือประเทศไทย อาจสงผลใหผูโดยสารที่ใชบริการเที่ยวบินของ
บริษัทฯ เพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐและพนมเปญมีจํานวนลดลง
ทั้ งนี้ จํ านวนผู โ ดยสารที่ เดิ น ทางไปยั ง เกาะสมุ ย อย า งต อ เนื่ อ งยั งมี ค วามสํ าคั ญ ต อ ความสั ม พั นธ อั นดี ร ะหว า งบริ ษั ท ฯ และ
ผูประกอบการในพื้นที่ดวย เนื่องจากจํานวนผูโดยสารที่เดินทางไปเกาะสมุยชวยสรางรายไดใหแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ทองถิ่น ซึ่งรวมถึงโรงแรมและรีสอรทในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวาปริมาณของกิจกรรมทางธุรกิจและการ
ทองเที่ยว และจํานวนผูโดยสารที่เดินทางไปยังเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และ
พนมเปญจะมีระดับเทาเดิมหรือมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น การที่จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการเสนทางการบินเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต
และเชียงใหม และประเทศกัมพูชา เชน เมืองเสียมราฐ และพนมเปญของบริษัทฯ ลดลง อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได
จากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-การแขงขันจากสนามบินและจุดหมาย
ปลายทางอื่ น อาจส ง ผลกระทบในทางลบในธุ ร กิ จ สนามบิ น ของบริ ษั ท ฯ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ต อ ปริ ม าณการใช บ ริ ก ารใน
สนามบินสมุย สวนที่ 2 หนา 133”
3.1.10 บริษัทยอยและบริษัทรวม ไดรับสัมปทานเพื่อใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
บริษัทยอยและบริษัทรวม ไดเขาทําสัญญากับ ทอท. เพื่อใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งรวมถึงการใหบริการคลังสินคา การใหบริการภาคพื้นดินและการใหบริการครัวการบิน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได
จากหัวข อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ -ธุรกิ จที่ เกี่ย วขอ งกั บธุร กิจสนามบิน สวนที่ 2 หนา 37” และ “ทรัพยสินที่ใชในการ
ประกอบธุรกิจ-สัญญาใหสัมปทาน สวนที่ 2 หนา 175”โดย BFS Cargo ซึ่งเปนบริษัทรวมเปนผูใหบริการคลังสินคา ภายใตสัญญา
โครงการคลังสินคามีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2569 และ BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอยดําเนิน
กิจการใหบริการภาคพื้นดินภายใตสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง มีกําหนด
ระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 กันยายน 2569 นอกจากนี้ BAC ซึ่งเปนบริษัทยอย ดําเนินกิจการใหบริการครัวการบิน
ตามสัญญาโครงการครัวการบินมีกําหนดระยะเวลา 20 ป โดยจะสิ้นสุดใน วันที่ 27 กันยายน 2569 ในป 2556 รายไดจาก BFS
Ground และ BAC คิดเปนรอยละ 7.3 และรอยละ 4.5 ของรายรับรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557 คิดเปนรอยละ 6.9 และรอยละ 4.1 ของรายรับรวมของบริษัทฯ ตามลําดับ ทั้งนี้ สัญญาแตละฉบับไดกําหนดเหตุ
แหงการเลิกสัญญาไว เชน การไมปฏิบัติตามสัญญาโดยไมมีการแกไข กรณีลมละลาย เหตุผลทางดานความมั่นคงของรัฐ และ
คําสั่งของรัฐบาล บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาสัญญาเหลานี้สัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือหลายสัญญารวมกันจะไมถูกยกเลิก
กอนครบกําหนดระยะเวลา และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาหรือเมื่อมีการเลิกสัญญาดังกลาวแลว หากบริษัทยอยและบริษัทรวมไม
สามารถตอหรือขยายอายุสัญญาได บริษัทยอยและบริษัทรวม จะไมมีสิทธิในการประกอบกิจการที่เกี่ยวของภายใตสัญญาดังกลาว
ได ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ สูญเสียกระแสรายไดจากกิจการดังกลาว และจะนํามาซึ่งผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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3.1.11 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับภายในประเทศ อาจสงผลใหตนทุนใน
การดําเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจทําใหการใหบริการเกิดความลาชาหรือตองหยุดชะงัก
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในระดับระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับ
ภายในประเทศอยางเครงครัด ซึ่งครอบคลุมถึงการดําเนินงานในหลายดานของบริษัทฯ อาทิเชน สิทธิในการบิน การกําหนดราคา
บัตรโดยสาร มาตรฐานการดําเนินงาน (ซึ่งสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ความมั่นคง และมลภาวะทางเสียงของเครื่องบินและ
การเผาผลาญเชื้อเพลิงถือเปนสวนที่สําคัญที่สุด) การเขาใชสนามบินและการจัดสรรเวลาเขาออก (Slot) โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ- กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย สวน
ที่ 2 หนา 113” สําหรับรายละเอียดของกฎระเบียบที่บริษัทฯ ตองปฏิบัติตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของประเทศอื่นๆ รวมถึงสนธิสัญญาระหวางประเทศทั้งแบบพหุภาคีและทวิภาคี ในการใหบริการเที่ยวบินระหวาง
ประเทศ ซึ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับเหลานี้ บริษัทฯ จําเปนตองรับภาระตนทุนในจํานวนที่สูง และบริษัทฯ คาดวา
บริษัทจะยังมีภาระคาใชจายดังกลาวตอไป บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวากฎหมาย กฎระเบียบ และสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ
กับการขนสงทางอากาศ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันจะยังคงบังคับใชตอไปในอนาคต หรือรับประกันวากฎหมาย กฎระเบียบ และ
แนวทางตางๆ จะจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินการเสนทางการบินใหม หรือในการลงทุนในอนาคตหรือไม
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตองรับภาระตนทุนและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลประเทศอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึงคาธรรมเนียมในการลงจอดและการเดินอากาศ ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไมตองเสียคาธรรมเนียม
ตางๆ ดังกลาว เพิ่มขึ้นในอนาคต
3.1.12 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมอาจจะสงผลกระทบการดําเนินงานทั้งในปจจุบันและอนาคต
ของบริษัทฯ และทําใหบริษัทฯ มีตนทุนเพิ่มขึ้น
ธุรกิจสายการบินถูกกํากับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบทางดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมีแนวโนมวาจะมีความเขมงวดมากขึ้น
ในอนาคต กฎหมายและระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมเขามากํากับดูแลในสวนที่เกี่ยวของกับมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากเครื่องบิน
การใชและครอบครองวัตถุอันตราย การปลอยกาซของเสีย การกําจัดสิ่งเจือปนในสิ่งแวดลอม และอื่นๆ โดยในปที่ผานมาประเทศ
ตางๆ ไดออกคําสั่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมลภาวะทางเสียงและการปลอยกาซของเสียที่เกิด
จากเครื่องบิน และอายุของเครื่องบิน กฎหมายสิ่งแวดลอมเหลานี้โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ
ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วและเปนที่คาดการณไดวาอาจพัฒนาไปในแนวทางที่จะกําหนดใหยกเลิกการใชเครื่องบินบางแบบหาก
เครื่องบินเหลานั้นไมมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กฎหมายสิ่งแวดลอมกําหนด ขอกําหนดตางๆ เหลานี้ทําใหบริษัทฯ มีภาระตนทุน
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก และมีขอจํากัดในการประกอบกิจการสายการบิน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเครื่องบินแบบใหมที่นํามาใชตองเปนไปตามขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมตลอดอายุการใชงานของเครื่องบินเหลานั้น
การปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบดังกลาวอาจทําใหคาใชจายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น หรือจํากัดความสามารถของบริษัทฯในการ
ขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป
นอกจากนี้ สายการบินยังตองปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มุงเนนการควบคุมภาวะโลกรอนมากขึ้น ตัวอยางเชนในเดือน
มกราคม 2555 สหภาพยุโรปไดขยายแผนการซื้อขายสิทธิการปลอยกาซคารบอน ใหรวมไปถึงควันที่ปลอยจากการเดินทางทาง
อากาศดวย ถาหากรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลประเทศอื่นๆ บังคับใชกฎเกณฑดังกลาวและมาตรการอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอม ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญ
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3.1.13 คาใชจายในการซอมบํารุงของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามอายุของฝูงบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ คือ 8.7 ป โดยทั่วไปคาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานานจะสูงกวาคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องบินที่ใหมกวา ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุ
การใชงานมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะตองการการบํารุงรักษามากขึ้นและคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องบินของบริษัทฯ ก็จะตองปรับ
สูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน ทั้งในสวนของปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) และอัตราสวนของคาใชจายในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ (ในกรณีที่คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ยังคงที่) คาใชจายในการบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญอาจ
มีผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ โดยปกติ เครื่องบินลําที่มีอายุการใชงานมานานจะมีอุปกรณภายในหองโดยสารที่มีอายุการใชงานมานาน
ตามไปดวย และตองการการบํารุงรักษาบอยขึ้นดวยเชนกัน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอตารางการบิน และความพึงพอใจของลูกคา
รวมทั้งทัศนะที่ลูกคามีตอสายการบินของบริษัทฯ ซึ่งแตละกรณีขางตนอาจจะลดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ ลงได
3.1.14 ผูใหกยู ืมของผูใหเชาเครื่องบินอาจมีสิทธิในหลักประกันเหนือเครื่องบินของบริษัทฯ ที่ผูใหเชาไดซื้อมาภายใตสัญญาเชา
ทางการเงิน (Finance Lease) และอาจเขาครอบครองเครื่องบินดังกลาวในกรณีผูใหเชาไมสามารถปฏิบัติการตาม
ขอกําหนดในสัญญาเชาทางการเงิน และเอกสารกูยืมเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของได
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 5 ลํา ซึ่งบริษัทฯ ใชในการดําเนินงานเปนเครื่องบินที่
ผูใหเชาไดเชามาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) และไดนํามาใหบริษัทฯ เชาชวงตอตามสัญญาซื้อขายแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) ทั้งนี้ ในการที่ผูใหเชากูยืมและเชาเครื่องบินนั้น ผูใหกูของผูใหเชามีสิทธิในหลักประกัน
เหนือเครื่องบินดังกลาว ซึ่งบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการควบคุมการกระทําของผูใหเชาเครื่องบิน และหากผูใหเชาดังกลาวกระทํา
การใดๆ อันเปนการผิดสัญญาเชาทางการเงิน หรือเอกสารกูยืมเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ผูใหกูของผูใหเชาอาจมีสิทธิเขาครอบครอง
เครื่องบินดังกลาวได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ได นอกจากนี้ สัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) เหลานี้ยังอาจมีขอสัญญาที่กําหนดใหการผิดสัญญาฉบับ
หนึ่งมีผลเปนการผิดสัญญาฉบับอื่นๆ ดวย (cross-default clause) ซึ่งจะสงผลใหผูใหกูของผูใหเชามีสิทธิในการเขาครอบครอง
เครื่องบินที่เชาได หากมีการผิดสัญญาเชาฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งอาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดและไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.15 บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ไดในอดีต และการที่บริษัทฯ ไม
สามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาเชาดําเนินงาน ในอนาคต อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ
ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) กับผูใหเชาหลายราย ซึ่งในสัญญาดังกลาวไดกําหนดเหตุแหง
การเลิกสัญญาเปนการทั่วไป และไดกําหนดใหบริษัทฯ ตองปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการอื่นๆ ในระหวางที่สัญญายังมีผลใช
บังคับอยู การที่บริษัทฯไมสามารถกระทําการใดๆ ตามขอตกลงกระทําการดังกลาวไดอาจทําใหเกิดการผิดสัญญาที่เกี่ยวของ และ
อาจเปนเหตุใหเครื่องบินดังกลาวถูกยึดคืนไดในที่สุด สืบเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวในชวงวิกฤติเศรษฐกิจโลกในชวงป 25502552 บริษัทฯ ไดชําระคาเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวน 9 ฉบับชากวากําหนดโดยบริษัทฯ ไดรับจดหมายแจงการชําระคา
เชาลาชา และหลังจากนั้นไดเขารวมเจรจากับผูใหเชาเพื่อทําการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชําระคาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน
จํานวน 9 ฉบับดังกลาวทั้งหมด และสําหรับเครื่องบินอีก 3 ลํา บริษัทฯไดเจรจาใหนําเงินคาเชาเพื่อการซอมบํารุงเครื่องบินซึ่งเปน
เงินของผูใหเชา แตบริษัทฯ มีสิทธิเบิกจากผูใหเชาเพื่อนํามาชดเชยคาใชจายในการซอมบํารุงเครื่องบินตามแผนการที่ไดกําหนด
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ไวในสัญญาเชาแตละฉบับ โอนมาชําระคาเชาที่คางชําระอยู และตกลงที่จะออก standby letter of credit เพื่อเปนหลักประกันแทน
คาเชาเพื่อการซอมบํารุงเครื่องบิน นอกจากกรณีที่ไดรับจดหมายแจงการชําระคาเชาลาชาสําหรับเครื่องบินทั้ง 9 ลําดังกลาวแลว
บริษัทฯ ยังไดเจรจาเพื่อคืนเครื่องบินอีกจํานวน 1 ลํา โดยตองชําระคาชดเชยในการคืนเครื่องบินกอนกําหนดตามที่ไดเจรจาไว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดยกเลิกการรับมอบเครื่องบินลําใหมและถูกริบเงินมัดจําภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังกลาวโปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง– ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ–สภาวะที่ยากลําบาก
และความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกไดสงไดผลกระทบในทางลบอยาง
ตอเนื่องตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปและอาจจะสงผลตอไปใน
อนาคต และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหาแหลงเงินทุน สวนที่ 2 หนา 129” ทั้งนี้ สัญญาเชาเหลานี้ ยังมี
ขอสัญญาที่กําหนดใหการผิดสัญญาฉบับหนึ่งมีผลเปนการผิดสัญญาฉบับอื่นๆ ดวย (cross-default clause) ดังนั้นการไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในสัญญาหนึ่งอาจถูกพิจารณาวาเปนการผิดสัญญาเชาอื่นๆ นอกจากนี้ การที่ไมสามารถดํารงไวซึ่งใบอนุญาต
สนามบินอาจทําใหผิดขอสัญญาในสัญญาเชา โปรดดู “-บริษัทฯ ตองไดรับใบอนุญาตสนามบินเพื่อประกอบกิจการสนามบิน
และหากเกิดการผิดสัญญา หรือไมสามารถตออายุใบอนุญาตได อาจทําใหเกิดผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ” ดังนั้น การไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการของสัญญา
เชาดําเนินงาน อาจทําใหเครื่องบินของบริษัทฯ ถูกยึดคืน และอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.16 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระในการชําระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมาก ทั้งในปจจุบัน และภายหลังจากการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมด (รวมถึงหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) จํานวน
13,406.5 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอทุนที่ 1.82:1 ซึ่งประกอบดวยหนี้ที่เกิดจากสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease)
ของเครื่องบินจํานวน 604.2 ลานบาท เงินกูเบิกเงินเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นที่มีกําหนดเวลาชําระภายใน 1 ปจํานวน 11.5 ล า
นบาท เงินกูระยะยาว (รวมถึงเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของ) จํานวน 12,721.9 ลานบาท ซึ่งแบงเปน 11,230.7 ลานบาทเปนหนี้
ตามสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ของกองทุนรวมซึ่งบริษัทฯ ตองผอนชําระหนี้ที่เหลือเปนระยะเวลาอีก 23 ป และ
หนี้สินอื่นๆ จํานวน 1,491.2 ลานบาท ซึ่งหนี้สินดังกลาวยังตองผอนชําระเปนงวดๆ ตามระยะที่กําหนดในสัญญาที่เกี่ยวของ
นอกจากภาระหนี้ดังกลาว บริษัทฯ ยังมีหนาที่ชําระภาระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมากภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน
(Operating Lease) สําหรับเครื่องบินของบริษัทฯ พื้นที่อาคารในสนามบิน สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ และพื้นที่สํานักงาน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจํานวนเงินคาเชาขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น 125.4
ลานเหรียญสหรัฐฯ
การที่บริษัทฯ มีภาระหนี้สนิ และภาระหนี้ที่มีจํานวนคงที่เปนจํานวนมาก อาจทําให


เกิดผลกระทบตอความสามารถของบริษัทฯ ในการที่จะไดรับความชวยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะนํามาใช
ในแผนการขยายเงินทุ นของบริษัทฯ และสํ าหรับนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ รวมทั้งเพื่อ
วัตถุประสงคอื่นๆ โดยมีขอกําหนดที่บริษัทฯ เห็นวาเปนที่ยอมรับได หรือบริษัทฯ อาจไมไดรับความชวยเหลือ
ทางการเงินเพิ่มเติมใดๆ เลย



ตองนํากระแสเงินสดจํานวนมากจากการดําเนินงานของบริษัทฯ และแผนการขยายเงินทุนของบริษัทฯ ไปชําระ
ภาระหนี้ที่มีจํานวนคงที่
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บริ ษัท ฯ ตอ งประสบกับภาระดอกเบี้ย ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ ย ที่ตอ งชําระสําหรับภาระหนี้
บางสวนของบริษัทฯ เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว



บริษัทฯ ตองตกอยูในสถานะเสียเปรียบในการแขงขันเมื่อเทียบกับบริษัทคูแขงที่มีการกูยืมนอยกวา และบริษัท
คูแขงที่สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดดีกวา



ตองปฏิบัติตามขอตกลงกระทําการที่ระบุไวในสัญญาทางการเงินและขอตกลงอื่นๆ อยางเครงครัด รวมไปถึง
ขอจํากัดในการจายเงินปนผล หรือการกอหนี้สินเพิ่มขึ้น และ



ตองอยูภายใตการเรียกรองจากเจาหนี้มีประกันในการบังคับหลักประกันที่บริษัทฯ ไดใหไวเพื่อเปนประกันในหนี้
นั้นๆ

ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระหนี้ตามระยะเวลาที่กําหนดขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในอนาคตและ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมือง ปจจัยทางการเงิน การแขงขัน กฎหมาย ธุรกิจ และ
ปจจัยอื่นๆ ซึ่งกรณีดังกลาวหลายกรณีอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตัวอยางเชน เสถียรภาพทางการเมืองที่ไมมั่นคง ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา การขาดสภาพคลองของธนาคารและตลาดตราสารหนี้ (debt capital market) เหตุการณความไมสงบ หรือการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ อาจเพิ่มตนทุนในการกูยืมของบริษัทฯ หรือจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ไดรับเงินกู ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดอยาง
เพียงพอเพื่อชําระหนี้และภาระหนี้อื่นๆ ที่มีจํานวนคงที่ของบริษัทฯ เมื่อถึงกําหนดชําระได และการที่บริษัทฯ ไมสามารถชําระ
หนี้ตามกําหนดระยะเวลาดังกลาวได อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในกรณีที่บริษัทฯ จะตองกูยืมเงินเพิ่มเติมมาใชในการประกอบกิจกรรมตางๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะตองตกอยู
ภายใตเงื่อนไขหรือขอตกลงกระทําการที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินการตามกลยุทธเพื่อสราง
ความเติบโตของบริษัทฯ และถาหากบริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้และภาระผูกพันทางการเงินอื่นๆ (fixed obligation) เมื่อถึง
กําหนดชําระ บริษัทฯ อาจถูกกําหนดใหเจรจาตอรองเงื่อนไขในสัญญาเหลานั้นใหม และจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมในรูปของเงิน
เพิ่มทุนหรือเงินกูยืม หรือขายทรัพยสิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาการเจรจาตอรองดังกลาวจะประสบความสําเร็จ
หรือเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม หรือบริษัทฯ จะสามารถหาแหลงเงินทุนอื่นภายใตเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถยอมรับไดหรือ
รับประกันวาบริษัทฯ จะสามารถหาแหลงเงินทุนอื่นไดเลย
3.1.17 อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ตามงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวรอยละ 8.1 ของหนี้สินคางชําระ ดวยเหตุดังกลาว หากอัตราอางอิงซึ่งใชในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สําหรับหนี้สินของบริษัทฯ ดังกลาวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จะทําใหอัตราดอกเบี้ยที่จะมีผลตอภาระหนี้สินของบริษัทฯ ที่คํานวณจาก
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกลาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จะเปนรอยละ 7.4 การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอาจทําใหตนทุนการกูยืม
ของบริษัทฯ ในสวนของหนี้สินเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และการกูยืมรายใหมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะมีผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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3.1.18 บริษัทฯ อาจกอหนี้อยางมีนัยสําคัญในอนาคตเพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องบิน เพื่อใชเปนการลงทุนหรือใชในแผน
ขยายธุรกิจ
ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ฯ เช า เครื่ อ งบิ น ส ว นใหญ ต ามสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งาน (Operating
Lease) อย า งไรก็ ต าม
บริษัทฯ อาจพิจารณาซื้อเครื่องบินที่จําเปนสวนหนึ่งในอนาคต เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขาย
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบิน
แบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอที
อาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3 ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป
2560 ซึ่งหากบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน บริษัทฯ อาจตองระดมเงินทุนและกอหนี้เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อเปนเงินทุนใน
การจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะระดมทุนเพื่อการซื้อเครื่องบินจํานวน 9 ลําดังกลาวโดยการเขาทําสัญญาเชา
ทางการเงิน (Finance Lease) กับบุคคลภายนอก อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมสามารถจัดหาเงินทุนไดตามที่คาดการณไว บริษัทฯ
ยังคงมีหนาที่ที่จะตองรับมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลํา ซึ่งทําใหบริษัทฯ อาจจะตองจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600
จากแหลงเงินทุนอื่น หรือาจจะตองเจรจาสัญญากับผูขายใหม หรืออาจจะถือวาบริษัทฯ ผิดสัญญาภายใตสัญญาซื้อขายเครื่องบิน
ดังกลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินกิจการ การลงทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น เงินทุนหมุนเวียนที่จําเปน
และการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนดังกลาวไดภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่
เปนประโยชนกับบริษัทฯ หรือรับประกันวาบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนดังกลาวได โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดเงินและตลาดทุน
ไมเอื้ออํานวย ซึ่งอาจจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยหากบริษัทฯ ไมสามารถระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องบินใหมบนขอกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสม อาจสงผล
กระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ และอาจทําใหแผนการขยายฝูงบินลาชา นอกจากนี้ สัญญาสินเชื่อในอนาคต
ของบริษัทฯ อาจมีขอกําหนดที่จํากัดกิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ และอาจกําหนดใหบริษัทฯ ตอง
นําทรัพยสินไปวางเปนหลักประกัน ทั้งนี้ ความสามารถในการชําระหนี้และจัดหาเงินทุนสําหรับการลงทุนที่ตามแผนการของ
บริษัทฯ จะขึ้นอยูกับความสําเร็จในการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจ และความสามารถในการสรางรายไดอยางเพียงพอเพื่อชําระหนี้
ซึ่งมีความไมแนนอนและอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
3.1.19 บริษัทฯ อาจไมประสบความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจ
กลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปดวยการเพิ่มจํานวนเครื่องบิน การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเสนทางการบินเดิม
ที่บริษัทฯใหบริการ การเปดเสนทางการบินใหมทั้งที่บริษัทฯ ใหบริการเองและที่เปนสวนหนึ่งของเครือขายเสนทางการบินที่
ขยายออกไปตามความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และกระตุนการเติบโตในตลาดที่บริษัทฯ ใหบริการอยูเดิม
ทั้งนี้ ความสําเร็จในกลยุทธทางธุรกิจนั้น มีความสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทฯ
การเพิ่มจํานวนเสนทางการบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยู ขึ้นอยูกับการไดรับการจัดสรรเวลาเขาออกของเครื่องบิน (Slot)
ที่เหมาะสมในสนามบินที่ตั้งอยูในตลาดเปาหมายในลักษณะที่สอดคลองกับกลยุทธในการบริหารตนทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท
ฯ จําเปนตองไดรับสิทธิการบิน และการจัดสรรเวลาเขาออกของเครื่องบิน (Slot) ในสนามบินใดๆ กอนที่จะเริ่มใหบริการเสนทาง
การบินใหมได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม โดยผานกรมการบินพลเรือนกอนที่จะเปด
เสนทางการบินภายในประเทศสายใหม บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะไดรับสิทธิการบิน การจัดสรรชวงเวลา
การนําเครื่องบินขึ้นลง (Slot) และการอนุญาตตางๆ ดังกลาวในเวลาอันสมควรหรือรับประกันวาจะไดรับสิทธิการบิน การจัดสรร
ชวงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นลง (Slot) หรือการอนุญาตตางๆ ดังกลาวได นอกจากนี้การเพิ่มจํานวนเสนทางการบินซึ่งเปนสวน
หนึ่งของเครือขายที่ขยายออกไปโดยความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) ยังขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ใน
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การหาคูสัญญาที่เหมาะสม การเจรจา การสอบทาน การปฏิบัติการ และการจัดเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share
Agreement) เพิ่ม เติม ดังนั้นบริษัท ฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถทําสั ญ ญาดั งกลาวไดเพิ่ม ขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเสนทางการบินเดิมที่บริษัทฯ ใหบริการอยูยังขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ที่จะไดรับ
การจัดสรรเวลาขึ้นและลงจอด (Slot) เพิ่ม เติมในสนามบินของเสนทางการบินดังกลาว ซึ่งรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินสมุย ทั้งนี้ การไมไดรับสิทธิการบินการไมไดรับการจัดสรรชวงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นและลงจอด (Slot) ในสนามบิน
ใดๆ การไมไดรับอนุญาตตางๆ หรือการไมสามารถเขาทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) เพิ่มเติม หรือการไม
สามารถขอเพิ่มชวงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นและลงจอดในสนามบินใดๆ เพิ่มเติมดังกลาวขางตนอาจสงผลกระทบในทางลบอยาง
มีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดหมายวาเสนทางการบินหลายเสนทางที่บริษัทฯ วางแผนเปดใหบริการในอนาคต สวนหนึ่งจะเปนเสนทาง
การบินในตางประเทศ ซึ่งการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศดังกลาวอาจมีปญหาทางดานการดําเนินงานการเงิน และ
กฎหมาย ซึ่งอาจแตกตางไปจากปญหาที่บริษัทฯ ประสบในประเทศไทยในปจจุบัน การใหบริการในเสนทางการบินใหมอาจทํา
ใหบริษัทฯ ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ตั้งแตกอนที่จะเริ่มใหบริการ ทั้งนี้ ในระยะแรก บริษัทฯ อาจมี
อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (load factor) ต่ํา และอาจจําเปนตองเสนอคาโดยสารราคาพิเศษในเสนทางการบินใหม ซึ่งจะสงผล
กระทบในทางลบตอความสามารถในการทํากําไรจากเสนทางการบินใหมนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะขยายฝูงบินให
กลายเปน 43 ลํา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หากบริษัทฯ ไมประสบความสําเร็จในการปรับใชกลยุทธทางธุรกิจได บริษัทฯ
อาจตองเลื่อนกําหนดเวลาหรือยกเลิกการรับมอบเครื่องบินเหลานี้และอาจตองจายคาชดเชยความเสียหายซึ่งอาจสงผลกระทบ
ในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง


สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งสภาวะตลาดทุน
ของประเทศตางๆ ทั่วโลก



อุปสงคของการคมนาคมขนสงทางอากาศในภูมิภาค



อุปสรรคในการเขาสูตลาดการบินในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต



ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน และบริหารกิจการขนาดใหญกวาเดิมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ



การไดรับใบอนุญาตสิทธิการบินเพิ่มเติมสําหรับตลาดที่บริษัทฯ วางเปาหมายในทางภูมิศาสตรเพื่อการขยาย
เสนทางการบิน



ความสามารถของบริษัทฯ ในการวาจาง ฝกอบรม และรักษาจํานวนของนักบิน พนักงานตอนรับ และวิศวกร
ประจําเครื่องบินของ บริษัทฯ อยางเพียงพอ



ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาและรับมอบเครื่องบินในเวลาอันสมควร และ



ความสามารถของบริษัทฯ ในการระดมเงินทุนที่จําเปนเพื่อใชในการขยายธุรกิจภายใตตนทุนทางการเงินที่
เหมาะสม
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ปจจัยดังกลาวขางตนหลายปจจัยนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถรับประกันไดวา
บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจในตลาดที่ใหบริการอยูไดสําเร็จ หรือสามารถสรางตลาดใหมขึ้นมาได ซึ่งความลมเหลวในการ
ปรับใชกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.20 บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคคลภายนอกในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่เปนสวนสําคัญในธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในสนามบินสุวรรณภูมิใหแกลูกคา และรวมถึงเปนชองทางการจําหนายบัตรโดยสาร
ใหแกบริษัทฯ
ความพร อ มและต นทุ นสํ าหรับ พื้น ที่ ใ นอาคารผูโ ดยสาร เวลาเข า ออกของเครื่ อ งบิ น ณ สนามบิ น ใดๆ และที่จ อด
เครื่องบิน มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองมีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการใหบริการภาคพื้นดินและการซอมบํารุง ซึ่งรวมถึงโรงซอมบํารุงอากาศยาน และอุปกรณสนับสนุนตางๆ เพื่อเครื่องบิน
ที่จัดหามาเพิ่มเติมตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณที่จําเปนเหลานี้อาจไมพรอมใชงาน
ในเวลาหรือตนทุนที่เหมาะสม ซึ่งหากบริษัทฯ ไมสามารถเชา ไดมา หรือเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกของสนามบินโดยมี
เงื่อนไขและขอกําหนดที่สมเหตุสมผลไดภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโต และการดํารงการประกอบธุรกิจใน
ปจจุบันของบริษัทฯอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ตัวแทนจําหนายยังเปนชองทางสําคัญในการจําหนายบัตรโดยสารโดยในชวงปที่ผานมา สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม ของป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ยอดการขายบัตรโดยสารทั้งหมด
ของบริษัทฯ ประมาณรอยละ 64.01 รอยละ 63.91 รอยละ 60.42 และรอยละ 60.61 มาจากการขายผานตัวแทนจําหนายซึ่งรวมถึง
ผูแทนจําหนายบัตรโดยสารแบบทั่วไปและผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตจาก IATA และจากสายการบินที่มีความตก
ลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และสายการบินที่มีความตกลงรับขนผูโดยสารระหวางสายการบิน (Interline) ซึ่งบริษัท
ฯ ไมสามารถรับประกันไดวาบริษัทฯ จะสามารถรักษาความสัมพันธที่ดีกับบุคคลเหลานี้ และไมสามารถรับประกันไดวาจะหา
บุคคลอื่นมาแทนที่บุคคลเหลานี้ไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ รายไดของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบหากตัวแทนจําหนาย
ใหความสําคัญกับสายการบินอื่นมากกวา และความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และตัวแทนจําหนายซึ่งบริษัทฯ ไดอาศัยเปนชอง
ทางการขายดังกลาว อาจไดรับผลกระทบจากขอตกลงทางธุรกิจหรือทางการเงินที่เสนอโดยสายการบินอื่น การเปลี่ยนแปลง
ขอตกลงกับผูจัดจําหนายบัตรโดยสารอื่น และวิธีการใหมๆ ในการจําหนายบัตรโดยสาร นอกจากนี้ ตัวแทนจําหนายเหลานี้ตอง
ติดตอปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูโดยสารและบุคคลที่อาจกลายเปนผูโดยสารของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น หากการใหบริการของ
ตัวแทนจําหนายเหลานี้ไมเหมาะสมพฤติกรรมดังกลาวอาจสงผลในแงลบตอชื่อเสียง และสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ
แมวาบริษัทฯ จะมีความพยายามในการดูแลสอดสองผลการดําเนินงานของบุคคลภายนอกดังกลาวในการใหบริการแก
บริษัทฯ และแมวาในสัญญาใหบริการที่บริษัทฯ เขาทําเพื่อใหไดรับบริการดังกลาวจะกําหนดระดับคุณภาพของการใหบริการ แต
ความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และคุณภาพของการดําเนินงานของบุคคลภายนอกที่เปนผูใหบริการนั้น โดยสวนใหญแลวจะ
อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ การที่ผูใหบริการดังกลาวไมสามารถใหบริการไดอยางเปนที่พึงพอใจหรือกรณีที่เกิดการ
ติดขัดในการใหบริการซึ่งอยูนอกเหนือความคาดหมาย อาจสงผลกระทบในทางลบตอทัศนะของลูกคาเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ใหบริการ และความนาเชื่อถือของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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3.1.21 บริษัทฯ ตองพึ่งพาระบบอัตโนมัติและอินเตอรเน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความลมเหลวหรือการละเมิด
ความปลอดภัยใดๆ ของระบบเหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองพึ่งพาระบบอัตโนมัติในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเว็บไซตและระบบสํารองที่นั่งออนไลน ตลอดจน
ระบบสื่อสารขอมูลภายใน โดยเว็บไซตและระบบสํารองที่นั่งออนไลนของบริษัทฯ ตองสามารถรองรับการเขาเยี่ยมชมในปริมาณ
มากและแสดงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับเที่ยวบินได บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาความลมเหลวหรือการละเมิดความปลอดภัย
ของระบบจะไมเกิดขึ้นในอนาคต การหยุดชะงักที่เกิดขึ้นในระบบเหลานี้อาจสงผลใหเกิดการสูญเสียขอมูลสําคัญ เปนการเพิ่ม
คาใชจาย และสงผลเสียตอชื่อเสียงและยอดขายบัตรโดยสารของบริษัทฯ ซึ่งอาจนํามาซึ่งผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ
“ลักษณะการประกอบธุรกิจ-เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนที่ 2 หนา 108”
บริษัทฯ ตองพึ่งพาระบบอินเทอรเน็ตในการจองบัตรโดยสารบางสวน โดยการสํารองเที่ยวบินของบริษัทฯ ในป 2556
และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ประมาณรอยละ 25.13 และรอยละ 25.93 ตามลําดับเปนการสํารอง
โดยตรงของผูโดยสารผานเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งหากการรักษาความปลอดภัยในการใชอินเทอรเน็ตที่ไมเขมงวด อาจทําให
ลูกคาหลีกเลี่ย งที่ จะใชอินเทอรเน็ต หรือ ไมใชอินเทอรเน็ตเพื่อ ดําเนินธุรกรรมที่เกี่ย วของกับการใหขอมูลอันเปนความลับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองแบกรับตนทุนที่สูงเพื่อใหมีระบบการปองกันการละเมิดความปลอดภัย โดยเฉพาะในกรณีความเสี่ยง
จากการกอการราย และ/หรือการลักลอบนําขอมูลไปใชโดยบุคคลภายนอก สงผลใหรัฐบาลกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย
ทางอินเทอรเน็ตใหเขมงวดมากขึ้น และทําใหเกิดขอจํากัดดานการซื้อบัตรโดยสารจากระยะไกลที่มากกวาเดิม นอกจากนี้ การ
บรรเทาหรือแกไขปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดการติดขัด ความลาชา หรือการหยุดชะงักในการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯซึ่ง
อาจทําใหลูกคาอาจเลิกใชบริการจองซื้อบัตรโดยสารผานชองทางอินเทอรเน็ตของบริษัทฯ หรือฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลที่ไดรับจากลูกคา และมีการใชมาตรการความปลอดภัยเพื่อปองกันการเขาถึง
ขอมูลดังกลาวโดยมิชอบ โดยขอมูลสวนบุคคลที่ถูกเก็บรักษาไวทั้งทางออฟไลนและออนไลนเปนขอมูลที่มีความสําคัญมาก และ
ถาหากบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวไดโดยปราศจากความยินยอมลวงหนาของลูกคา หรือถาบุคคลภายนอกใช
ขอมูลดังกลาวโดยมิชอบ ชื่อเสียงของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบในทางลบ และอาจถูกลูกคาฟองรองดําเนินคดีกับบริษัทฯ ซึ่ง
เหตุการณตางๆ เหลานี้อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ
3.1.22 ปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร
72-500 หรือเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ
Pratt & Whitney PW 127F หรือ 127M ซึ่งรวมถึงการไมสามารถจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนตดังกลาวได หรือการ
ตัดสินใจใชเครื่องบินหรือเครื่องยนตประเภทใหม อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในปจจุบัน บริษัทฯ ใชเครื่องบินแบบแอรบัสและเครื่องบินแบบเอทีอาร และใชเครื่องยนตประเภท International Aero
Engines V2500-A5 และ Pratt & Whitney PW 127F และ 127M ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ดําเนินงานดวยเครื่องบินแบบ
แอรบัส เอ319 จํานวน 10 ลํา เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 7 ลํา และเครื่องบินแบบเอทีอาร72-500 จํานวน 8 ลํา และเมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อ
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ขายเครื่องบินยั งไดให สิท ธิแ กบ ริษัท ฯ ในการซื้อ เครื่องบินแบบเอที อาร 72-600 เพิ่ม อีกจํานวน 3 ลํ าดวย และเมื่ อ วันที่ 27
พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3 ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบิน
ทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560 และบริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จะทยอยปลดระวาง
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ในที่สุด ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320
จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก
การที่บริษัทฯ จําเปนตองใชเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500
และเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 และเครื่องยนตประเภท International Aero EnginesV2500-A5 และ Pratt & Whitney PW
127F และ 127M นั้นสงผลใหบริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงในกรณีที่มีปญหาใดๆ เกิดจากเครื่องบินและเครื่องยนตประเภท
ดัง กล า วโดยบริ ษัท ฯ อาจได รั บ ผลกระทบในทางลบหากมี การตรวจพบข อ บกพร อ งจากการออกแบบหรื อ ป ญ หาเกี่ย วกั บ
เครื่องยนตของเครื่องบินรุนแอรบัส เอ 319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 หรือเครื่องบินแบบเอที
อาร 72-600 และเครื่องยนตประเภท International Aero EnginesV2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW 127F หรือ127M ซึ่งสงผล
ให เ ครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท ฯ อาจถู กบั ง คั บ ไม ใ ห ขึ้ น บิ น จนกว า จะได แ กไ ขข อ บกพร อ งหรือ ป ญ หานั้ น จนเสร็ จ สิ้ น (ในกรณี ที่
ขอบกพรองหรือปญหานั้นสามารถแกไขได) นอกจากนี้ ขอบกพรองหรือปญหาดังกลาวอาจสงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
บินในประเทศไทยออกขอกําหนดที่เกี่ยวของกับมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับการบินซึ่งอาจตองใชตนทุนที่สูงมากในการ
ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ หากผูโดยสารหลีกเลี่ยงที่จะโดยสารเครื่องบินของบริษัทฯ อันเปนผลจากภาพลักษณในทางลบที่มีตอเครื่องบิน
แบบแอรบัส เอ319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 หรือเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เนื่องจาก
ความวิตกกังวลดานความปลอดภัยทั้งที่มีอยูหรือคาดวาจะมีขึ้นหรือปญหาอื่นๆ อาจสงผลใหธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้ หากเกิดกรณีที่ไมมีเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500
หรือเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือ Pratt & Whitney PW
127F หรือ 127M ในตลาด และบริษัทฯ อาจจําตองจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนตแบบที่แตกตางออกไปจากที่ใชอยูเดิม บริษัทฯ
อาจสูญเสียประโยชนที่บริษัทฯ จะไดรับจากฝูงบินและเครื่องยนตที่บริษัทฯ ใชดําเนินการอยูในปจจุบันในเหตุการณเชนนี้ บริษัท
ฯ ไมสามารถรับประกันไดวาเครื่องบินที่หามาทดแทนจะมีขอไดเปรียบในการดําเนินการเหมือนกับเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 และเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 หรือบริษัทฯ จะสามารถเชาหรือ
ซื้อเครื่องยนตที่นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับเครื่องยนตประเภท International Aero EnginesV2500-A5 หรือ Pratt &
Whitney PW 127F และ 127M นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจตองแบกรับตนทุนในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนจํานวนมาก ซึ่งรวมถึง
ตนทุนที่สูงขึ้นจากฝกอบรมหรือวาจางนักบิน พนักงานตอนรับ และวิศวกร ในการจัดการและซอมบํารุงเครื่องบินหรือเครื่องยนต
ประเภทที่แตกตางจากเดิม และบริษัทฯ อาจตองใชเครื่องจําลองเที่ยวบินในการฝกบิน (flight simulator) สําหรับเครื่องบินแบบ
ใหมซึ่งบริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการใหมีการใชเครื่องจําลองดังกลาวไดดวยตนทุนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมี
ความเสี่ยงเดิม เกี่ยวกับป ญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือปญ หาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องบินและเครื่องยนตแบบใหมดังกลาว
นอกจากนี้ การดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบหากผูผลิตเครื่องบินหรือเครื่องยนตของเครื่องบินแบบแอรบัส เอ319
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 หรือ เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 หรือเครื่องยนตประเภท International Aero Engines V2500-A5
หรือ Pratt & Whitney PW 127F และ 127M กลาวคือ Airbus ATR International Aero Engine หรือ Pratt & Whitneyไมสามารถ
จัดการผลิต หรือมีอะไหลใหบริการไดอยางเพียงพอ หรือไมสามารถใหบริการสนับสนุนไดทันทวงที
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3.1.23 บริษัทฯ ตองพึ่งพาบุคลากร โดยเฉพาะเจาหนาที่บริหารและผูบริหารหลักของบริษัทฯ ซึ่งอุปสรรคใดๆ ในการดึงดูด
และรั ก ษาบุ ค ลากรดั งกล าว หรือ การไม ส ามารถดํ า รงวั ฒ นธรรมองค ก รไว ไ ด อาจสง ผลกระทบในทางลบอย า งมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ความสําเร็จในทางธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับการทํางานอยางตอเนื่องของเจาหนาที่บริหารและบุคลากรหลักในคณะ
ผูบริหารของบริษัทฯ หากมีการสูญเสียเจาหนาที่บริหารและบุคลากรหลักในคณะผูบริหารคนใดคนหนึ่ง โดยไมสามารถสรรหาผู
ดํารงตําแหนงที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเทียบเทามาทดแทนได อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
โครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ ตองอาศัยนักบิน วิศวกร และบุคลากรอื่นๆ ที่มีความชํานาญสูง มีความทุมเท และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการสรางการเติบโตของบริษัทฯ ตองอาศัยการวาจาง การฝกอบรม และการวาจางพนักงานใหมจํานวน
เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินเคยประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผูมีความชํานาญเปนครั้งคราว โดยเฉพาะนักบิน
และวิศวกร บริษัทฯ ตองแขงขันกับสายการบินที่ใหบ ริการแบบเต็มรูปแบบและสายการบิ นราคาประหยัดอื่นๆ เพื่อ วาจาง
บุคลากรที่มีความชํานาญสูงเหลานี้ ทั้งนี้ สายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ ดังกลาวอาจ
เสนอคาตอบแทนและผลประโยชนที่เหนือกวาขอเสนอของบริษัทฯ สงผลใหบริษัทฯ อาจตองเพิ่มคาตอบแทนและผลประโยชน
เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ มิฉะนั้นอาจตองเผชิญความเสี่ยงจากการลาออกของพนักงาน หากบริษัทฯ ไม
สามารถวาจาง ฝกอบรม และรักษาพนักงานที่มีความสามารถดวยตนทุนที่สมเหตุสมผล บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการตาม
กลยุทธเพื่อสรางการเติบโตได ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ วาจางบุคลากรเพิ่มขึ้นอาจทําใหบริษัทฯ เผชิญปญหาในการรักษาวัฒนธรรมองคกร ทั้งนี้
บริษัทฯ เชื่อวาหนึ่งในจุดแข็งทางการแขงขันของบริษัทฯ คือวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนการใหบริการ ซึ่งปลูกฝงพนักงานของ
บริษัทฯ ใหมีความเปนมิตร เกื้อกูล เนนการทํางานเปนทีมและเอาใจใสลูกคาเพื่อเพิ่มผลิตผล โดยควบคุมตนทุนของ บริษัทฯ ให
อยูในระดับที่มีประสิทธิภาพ ถาบริษัทฯ ไมสามารถสรรหา วาจาง หรือรักษาพนักงานที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑเหลานี้ อาจ
สงผลกระทบกับวัฒนธรรมองคกรและชื่อเสียงของบริษัทฯ
3.1.24 บริษัทฯ อาจเผชิญกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน การถวงงาน หรือตนทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีสหภาพแรงงาน หากพนักงานของบริษัทฯ จัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น สหภาพแรงงานดังกลาวอาจ
ยื่นขอเรียกรองที่สงผลใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น และสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํา
กําไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทฯ แตละกลุมอาจแยกจัดตั้งสหภาพแรงงานเมื่อใดก็ได และอาจมีการแยกการเจรจา
ตอรองในประเด็นที่กลุมของตนเรียกรอง โดยหากมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นและบริษัทฯ ไมสามารถบรรลุขอตกลงตาม
สัญญาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางของสหภาพแรงงานได หรือหากเกิดกรณีที่พนักงานของบริษัทฯ มีความไมพอใจเปนอยาง
มาก บริษัทฯ อาจเผชิญกับการชะลอการทํางานหรือการนัดหยุดงานได นอกจากนี้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจตองหยุดชะงัก
จากการประทวงของกลุมแรงงานซึ่งประทวงเรียกรองใหมีการตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งเหตุการณใดๆ ดังกลาวอาจทําใหการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก และอาจสงผลเสียตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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3.1.25 หากในอนาคต บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการใหมีไวซึ่งใบอนุญาตและการอนุญาตตางๆ หรือหากบริษัทฯ ไมไดรับการ
อนุมัติกฎระเบียบตางๆ บริษัทฯ จะไมสามารถใหบริการเที่ยวบินแบบประจําได
ธุรกิจของบริษัทฯ จําเปนตองไดรับใบอนุญาต และตองไดรับการอนุมัติตางๆ ในการใหบริการเสนทางการบินตางๆ
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินอยูภายใตบังคับของกฎระเบียบตางๆ มากมาย ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถควบคุมกฎระเบียบที่
ใชบังคับกับบริษัทฯ ได การเปลี่ยนแปลงในการตีความกฎระเบียบในปจจุบันหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบใหม อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตองมีใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ ซึ่งออกโดยและอยูภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยกรมการบินพลเรือน
โดยใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศของบริษัทฯ มีผลบังคับใชตามระยะเวลาที่กําหนด และตองยื่นขอตออายุใบรับรองเมื่อสิ้น
กําหนดระยะเวลาดังกลาว ซึ่งใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศฉบับปจจุบันของบริษัทฯ ออก ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 และมีผล
ใชบังคับตอไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 นอกจากนี้ ในการดําเนินการบริการขนสงทางอากาศแบบประจําหรือไมประจําใน
ประเทศไทย บริษัทฯ ตองไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศจากกระทรวงคมนาคม โดยใบอนุญาตให
ประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศฉบับปจจุบันของบริษัทฯ ออก ณ วันที่ 15 มกราคม 2552 และจะตองตออายุเมื่อ
ใบอนุญาตดังกลาวหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯไมสามารถรับประกันไดวาหากใบรับรองผูดําเนินการ
เดินอากาศและใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศฉบับปจจุบันของบริษัทฯ หมดอายุ บริษัทฯจะไดรับการออก
ใบรับรองและใบอนุญาตฉบับใหม หากบริษัทฯ ไมไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศและใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
คาขายในการเดินอากาศ บริษัทฯ จะไมสามารถดําเนินการประกอบกิจการเดินอากาศได
ในเสนทางการบิน แตละสายที่บ ริษั ท ฯ ดําเนินการ บริษัทฯต องไดรับ ใบรับรองและใบอนุญาตจากประเทศที่เปน
จุดหมายปลายทางของการบินซึ่งการมีผลบังคับไดตามกฎหมายของใบรับรองและใบอนุญาตตางๆ อาจแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ ในกรณีที่ใบรับรองและใบอนุญาตใดๆ ถูกเพิกถอนหรือไมไดรับการตออายุเมื่อหมดอายุ หรือถาการตออายุดังกลาวมี
เงื่อนไขที่เอื้อประโยชนนอยลง บริษัทฯ อาจไมสามารถดําเนินการในเสนทางการบินที่ไดรับผลกระทบดังกลาว หรืออาจตองลด
จํานวนเที่ยวบินลง นอกจากนี้ การกระทําใดๆ ของหนวยงานที่กํากับดูแลสายการบินในประเทศไทย และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่
บริษัทฯ ไมมีอํานาจควบคุม อาจสงกระทบในทางลบตอบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ที่บังคับใชกับบริษัทฯไดจากหัวขอ “การประกอบธุรกิจ-กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
สวนที่ 2 หนา 113”
3.1.26 บริษัทฯ อาจไมสามารถคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาภายใตชื่อทางการคา “Bangkok Airways” ไดอยาง
เพียงพอ หรืออาจเผชิญกับการเรียกรองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ซึ่งอาจมีคาใชจายในจํานวนที่สูงมากในการระงับ
ขอพิพาท หรืออาจจํากัดความสามารถของบริษัทฯ ในการใชประโยชนจากสิทธิในทรัพยสินทางปญญาในอนาคต
บริษัทฯ ตองพึ่งพาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและชื่อโดเมน เพื่อ จัดตั้งและคุมครองชื่อทางการคา (Brand)
Bangkok Airways แท็กไลน (tagline) และโลโก (“เครื่องหมายตางๆ”) ในหลายประเทศ
ความสําเร็จของธุรกิจของบริษัทฯ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการใชเครื่องหมายตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่ม
การรับรูในชื่อทางการคา ถึงแมวาบริษัทฯ ไดจดทะเบียนหรืออยูระหวางการจดทะเบียนเครื่องหมายตางๆ ก็ตามบริษัทฯ ไมอาจ
รับประกันไดวา การดําเนินการตางๆ โดยบริษัทฯ จะสามารถคุมครองเครื่องหมายตางๆ ไดอยางเพียงพอ และบุคคลภายนอกอาจ
โตแยงสิทธิในการใชแตเพียงผูเดียวในเครื่องหมายตางๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ความสําเร็จของบริษัทฯ ยังขึ้นอยูกับการรับรู
และความสามารถของบริษัทฯ ในการปองกันบุคคลภายนอกมิใหใชเครื่องหมายตางๆ โดยไมไดรับความยินยอม ทั้งนี้ ประเด็นที่
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เกี่ยวของกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอาจเปนเรื่องซับซอน และบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา ขอพิพาทตางๆ จะไม
เกิดขึ้น หรือขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ จะถูกระงับโดยมีเงื่อนไขที่เอื้อประโยชนตอบริษัทฯ ซึ่ง
เหตุการณใดๆ ดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของ บริษัทฯ
3.1.27 ความสามารถในการกําหนดคาโดยสารของบริษัทฯ ถูกจํากัดอัตราคาโดยสารขั้นสูงที่กําหนดโดยรัฐบาล
ในฐานะบริษัทสายการบิน บริษัทฯ ถูกกํากับดูแลโดยรัฐบาลผานกรมการบินพลเรือนและหนวยงานอื่นๆ ซึ่งกรมการ
บินพลเรือนเปนหนวยงานกํากับดูแลที่มีหนาที่กํากับดูแลภาคการบินของประเทศไทย โดยเปนผูออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
จําเปนในการใหบริการเที่ยวบินของบริษัทฯ และเปนผูกําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับคาโดยสารเสนทางการบินภายในประเทศที่ขาย
ในประเทศไทย กํากับดูแลคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับบริการขนสงผูโดยสารและสินคาภายในประเทศแบบประจํา
รวมถึ ง เป น ผู ทํ า ความตกลงว า ด ว ยการขนส ง ทางอากาศแบบทวิ ภ าคี ร ะหว า งประเทศกั บ ประเทศอื่ น ๆ ทั้ ง นี้ ค า โดยสาร
ภายในประเทศของบริษัทฯ จะตองไมเกินอัตราคาโดยสารที่กําหนดโดยกรมการบินพลเรือน อนึ่ง รายไดของบริษัทฯ จากการ
ใหบริการขนสงผูโดยสารภายในประเทศ คิดเปน รอยละ 63.63 รอยละ 61.91 รอยละ 63.30 และรอยละ 63.03 ของรายไดคา
โดยสารใน ป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ การเปลี่ยนแปลงในทางลบ
ใดๆ ในนโยบายเหลานี้ นอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบายอื่นๆ ที่ใชกํากับดูแลการดําเนินการสายการบิน อาจสงผลกระทบ
ในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.28 อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) ของบริษัทฯ นั้น เปนไปตามฤดูกาล
รายไดและอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) ของบริษัทฯ มีระดับสูงสุดในชวงไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 4 ของแตละปปฏิทิน ซึ่งเปนฤดูกาลที่มีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดในประเทศไทย สวนฤดูกาลที่มีจํานวนนักทองเที่ยว
ต่ําสุดคือชวงไตรมาสที่ 2 หากบริษัทฯ ประสบภาวะชะงักงันไมสามารถดําเนินธุรกิจเปนระยะเวลานานในชวงที่มีจํานวน
นักทองเที่ยวสูงสุดดังกลาว อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในอดีตและประมาณการผลการประกอบการระหวางกาลของ
บริษัทฯ อาจไมเปนเครื่องชี้วัดผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ไดอยางแมนยํา ราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ อาจผันผวน
หรือลดลงอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากความผันผวนในผลการดําเนินงานระหวางกาลของบริษัทฯ
3.1.29 ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯ มีการทําธุรกิจในหลายประเทศ จึงมีรายไดและคาใชจายเปนสกุลเงินหลายสกุล ที่สําคัญคือ สกุลเงิน
บาทและเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม สัญญาซอมบํารุง สัญญาเชาเครื่องบิน สัญญาการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน
สัญญาการประกันภัยโดยสวนใหญ รวมทั้งสัญญาจัดหาอะไหลเครื่องบินเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ คาเงินของสกุลเงินหลายสกุล มีความผันผวนอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ โดยขึ้นอยูกับสถานะเงินตรา
ตางประเทศของบริษัทฯ ทั้งดานรายไดและคาใชจาย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน สวนที่ 2 หนา 341” อยางไรก็ดี ในอนาคตบริษัทฯ อาจเขาทําสัญญาอนุพันธปองกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะจัดใหมีการปองกันความเสี่ยงดังกลาวได หรือการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาวจะสามารถจัดทําไดภายใตตนทุนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย หรือสามารถปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 2 หนา 147

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ความผันผวนอยางมีนัยสําคัญของสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ที่บริษัทฯ ใชดําเนินงานโดยเฉพาะ
สกุลเงินบาท อาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแตเกิดวิกฤติการณทางการเงินในภูมิภาค
เอเชียเมื่อป 2540 คาเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ เกิดความผันผวนเปนครั้งคราว จากที่เคยแข็งคาถึง 22.20 บาทตอหนึ่งเหรียญ
สหรัฐฯ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2540 จนกระทั่งออนคาถึง 56.45 บาท ตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2541 (ตามขอมูล
ของ Bloomberg) โดยอัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอนและอัตราขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกาศโดย
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูที่ 32.455 บาทตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกัน
ไดวา คาเงินบาทจะไมผันผวนตอเนื่องอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือสกุลเงินอื่นๆ ในอนาคต
บริษัทฯ มีภาระผูกพันหลายรายการในสกุลเงินตางประเทศ โดยเฉพาะในสกุลเหรียญสหรัฐฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในสกุลเงินตางประเทศคงคางภายใตสัญญาเชาเครื่องบินทั้งหมดจํานวน 23 สัญญา ซึ่งเปนสัญญาเชา
ดําเนินงาน 19 สัญญา คิดเปนจํานวน 161.0 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีภาระทางการเงินเพิ่มในสกุลเหรียญ
สหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการกูยืมเพื่อซื้อเครื่องบินในอนาคต ดวยเหตุนี้ การออนคาลงของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุล
เงินตางประเทศเหลานี้อาจทําใหภาระหนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา บริษัทฯ จะสามารถ
สรางรายไดเพิ่มขึ้นอยางเพียงพอที่จะชดเชยหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ดังนั้น ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ตางประเทศจึงอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.30 ประเทศบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเผชิญความเสี่ยงทางธรณีวิทยาอยางมีนัยสําคัญ และความเสี่ยงของภัยพิบัติซึ่งเกิด
จากมนุษยหรือจากธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลกระทบตออุปสงคของเที่ยวบินที่จะไปสูจุดหมายปลายทางเหลานี้
ประเทศบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตั้งอยูในเขตรอยตอของแผนเปลือกโลก ดวยเหตุนี้ ประเทศเหลานั้นจึงเผชิญกับ
เหตุการณที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ซึ่งอาจนําไปสูแผนดินไหวและสึนามิ หรือทะเลที่มีความรุนแรง เชน เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2547 เกิดแผนดินไหวใตทะเลบริเวณนอกชายฝงเกาะสุมาตรา ซึ่งกอใหเกิดสึนามิเขาทําลายชุมชนชายฝงในประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย และศรีลงั กา บางประเทศในภูมิภาคเอเชียยังเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดจากมนุษยหรือจากธรรมชาติ เชน ไฟปาและ
หมอกควัน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับปญหาอุทกภัยซึ่งอุทกภัยดังกลาวทําใหเครื่องบินของบริษัทฯ ที่จอดซอมบํารุงอยู
ในโรงซอมอากาศยานของบริษัทฯ บริเวณสนามบินดอนเมืองไดรับความเสียหาย การเกิดขึ้นของภัยพิบัติทางธรณีวิทยาหรือ
อุตุนิยมวิทยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศที่บริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินไมวาจะเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยฝมือมนุษย
อาจมีผลทําใหอุปสงคของเที่ยวบินของบริษัทฯ ไปยังจุดหมายปลายทางเหลานี้ลดนอยลง และการลดลงของอุปสงคดังกลาวอาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.31 บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย
เนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย บริษัทฯ จึงมีขอที่ตองพิจารณาเปนพิเศษและอาจเผชิญความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญเปนการเฉพาะของภูมิภาคนี้ ความเสี่ยงเหลานี้รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมทางการเมือง
เศรษฐกิจ กฎหมาย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนตน ซึ่งผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
ในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะทางการเมืองและสังคมในภูมิภาคเอเชีย และการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวของกับกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรการตอตานภาวะเงินเฟอ การแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงินไปยังตางประเทศ
อัตราและวิธีเก็บภาษี เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความผันผวนในสภาวะทางสังคมและการเมืองในบางประเทศในภูมิภาคเอเชีย
อาจยับยั้ง จํากัด หรือสงผลกระทบในทางอื่นใดตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจสงผลใหเกิดการปดสนามบิน โดยในชวง
ไมกี่ปที่ผานมา ประเทศและดินแดนบางแหงในภูมิภาคเอเชียไดออกมาตรการหลายอยางเพื่อใหมีผลตอการปฏิรูปและการ
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง โดยมาตรการบางอยางทําใหเกิดเหตุการณตางๆ หรือเพิ่มความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความความ
ไรเสถียรภาพทางการเมืองและความไมสงบในสังคม โดยตัวอยางบางสวนของเหตุการณที่กอใหเกิดความผันผวนมากขึ้นของ
สภาวะทางสังคมและการเมืองในภูมิภาคเอเชีย ไดแก การควบคุมคาแรงขั้นต่ําและการควบคุมราคาสินคาโดยรัฐบาล อัตราการ
วางงานที่สูงขึ้น การปรับโครงสรางอุตสาหกรรม และการกีดกันทางการคา เชน การเก็บภาษีศุลกากรและคาธรรมเนียมในอัตรา
สูง ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตออุตสาหกรรมภายในประเทศ เปนตน ทั้งนี้ เหตุการณดังกลาวขางตนอยูนอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมไดทําประกันความเสี่ยงทางการเมืองหรือการประกันภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทฯ จากเหตุการณเหลานี้
3.1.32 บริ ษัท ฯ เผชิญ กับ ความเสี่ ย งบางประการที่ไ มไ ดทํ าประกัน ภัย ไว และอาจเผชิญ กับ อุ ป สรรคในการทํ า กรมธรรม
ประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรืออาจไมสามารถจัดหาประกันภัยไดเลย
การประกันภัยเปนพื้นฐานสําคัญของการดําเนินธุรกิจสายการบินและสนามบิน ทั้งนี้ เนื่องจากการกอการราย หรือ
เหตุการณที่มีผลกระทบในระดับโลกอื่นๆ อาจมีผลทําใหบริษัทฯ ไมสามารถทําประกันภัยเกี่ยวกับการบินในความเสี่ยงบาง
ประเภท หรืออาจทําประกันภัยไดในวงเงินประกันภัยที่ลดลง ซึ่งไมเพียงพอกับจํานวนที่กําหนดโดยผูใหเชาเครื่องบินของบริษัท
ฯ หรือตามกฎระเบียบของรัฐบาล การที่บริษัทฯ ไมสามารถทํากรมธรรมประกันภัยในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป หรือใน
สินทรัพยบางอยางของบริษัทฯ ภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรือไมสามารถทํากรมธรรมประกันภัย
ไดเลยสําหรับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปหรือสินทรัพยบางอยางจะสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวา ความคุมครองภายใตกรมธรรมประกันภัยของบริษัทฯ จะเพียงพอกับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่ความเสียหายที่แทจริงสูงกวาจํานวนเงินที่ทําประกันภัยไว บริษัทฯ อาจตองรับภาระความเสียหายจํานวน
มาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดทําประกันภัยความเสี่ยงบางประเภท ซึ่งรวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และการสูญเสียกําไรหรือ
รายได ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมซึ่งมักจะไมไดทําประกันภัยในเรื่องดังกลาวไวเชนกัน ใน
กรณีที่เกิดภัยที่ไมไดทําประกันภัยไว ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับ
ผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
ภายหลังจากการกอการรายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 บริษัทประกันภัยดานการบินไดเพิ่มเบี้ยประกัน รวมถึงเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมประกันภัยเพิ่มขึ้นจากผูโดยสารแตละคน และลดความคุมครองสําหรับความรับผิดตอภัยสงครามและความรับผิด
รวมตอบุคคลภายนอกอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณการกอการราย การจี้เครื่องบิน และเหตุเครื่องบินตก หรือ
เหตุการณอื่นซึ่งกระทบในทางลบตออุตสาหกรรมการบิน อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยดานการบินจะเพิ่มเบี้ยประกันสูงขึ้น
หรือลดความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยลง การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยหรือการลดความคุมครองอยางมีนัยสําคัญ อาจ
สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ–การประกันภัย สวนที่ 2 หนา 107”
3.1.33 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการรวมทุนกับพันธมิตร
BFS Cargo ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคา ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 และ BFS
Ground ไดเขาทําสัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นกับ WFS ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เพื่อบริหารจัดการ
กิจการอาคารคลังสินคาของบริษัทฯ ตามสัญญาโครงการคลังสินคา และบริการภาคพื้นดินตามสัญญาโครงการอุปกรณบริการ
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ภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการคลังสินคาและสัญญา
สนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้นมีกําหนดระยะเวลา 7 ป และไดสิ้นสุดลงในวันที่ 27 กันยายน 2556 โดยคูสัญญา
อาจตกลงรวมกันตออายุสัญญาดังกลาวได ทั้งนี้ ในป 2556 คูสัญญาทั้งสองฝายไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของ
สัญญาดังกลาวออกไปชั่วคราวเปนเวลา 6 เดือนหลังจากสัญญาหมดอายุ และตอมาในป 2557 คูสัญญาทั้งสองฝายไดตออายุสัญญา
ดังกลาว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยไดทําสัญญาแกไขเพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาของสัญญาดังกลาวออกไปอีก 4 ป 6 เดือน
หรือจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561
ทั้งนี้บริษัทฯ อาจไดรับความเสี่ยงเปนพิเศษในการรวมทุนกับพันธมิตรโดยที่มีความเปนไดวาพันธมิตรของบริษัทฯ อาจ
ดําเนินการดังตอไปนี้


มีผลประโยชนหรือจุดมุงหมายทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่แตกตางจากบริษัทฯ



กระทําหรือละเวนการกระทําการใดๆ อันแตกตางไปจาก หรือ ไมเปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค หรื อ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขัดตอกฎหมาย



ไมสามารถหรือไมเต็มใจกระทําตามภาระหนาที่ภายใตสัญญารวมทุน หรือสัญญาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน



มีขอพิพาทกับบริษัทฯ เกี่ยวกับขอบเขตของความรับผิดชอบและหนาที่ตางๆ หรือ



ประสบปญหาทางดานการเงิน

ความขัดแยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับพันธมิตรรวมทุนซึ่งอาจนําไปสูสถานการณที่ไมมีวิธีการแกไข
(Deadlock) อาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.34 การลงทุนของบริษัทฯ ใน BGH ถือเปนสินทรัพยในสวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงของราคา
หุน BGH อาจมีผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ถือหุนโดยทางตรงและโดยทางออมผานทางบริษัทยอย คิดเปนรอยละ 7.83 ของหุน
ใน BGH ซึ่งเปนผูประกอบการโรงพยาบาลเอกชน โปรดดูหัวขอ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ-การลงทุนในหุน
สามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)” การลงทุนในหุน BGH คิดเปนรอยละ 36.4 รอยละ 43.1 รอยละ 46.9 และ
รอยละ 58.9 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ป 2555 ป 2556 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ตามลําดับ แมวานายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร และดํารงตําแหนง Group
CEO และ President และกรรมการใน BGH บริษัทฯ ก็ไมมีอํานาจควมคุมไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการดําเนินงานของ
BGH หรือสงผลกระทบในทางบวกหรือทางลบตอการขึ้นลงของราคาหุน BGH
การขึ้นลงของราคาหุน BGH สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกําหนดใหบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาราคาตลาดในการลงทุนในหุน BGH ของบริษัทฯ เปนกําไรและ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ราคาหุน
ของ BGH ไดปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่การถือหุนของบริษัทฯ ใน BGH เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมีการบันทึก
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่ 3,799.6 ลานบาท 3,169.4 ลานบาท 450.5 ลานบาทและ 5,886.7 ลาน
บาท ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
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เนื่องจากบริษัทฯ จะลงทุนระยะยาวในหุนของ BGH ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาหุน BGH จะสงผลอยางมี
นัยสําคัญตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามที่ปรากฏในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯ คาดวาการลงทุนใน BGH จะยังคงเปนสินทรัพยใน
สวนที่เปนสาระสําคัญของบริษัทฯ ตอไป เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงจะลงทุนในหุน BGH เปนการลงทุนระยะยาวและเพื่อใหไดรับ
เงินปนผล ในอดีตบริษัทฯ เคยนําหุน BGH ไปจํานําเปนหลักประกันเพื่อใหบริษัทฯ สามารถกอภาระหนี้สินเพิ่มเติมไดตอไป ซึ่ง
บริษัทฯ อาจดําเนินการดังกลาวอีกในอนาคตโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในหัวขอ
“ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ-นโยบายการลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย สวนที่ 2 หนา 181”
ในการเสนอขายหลักทรัพยครั้งนี้ บริษัทฯ ไดวาจางบุคลลภายนอกที่มีความอิสระในการสอบทานและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพยโดยการใชขอมูลภายใน ซึ่งกําหนดชวงระยะเวลาที่ไมควรซื้อ
ขายหลักทรัพยเมื่อมีการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะและชวงเวลาที่กรรมการและผูบริหารสามารถกลับมาซื้อขายหลักทรัพยอีกได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน คูมือ
จรรยาบรรณ และหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย บริษัทฯ จะดําเนินมาตรการลงโทษตามนโยบาย ระเบียบและ
ขอบังคับการทํางานที่เกี่ยวของ และตามความเหมาะสม โปรดดูหัวขอ “การดูแลมิใหมีการใชประโยชนจากขอมูลภายในจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย”
3.1.35 ผลประโยชนของผูถือหุนเดิม อาจแตกตางหรือขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ
ภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ ผูถือหุนเดิมแตละราย ซึ่งใชนามสกุลปราสาททองโอสถ จะ
ยังคงถือหุนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 60.0 ของหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
สืบเนื่องจากการถือหุนในบริ ษัท ฯ รวมเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 60.0 ภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนในครั้งนี้ แมกลุมผูถือหุนเดิมจะไมไดกระทําการรวมกัน แตหากมีการใชสิทธิไปในทางเดียวกัน อาจทําใหสามารถ
ควบคุมกิจการตางๆของบริษัทฯ ที่จะตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน และสามารถครอบงําการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ภายใตการอนุมัติตามกฎหมายได ซึ่งอาจรวมถึงกรณีดังตอไปนี้


การเลือกตั้งกรรมการ



จํานวนและกําหนดเวลาการจายเงินปนผลและผลประโยชนอื่นใด



การเขาซื้อหรือการควบรวมกิจการกับบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น



กลยุทธและนโยบายโดยรวมของธุรกิจและ



การออกหลักทรัพยใหม

ทั้งนี้ อาจเกิดกรณีที่ผลประโยชนของผูถือหุนในครอบครัวปราสาททองโอสถของบริษัทฯ หรือของบริษัทที่เกี่ยวของ
ของผูถือหุนดังกลาว อาจขัดแยงกับผลประโยชนของผูถือหุนรายอื่นๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ในบางครั้งบริษัทฯไดเขาหรือจะเขาทําสัญญา หรือธุรกรรมกับนิติบุคคลอื่นที่ควบคุมโดยผูถือหุนใน
ครอบครัวปราสาททองโอสถ ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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3.1.36 การถือหุนโดยบุคคลตางชาติในบริษัทฯ มีขอจํากัดอยูหลายประการ การละเมิดขอจํากัดดังกลาวอาจสงผลใหเกิดการ
เพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ และสิทธิของบริษัทฯ ในการบินในทุกเสนทางการบิน
การถือหุนของบุคคลตางชาติในบริษัทฯ ถูกจํากัดโดยขอบังคับของบริษัทฯ ไวที่รอยละ 49.0 ของหุนที่ออกและจําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังอยูภายใตบังคับของขอจํากัดการถือหุนของบุคคลตางชาติภายใตพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ซึ่งกําหนดใหหุนของผูดําเนินการบริการขนสงทางอากาศและผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานไมนอยกวา
รอยละ 51 ตองถือโดยบุคคลในประเภทตอไปนี้แตละประเภทโดยลําพัง หรือหลายประเภทรวมกัน ไดแก (ก) บุคคลธรรมดาซึ่งมี
สัญชาติไทย และ/หรือ (ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล และ/หรือ (ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งมีกระทรวง
ทบวง กรมในรัฐบาล หรือบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนอยูไมนอยกวารอยละ 51 ของหุนทั้งหมด โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย-กฎและระเบียบในประเทศของ
อุตสาหกรรมการบิน สวนที่ 2 หนา 118” โดยภายหลังเสร็จสิ้นการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ผูถือหุนเดิมที่มีสัญชาติไทย
จะยังคงถือหุนขางมากของบริษัทฯ
ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไมไดถือหุนสวนใหญบริษัทฯ อีกตอไป เมื่อการถือหุนของบุคคลตางชาติมีจํานวนถึงสัดสวน
สูงสุดของการถือหุนของบุคคลตางดาวที่กําหนดแลว ผูถือหุนสัญชาติไทยอาจถูกหามมิใหโอนหุนของตนใหกับผูซื้อชาวตางชาติ
ได ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอสภาพคลองและราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ในกรณีดังกลาว ในสถานการณเชนนี้
บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาผูลงทุนจะไมถูกบังคับใหขายหุนของตนโดยไดรับการแจงเตือนในเวลาอันสั้น หรือ หุน
ดังกลาวจะสามารถขายไดในราคาตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ จะไมอาจทราบไดวาการขายหุนของผูถือหุนสัญชาติ
ไทยในเวลาตอมาจะเปนการขายใหผูซื้อหุนสัญชาติไทยหรือผูซื้อชาวตางชาติ จนกวาผูซื้อหรือบุคคลดังกลาวจะยื่นคํารองขอจด
ทะเบียนการโอนหุนดังกลาวตอนายทะเบียน หรือจนกวาจะมีการปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ในการนี้ TSD ซึ่งเปนนายทะเบียนของ
บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะรับจดทะเบียนการโอนหุนใหแกบุคคลที่ไมไดมีสัญชาติไทย หรือมิฉะนั้นบุคคลดังกลาวอาจจําเปนตอง
ขายหุน ถาการโอนหุนดังกลาวจะทําใหจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวในบริษัทฯ ซึ่งจะถูกจดทะเบียนในนามของบุคคลที่ไม
มีสัญชาติไทย เกินกวาสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางชาติที่บังคับใชอยูขณะนั้น นอกจากนี้ ตามหลักทั่วไปในการดําเนินการ
บริการขนสงทางอากาศระหวางประเทศนั้น บริษัทฯ จําเปนตองมีบุคคลสัญชาติไทยเปนผูถือหุนในสัดสวนที่เปนสาระสําคัญและ
เปนผูมีอํานาจควบคุมที่แทจริงของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย สวนที่ 2 หนา 113” ซึ่งการที่บริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานี้อาจทําให
บริษัทฯ สิ้นสถานภาพการเปนสายการบินของไทย (Thai-designated Airline) และถูกเพิกถอนสิทธิในการบินในเสนทางการบิน
ระหวางประเทศได
3.1.37 รายไดจากสนามบินของบริษัทฯ ขึ้นอยูกับปริมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งสวนหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยบางอยางที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงปจจัยทางดานเศรษฐกิจและการเมือง และปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
รายไดจากการดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯซึ่งคิดเปน รอยละ 2.4 รอยละ 2.3 รอยละ 2.3 และรอยละ 2.5 ของ
รายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ ขึ้นอยูกับ
กับจํานวนการขนสงผูโดยสารและสินคา และปริมาณการจราจรทางอากาศในสนามบินของบริษัทฯ โดยปจจัยเหลานี้จะสงผล
โดยตรงตอรายไดจากการใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน และสงผลโดยออมตอรายไดจากการใหบริการที่ไมเกี่ยวเนื่องกับการ
บินของบริษัทฯ ทั้งนี้จํานวนการขนสงผูโดยสารและสินคา และปริมาณการจราจรทางอากาศสวนหนึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่อยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตัวอยางเชน สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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เอเชียใต และภูมิภาคอื่นๆ ความนาดึงดูดใจของสนามบินของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับความนาดึงดูดใจของสนามบินคูแขง
โรคติดตอ ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (ซึ่งอาจสงผลกระทบในแงลบตอปริมาณการจราจรของสนามบินอันเปนผลมา
จากการเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมหรือมาตรการอื่นๆ ที่สายการบินนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น) และการแกไขนโยบายทางดานกฎหมาย ที่บังคับใชในอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ สภาพ
อากาศ เชน หมอกที่ปกคลุมสนามบิน หรือการพิจารณาระดับมลพิษและมลภาวะทางเสียงในระดับที่ผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
สามารถตานทานได อาจสงผลกระทบตอปริมาณหรือความสามารถในการรองรับการจราจรทางอากาศซึ่งจะสงผลกระทบโดย
ออมตอรายไดของบริษัทฯ
3.1.38 การบอกเลิกสัญญาเชาชวงโดยกองทุนรวมอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในป 2549 บริษัทฯ ไดใหกองทุนรวมเชาทรัพยสินของสนามบินสมุย เปนระยะเวลาเวลา 30 ป ภายใตสัญญาเชาระยะ
ยาว และกองทุนรวมไดใหบริษัทฯ เชาชวงสนามบินสมุยกลับมาตามสัญญาเชาชวง โดยบริษัทฯ ยังคงเปนผูดําเนินกิจการ
สนามบินสมุย และถือหนวยลงทุนรอยละ 25 ในกองทุนรวม หากบริษัทฯ ผิดสัญญาเชาชวงดังกลาว กองทุนรวมมีสิทธิเลิกสัญญา
เชาชวงและหาผูดําเนินกิจการสนามบินรายใหมแทนที่และบังคับหลักประกันภายใตสัญญาเชาชวง ซึ่งรวมถึงหุนที่บริษัทฯ ถือใน
BGH ซึ่งการเลิกสัญญาเชาชวงหรือการบังคับหลักประกันดังกลาวโดยกองทุนรวมอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
3.1.39 การดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการกระทําของบุคคลภายนอกซึ่งอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ
การดําเนินกิจการสนามบินของบริษัทฯ โดยสวนใหญจะขึ้นอยูกับการใหบริการโดยบุคคลภายนอกแกผูโดยสารและ
สายการบินตางๆ ตัวอยางเชน การพยากรณอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟา และ
การบริการดานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นอกจากนี้ ในสนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด บริษัทฯ ยังตองพึ่งพา
บุคคลภายนอกในการใหบริการบางอยางเชน การลําเลียงกระเปาและการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง โดยที่ผานมา มีบางกรณีที่อาจเกิด
เหตุขัดของในการใหบริการซึ่งไมสามารถแกไขไดภายในหนึ่งวันซึ่งไดสงผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
ตัวอยางเชน เหตุการณไฟดับที่สนามบิน สมุยเปนเวลา 3 วัน ในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวสนามบินสมุย
จําเปนตองใชเครื่องปนไฟฟาสํารอง ซึ่งบริษัทฯ ไมมีสวนรับผิดชอบ หรือสามารถควบคุมการใหบริการเหลานี้ได ดังนั้นความ
ขัดของใดๆ หรือผลกระทบในทางลบซึ่งเกิดจากการใหบริการของบุคคลภายนอกดังกลาว รวมถึง การนัดหยุดงาน หรือกรณีอื่นๆ
ที่คลายคลึงกัน อาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาสายการบินตางๆ หรือผูโดยสารจะไมเขาใจผิดวาบริษัทฯ เปนตนเหตุที่ทําให
เกิดความลาชาหรือผลกระทบในทางลบดังกลาว
3.2

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน

3.2.1

ในชวงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบินมีแนวโนมที่จะมีผลประกอบการถดถอย

เนื่องจากการเดินทางโดยเครื่องบินสวนใหญ ไมวาจะเพื่อธุรกิจและเพื่อการพักผอนเปนการเดินทางที่ตองตัดสินใจอยาง
รอบคอบ ผลประกอบการของอุตสาหกรรมการบินจึงมีแนวโนมถดถอยในชวงภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา นอกจากนี้ ผลตอบแทน
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ก็อาจลดลงเนื่องจากการที่สายการบินตางๆ เสนอคาโดยสารราคาพิเศษในตลาดบางแหงเพื่อกระตุนอุปสงคหรือเพื่อขายที่นั่งซึ่งยัง
ขายบัตรโดยสารไมได
ทั้งนี้ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ําเปนสิ่งที่คาดเดาไดยาก และเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินโดยทั่วไปมี
ลักษณะเฉพาะตัวคือมีอัตรากําไรต่ําและมีตนทุนคงที่สูง ซึ่งคาใชจายสวนใหญซึ่งรวมถึงคาเสื่อมราคา คาใชจายในการซอมบํารุง
เครื่องบิน คาบริหารจัดการเครื่องบินและคาธรรมเนียมการเดินอากาศ ตนทุนทางการเงิน คาเชาดําเนินงานเครื่องบิน และคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงานสําหรับนักบิน ลูกเรือ และบุคคลากรที่ทํางานระดับภาคพื้นดิน ไมไดเปลี่ยนแปลงตามอัตราสวนการขนสง
ผูโดยสาร (load factor)ในขณะที่รายไดที่เกิดจากเที่ยวบินหนึ่งจะสัมพันธโดยตรงกับจํานวนผูโดยสารหรือสินคาที่รับขน และ
โครงสร างคา โดยสาร ดั งนั้น หากมีการเปลี่ย นแปลงแมเพีย งเล็กนอ ยดานจํานวนผูโดยสารในตลาดที่ เกี่ ยวขอ ง หรือ มีก าร
เปลี่ยนแปลงดานราคา ดานอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (load factor) หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ ที่เชื่อมตอกัน(traffic mix)
อาจกอใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผลขาดทุน
เล็กนอยในระดับรายไดที่คาดการณไวสามารถสงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
3.2.2

ขอจํากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอื่นๆ ในประเทศไทย อาจทําใหบริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มอัตราการใช
เครื่ องบินตอลําตอวัน ปรับปรุงการตรงตอเวลาของเที่ยวบิน และใหบ ริการขนสงทางอากาศอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพได

ถึงแมวาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานของการบินเชิงพาณิชยในประเทศไทยจะมีการพัฒนาขึ้นอยางมากในชวง
หลายปที่ผานมา โดยมีการเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน 2549 และเปดใชสนามบินดอนเมืองอีกครั้งสําหรับ
เที่ยวบินภายในประเทศในเดือนมีนาคม 2550 แตทรัพยากรในหลายภาคสวนของอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย ซึ่งรวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกของสนามบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศยังไมเพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรทาง
อากาศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการเพิ่มอัตราการใชเครื่องบินตอลําตอวัน การปรับปรุงความตรง
ตอเวลาของเที่ยวบิน และการใหบริการขนสงทางอากาศอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต สวนหนึ่งขึ้นอยูกับปจจัยที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯไดแก


จํานวนเครื่องบินที่สามารถลงจอดได ความจุผูโดยสารในอาคารผูโดยสาร และความหนาแนนของการจราจร
ทางอากาศในสนามบินที่เปนศูนยปฏิบัติการการบินที่บริษัทฯ ใหบริการอยูโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิใน
กรุงเทพฯ และสนามบินภูเก็ตในจังหวัดภูเก็ต



คุณภาพของการบริหารจัดการของสนามบินในประเทศไทยโดยผูประกอบกิจการที่เกี่ยวของ



คุณภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศ



คุณภาพของระบบนํารองและการดําเนินการควบคุมภาคพื้นดินในสนามบินในประเทศไทย



ขอจํากัดวาดวยความยาว และ/หรือความแข็งแรงของทางวิ่ง (runway) ซึ่งจํากัดน้ําหนักบรรทุกสูงสุดของ
เครื่องบินของบริษัทฯ



คุณภาพของสาธารณูปโภคพื้นฐานในสนามบินระดับภูมิภาคที่บริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินอยู และ



การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
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หากปจจัยใดๆ จากที่กลาวไปแลวขางตนไมอยูในเกณฑมาตรฐาน อาจสงผลกระทบตอศักยภาพในการขยายเครือขาย
เสนทางการบินหรือการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเสนทางการบินเดิมของบริษัทฯ การปรับปรุงเที่ยวบินใหตรงตอเวลา และการ
ใหบริการขนสงทางอากาศอยางปลอดภัย นอกจากนี้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
อาจไดรับผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญ
3.2.3

อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณที่เ กิด จากปจ จัยภายนอก เชน การกอการราย การระบาดของ
โรคติดตอ และภาวะอากาศเลวราย

การกอการราย เชน ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 และผลที่ตามมา สงผลกระทบในทางลบตออุตสาหกรรมการ
บิน โดยผลกระทบเบื้องตนที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงการที่ตนทุนดานการรักษาความปลอดภัยและการประกันภัยที่
เพิ่มขึ้น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการกอการรายในอนาคตที่เพิ่มขึ้น การปดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบินและความลาชาของ
เที่ยวบินอันเนื่องมาจากการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงดานความปลอดภัย และการลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ของจํานวนผูโดยสารและผลตอบแทน อันเนื่องมาจากอุปสงคของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกลดลงอยางมาก ทั้งนี้ การกอการ
ราย หรือความหวาดกลัววาจะเกิดการกอการราย หรือเหตุการณที่สงผลกระทบในระดับโลกอื่นๆ อาจทําใหอัตราสวนการขนสง
ผูโดยสาร (load factor) และผลตอบแทนลดลง และอาจทําใหตนทุนของอุตสาหกรรมการบินรวมถึง บริษัทฯเพิ่มขึ้น เชน คา
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินหรือตนทุนดานประกันภัย ซึ่งถาเหตุการณหรือสถานการณที่คลายคลึงกันเกิดขึ้นในอนาคต
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบในทางลบ
การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) โรคไขหวัดใหญสายพันธใหม ชนิด H1N1 โรคไขหวัดนก
หรือโรคติดตออื่นๆ ที่อาจกลายเปนโรคระบาด หรือมาตรการตางๆ ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดใช
รับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาด อาจทําใหการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ติดขัดเปนอยางมาก ซึ่งอาจสงผลกระทบในทาง
ลบตอธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ความคิดที่วา อาจจะมีการระบาดของโรคชนิดอื่น อาจกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ในชวงฤดูมรสุมหรือชวงที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ เที่ยวบินตางๆ อาจถูกยกเลิก
หรือตองเลื่อนเวลาจากกําหนดการเดิม ทั้งนี้ ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งในชวง
หลายปที่ผานมา ซึ่งรวมถึงสึนามิและอุทกภัย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง–ประเทศบาง
ประเทศในภูมิภาคเอเชียเผชิญความเสี่ยงทางธรณีวิทยาอยางมีนัยสําคัญ และความเสี่ยงของภัยพิบัติซึ่งเกิดจากมนุษยหรือจาก
ธรรมชาติ ซึ่งอาจสงผลกระทบตออุปสงคของเที่ยวบินที่จะไปสูจุดหมายปลายทางเหลานี้ สวนที่ 2 หนา 148” ในกรณีที่ บริษัทฯ
ยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเวลาจากกําหนดการเดิมเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้น รายไดและผลกําไรของ บริษัทฯ จะลดลง
และถึงแมวาเหตุการณเหลานี้จะอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ แตผูโดยสารอาจเห็นวา บริษัทฯ ตองรับผิดในความลาชา
และการยกเลิกเที่ยวบินที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งสงผลใหเสียลูกคา และสงผลกระทบในทางลบอยางมี
นัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ สภาพอากาศแปรปรวนใน
ประเทศตางๆ หรือในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งผูโดยสารที่มาใชบริการในเสนทางการบินของบริษัทฯมาจากประเทศหรือภูมิภาคดังกลาว
อาจสงผลกระทบในทางลบตอจํานวนผูโดยสารบนเที่ยวบินของบริษัทฯ ตัวอยางเชน เหตุการณที่ภูเขาไฟในไอซแลนดระเบิดใน
เดือนเมษายน 2554 ไดสงผลกระทบในทางลบตอจํานวนผูโดยสารที่มาจากทวีปยุโรปและจะเชื่อมตอมายังเครือขายเสนทางการ
บินของบริษัทฯ ในชวงไตรมาสที่สองของป 2554
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3.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับหุนของบริษัทฯ

3.3.1

ราคาหุนของบริษัทฯ อาจผันผวนอยางมาก และผูลงทุนอาจไมสามารถขายหุนของบริษัทฯ ในราคาที่เทากับหรือสูงกวา
ราคาหุนที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ได

ราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนเปนอยางมาก เนื่ องจากปจ จัยหลาย
ประการ เชน


สภาวะในตลาดหลักทรัพยโดยรวม หรือสภาวะในตลาดอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยหรือตางประเทศ



ความผันผวนของผลการดําเนินงานรายไตรมาสของบริษัทฯที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจถูกคาดการณไว



การเผยแพรบทวิจัยหรือคําแนะนําของนักวิเคราะหหลักทรัพย หรือการเปลี่ยนแปลงบทวิจัยหรือคําแนะนําของ
นักวิเคราะหหลักทรัพย



การเขารับตําแหนงหรือการลาออกของบุคลากรที่สําคัญ



การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ



ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ



ขอพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหนวยงานรัฐ



สภาวะหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทั้งนี้ ปจจัยดังกลาว เหลานี้และปจจัยอื่นๆ อาจสงผลใหราคาตลาดและความตองการซื้อหุนของบริษัทฯ มีความผันผวน
สูง ซึ่งอาจจํากัดหรือขัดขวางมิใหผูลงทุนสามารถขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไดในทันที และอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
สภาพคลองของหุนของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในอดีตในตางประเทศเมื่อราคาตลาดของหุนมีความผันผวน ผูถือหุนเคยรวมตัวกัน
ฟองคดีหลักทรัพย (Securities Class Action) เพื่อดําเนินคดีกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย ดังนั้น หากมีผูถือหุนรายใดดําเนินการ
ฟองรอง บริษัทฯ อาจตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการตอสูคดี หรือหากบริษัทฯ แพคดี บริษัทฯ อาจตองจายคาเสียหายจํานวน
มาก นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทฯ อาจตองใชเวลาและใหความสนใจกับการฟองรองคดีดังกลาว แทนที่จะใชเวลาและใหความ
สนใจอยางเต็มที่กับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.3.2

การขายหุนของบริษัทฯ โดยผูถือหุนเดิมที่ถือหุนของบริษัทฯ เปนจํานวนมากในอนาคต (รวมถึงผูถือหุนเดิมที่เสนอ
ขายหุนในครั้งนี้) อาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ

ผูถือหุนเดิมบางรายไดตกลงกับผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายวา ภายใน 180 วันนับจากวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตอประชาชนแลวเสร็จ ผูถือหุนเดิมดังกลาวจะไมเสนอขาย ขาย หรือจําหนายหลักทรัพย
ใดๆ ที่เปนหลักทรัพยประเภทเดียวกันกับหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือหลักทรัพยใดๆ ที่อาจแปลงสภาพหรือสามารถ
แลกเปลี่ยนเปนหลักทรัพยของบริษัทฯ ในประเภทเดียวกันกับหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยไมไดรับความยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ ภายใตขอ
กําหนดการหามขายหุน (lock-up provision) ผูถือหุนเดิมจะมีสิทธิขายหุนที่ตนถืออยูไดในเวลาใดๆ ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว
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นอกจากนี้ ตามขอกําหนดการหามขายหุน (lock-up provision) ของตลาดหลักทรัพยฯ หุนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปน
จํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จ จะถูกหามขายเปนระยะเวลา 1 ปนับแต
วันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายได
ในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน และอาจขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดใน
จํานวนรอยละ 75 ที่เหลือของจํานวนหุนที่ถูกสั่งหามขายภายหลังครบกําหนดระยะเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
การขายหุนของบริษัทฯ จํานวนมากโดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ (รวมถึงผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุนในครั้งนี้) หรือการ
คาดการณวาจะมีการขายหุนจํานวนมากอาจมีผลกระทบตอราคาซื้อขายหุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไมสามารถคาดการณถึง
ผลกระทบ (ถามี) ไดวาการขายหุนในอนาคตหรือการมีหุนไวเพื่อขายในอนาคตนั้นจะมีผลกระทบในทางลบตอราคาหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ อยางไร การขายหุนจํานวนมากในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
หรือการคาดการณวาจะมีการขายเชนนี้เกิดขึ้น อาจสงผลกระทบในทางลบตอราคาตลาดของหุนของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย
ฯ และการขายหุนดังกลาว อาจสรางความยากลําบากแกบริษัทฯ ในการระดมทุนโดยการออกหลักทรัพยในเวลาและที่ราคาที่
บริษัทฯ เห็นวาเหมาะสม
3.3.3

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการซื้อขายและสงมอบหลักทรัพยของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพยฯ

กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หุนของบริษัทฯ ไมไดมีตลาดรองเพื่อซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุนเบื้องตน
เปนผลมาจากการเจรจาระหวางบริษัทฯ ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศและผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ซึ่งราคาดังกลาวอาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขาย
หุนตอประชาชนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมสามารถรับประกันไดวาระดับสภาพคลองของหลักทรัพยของบริษัทฯจะเพิ่มสูงขึ้น
หรือหากมีสภาพคลองในระดับสูง สภาพคลองดังกลาวจะสามารถคงอยูตอไปได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
และนําสงรายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ ตอกระทรวงพาณิชยกอน บริษัทฯ จึงจะสามารถสงมอบหุนใหมได โดยบริษัทฯ คาดวาการ
จดทะเบียนและสงมอบหุนใหมดังกลาวจะใชเวลาประมาณ 5 วันทําการภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาจองซื้อหุนที่ออก
ใหมจากการเสนอขายหุ นต อ ประชาชนในครั้ งนี้ ทั้งนี้ ภายใตก ฎหมายไทย สถานะของผูลงทุน ในหุน ของบริ ษัท ฯ ในชว ง
ระยะเวลาหลังจากที่ผูลงทุนไดชําระคาหุนแลว จนถึงดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวและนําสงรายชื่อผูถือหุนเสร็จสิ้นนั้น
มีความไมแนนอน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ผูลงทุนอาจไมมีสถานะเปนผูถือหุนของบริษัทฯ และยังอาจถูกพิจารณาวามีสถานะเปน
เจาหนี้ไมมีประกันอีกดวย
3.3.4

มูลคาสินทรัพยสุทธิข องหุนใหมที่ออกจําหนายในการเสนอขายหุนตอประชาชนต่ํากวาราคาเสนอขายหุนอยางมี
นัยสําคัญ และมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของผูลงทุนจะลดลงทันทีอยางมีนัยสําคัญ

เนื่องจากราคาเสนอขายตอหุนในครั้งนี้จะสูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิที่ปรับปรุงแลวตอหุนของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
ภายหลังที่ไดปรับปรุงตามประมาณการจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และตามสวนของหุนที่จําหนายแลว
ของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชน ดวยเหตุนี้ มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของผูลงทุนจะลดลงโดยทันทีอยาง
มีนัยสําคัญ และมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนที่ถือโดยผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ
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ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลในอนาคตขึ้นอยูกับกําไร สถานะทางการเงิน การหมุนเวียนของเงินสด
ขอกําหนดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และคาใชจายฝายทุนในอนาคต

จํ า นวนเงิ น ป น ผลของบริ ษั ท ในอนาคต (ถ า มี ) จะขึ้ น อยู กั บ กํ า ไร สถานะทางการเงิ น การหมุ น เวี ย นของเงิ น สด
ข อ กําหนดเรื่องเงิ น ทุน หมุนเวียนในกิจ การ และคาใชจา ยฝายทุนในอนาคต บริ ษัท ฯ ไมส ามารถจ ายเงินปนผลไดห าก
คณะกรรมการบริษัทไมเห็นชอบและผูถือหุนของบริษัทฯ ไมอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจถูกจํากัดโดย
ขอสัญญาในสัญญากูเงินในอนาคตในการจายเงินปนผล และบริษัทฯ อาจมีคาใชจายหรือความรับผิดซึ่งทําใหเงินสดที่บริษัทฯ
อาจนํามาจายเงินปนผลสูญไปหรือลดลงไป ในกรณีที่บริษัทฯ ไมจายเงินปนผลในหุน ผูถือหุนจะไมไดรับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุนของบริษัทฯ นอกจากการนําหุนออกขายในราคาที่สูงกวาราคาที่ซื้อหุนนั้นมา
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดวา
บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลไดหากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู ถึงแมวาจะมีกําไรในปนั้นๆ ก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมจํานวน 3,421.7 ลานบาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ ปรับเกณฑใน
การจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาจะจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดภายหลัง
จากการเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก เพื่อขออนุมัติใหบริษัทฯ สามารถนําสวนล้ํามูลคาหุน (ถามี) จากการเสนอขายหุน
ในครั้ ง นี้ ม าชดเชยยอดขาดทุ น สะสมของบริ ษั ท ฯ (ในกรณี ที่ ส ว นล้ํ า มู ล ค า หุ น มี มู ล ค า มากกว า ยอดขาดทุ น สะสม) ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ
ไมไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหนําสวนล้ํามูลคาหุนมาชดเชยยอดขาดทุนสะสมของบริษัทฯ หรือสวนล้ํามูลคาหุนมี
มูลคาไมเพียงพอที่จะชดเชยยอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลไดตามกฎหมาย
3.3.6

ความเสี่ยงจากการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยฯ เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาต
นําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตน แลวพบวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนที่
จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนัก
ลงทุนรายยอย โดยบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุน
ชําระแลว ซึ่งขึ้นอยูกับผลของการเสนอขายหุนตอประชาชน จึงยังคงมีความไมแนนอนที่บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพยฯ ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ใน
ตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขายหุนไดตามราคาที่คาดการณไวหากหุนของบริษัทฯ ไมสามารถเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ ได
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3.4

ความเสี่ยงอื่นๆ

3.4.1

สํานักงาน ก.ล.ต. เปรียบเทียบปรับอดีตผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย ในเรื่องการใชขอมูลที่ยังไมเปดเผยตอ
สาธารณชนในการซื้อขายหลักทรัพย และผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 1 รายในฐานะผูชวยเหลือสนับสนุนการกระทํา
ผิดของอดีตผูบริหาร

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศวาคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําสั่งเปรียบเทียบอดีตผูบริหาร
ของบริษัทฯ ตําแหนง Executive Vice President ฝายนโยบายและยุทธศาสตร เปนจํานวนเงิน 9.8 ลานบาทในการซื้อหุน BGH
ในขณะที่ตนทราบขอมูลอันเปนสาระสําคัญซึ่งยังไมไดเปดเผยตอประชาชน และคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคําสั่งเปรียบเทียบ
นางนฤมล ใจหนักแนน ผูบริหารของบริษัทฯ ตําแหนงเลขานุการ สํานักประธานคณะผูบริหาร และนางสาววิพร จิตรสมหวัง
พนักงานของบริษัทฯ ตําแหนงผูอํานวยการสวนบัญชีตนทุน ในฐานะผูชวยเหลือสนับสนุนการกระทําผิดของอดีตผูบริหาร
ดังกลาวเปนจํานวนเงินรายละประมาณ 0.3 ลานบาท ตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับดังกลาว
ระบุวา ระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 อดีตผูบริหารซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงกรรมการของ BGH และ
ของบริษัทฯ ไดซื้อหุน BGH จํานวน 1,030,000 หุน ผานบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของนางสาววิพรและนางนฤมล โดยอาศัย
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีผลตอราคาของหุน BGH ที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ BGH เขาควบรวม
กิจการกับบริษัท เฮลท เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ซึ่งทําใหราคาตลาดของหุน BGH และรายไดของ BGH เพิ่มขึ้น
คําวินิจฉัยของสํานักงาน ก.ล.ต. ระบุวาอดีตผูบริหาร ไดกระทําความผิดตามมาตรา 241 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ”) สวนการกระทําของนางสาววิ
พรและนางนฤมล เขาขายเปนการชวยเหลือสนับสนุนการกระทําผิดของอดีตผูบริหารเปนความผิดตามมาตรา 241 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ ประกอบมาตรา 86 แหงประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ โทษสูงสุดสําหรับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยใชขอมูลภายในตามมาตรา 241 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปน
เงินไมเกินสองเทาของผลประโยชนที่บุคคลนั้นๆ ไดรับไว แตทั้งนี้ คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และโทษสูงสุดสําหรับความผิดเกี่ยวกับการชวยเหลือสนับสนุนการกระทําผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน
ตามมาตรา 241 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยฯ ตองระวางโทษสองในสามสวนของโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับเปนเงินไม
เกินสองเทาของผลประโยชนที่บุคคลนั้น ๆ ไดรับไว แตทั้งนี้ คาปรับดังกลาวตองไมนอยกวาหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
อดีตผูบริหารรายดังกลาวเคยเปนกรรมการในคณะกรรมการของทั้งบริษัทฯ และ BGH ในขณะที่ซื้อและขายหุน
ดังกลาว อยางไรก็ดี สํานักงาน ก.ล.ต. มิไดหามอดีตผูบริหารในการจะดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน
ใดๆ ในประเทศไทย แต อดีตผูบริหารไดลาออกจากคณะกรรมการของ BGH ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และลาออกจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2557 อดีตผูบริหารไดลาออกจากการเปน
ผูบริหารและตําแหนงใดๆ ในบริษัทฯ ซึ่งมีผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สวนนางนฤมลยังคงดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัท
ฯ และนางสาววิพรยังคงดํารงตําแหนงผูอํานวยการสวนบัญชีตนทุนในบริษัทฯ แมวานางนฤมลและนางสาววิพรยังคงเปน
ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ แตทั้ง 2 รายไมไดมีอํานาจหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย แตอยางใด
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นอกจากนี้เพื่อเปนการปองกันการเกิดเหตุการณขางตนในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดมีการ
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจและหลักทรัพย โดยกําหนดบุคคลที่เขาถึงขอมูลภายในและการดูแลมิให
มีการใชประโยชนจากขอมูลภายใน และหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําเสนอ อนุมัติ รายงานผล และติดตามตรวจสอบ
การลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําใหมั่นใจไดวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในธุรกิจและ
หลักทรัพยมีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได
3.4.2
AOT

ผูบริหารรายหนึ่งของบริษัทฯ ถูกฟองเปนจําเลยในคดีแพงอันเกี่ยวเนื่องกับการทํางานของผูบริหารรายดังกลาวกับ

นายณรงคชัย ถนัดชางแสง ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯ ตั้งแตป 2556 โดยไดเขารวมทํางานกับบริษัทฯ ใน
ตําแหนงรองรองผูอํานวยการใหญ ฝายสนามบิน และตอมาไดดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการใหญ ฝายสนามบิน ของบริษัทฯ ใน
วันที่ 31 มกราคม 2557 AOT อดีตผูวาจางของนายณรงคชัยไดฟองเปนนายณรงคชัยและจําเลยอีก 2 คนเปนจําเลยในคดีแพง
เกี่ยวกับการประมูลงานจางเหมารักษาความปลอดภัย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเรียกรองคาเสียหายเปนจํานวนประมาณ 3,626
ลานบาท ขณะเกิดเหตุจําเลยทั้งสาม ซึ่งรวมถึงนายณรงคชัยเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตามกระบวนการจัดหาเอกชนผู
มางานรับจางใหบริการรักษาความปลอดภัย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ AOT กลาวหาวาจําเลยปรับปรุงขอกําหนดรายละเอียดงาน
จางใหแตกตางไปจากขอกําหนดรายละเอียดงานจางที่อนุมัติแลวและทําใหเกิดความเสียหายตอ AOT ในการที่ AOT ตองจายเงิน
คาจางเพิ่มขึ้นโดยไมมีเหตุจําเปน ทั้งนี้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ศาลแพงเลื่อนนัดพิจารณาเนื่องจากความลาชาของกระบวนการที่
เกี่ยวของ
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