
ปัจจัยความเสี่ยง

 1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

  1.1 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับ 
ผลกระทบในทางลบอย่างมนียัสาํคญัจากค่าใช้จ่ายนํา้มนัเชือ้เพลงิและปรมิาณนํา้มนัเชือ้เพลงิไม่เพียงพอ

	 	 ค่าใช้จ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเครื่องบินคิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ	 โดยตาม 
งบการเงินรวม	ค่าใช้จ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ	27.7	และร้อยละ	29.7	ของต้นทุนขายและบริการรวมในปี	2556	และ 
ปี	 2557	 ตามลําดับด้วยเหตุท่ีค่าใช้จ่ายน้ํามันเช้ือเพลิงถือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ	 รายการหนึ่งที่ม ี
นัยสําคัญ	 การปรับเพิ่มราคานํ้ามันเชื้อเพลิงขึ้นเพียงเล็กน้อยจะสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ 
บรษัิทฯ	 ได้ทัง้นี	้ ราคานํา้มนัเชือ้เพลงิมคีวามผนัผวนอย่างมากโดยในช่วงเวลา	5	 ปีทีผ่่านมาราคาซือ้ขายทนัท	ี (spot	 price)	 ของ 
นํา้มันเชื้อเพลิงเคยมีราคาสูงสุดถึง	 140.99	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรลในวันที่	 8	 เมษายน	 2554	 และเคยลดตํ่าลงถึง	 47.32	 
เหรียญสหรัฐฯ	ต่อบาร์เรล	 ในวันที่	 12	มีนาคม	2552	ทั้งนี้	ตามข้อมูลจาก	MOPS	ราคาซื้อขายทันที	 (spot	price)	ของนํ้ามัน 
เชื้อเพลิง	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2557อยู่ที่	 70.38	 เหรียญสหรัฐฯ	 ต่อบาร์เรลในกรณีที่น้ํามันเช้ือเพลิงขาดแคลน	 ราคานํ้ามัน 
เชื้อเพลิงอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือบริษัทฯ	 อาจต้องลดเที่ยวบินแบบประจําลงทั้งน้ี	 บริษัทฯได้ทําสัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคา 
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคานํ้ามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 ทั้งนี้	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 
2557	 บริษัทฯ	 ได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเป็นจํานวนประมาณร้อยละ	 58.6	 ของความต้องการน้ํามันเช้ือเพลิงท่ี 
คาดการณ์ไว้จนถึงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2558	 บริษัทฯ	 ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าทําสัญญาป้องกันความเส่ียงจากราคา 
นํ้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ	 จะเพียงพอท่ีจะช่วยป้องกันความเส่ียงของบริษัทฯ	 จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคานํ้ามันเช้ือเพลิงได้ 
นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ	อีกด้วย	

	 	 บริษัทฯ	 จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินโดยการซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจากผู้จัดจําหน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงรายใหญ่	 
2	ราย	คือ	ปตท.	และเชลล์แห่งประเทศไทยเป็นหลักโดยในปี	2556	และปี	2557	ค่าใช้จ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินของ 
บริษัทฯ	 มาจากการซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงจากปตท.	 ในสัดส่วนร้อยละ	 68.1	 และร้อยละ	 68.7	 ตามลําดับ	 และจากเชลล์แห่ง 
ประเทศไทยในสดัส่วนร้อยละ	 26.5	 และร้อยละ	 26.2	 ตามลําดบัทัง้นี	้ หากเกดิภาวะขาดแคลนนํา้มนัเช้ือเพลิงและ/หรอืหากราคา 
นํา้มนัเชือ้เพลิงเพิ่มสูงขึ้น	อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อต้นทุน	ธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และ 
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	ได้

  1.2 ธรุกจิ ฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนนิงาน และโอกาสทางธรุกิจในอดตีรวมทัง้ในอนาคต 
ของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญ ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือ 
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน

	 	 บริษัทฯ	 ต้องเผชิญกับความเสี่ยงท่ีจะขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญ	 ในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ	 เกิดสูญหายหรือ 
ประสบเหตุฉุกเฉิน	เกิดอุบัติเหตุ	เกิดการก่อการร้าย	หรือภัยพิบัติอื่นๆ	และบริษัทฯ	ต้องแบกรับต้นทุนที่สูงมากจากการเรียกร้อง 
ค่าเสียหายของผู้โดยสาร	 การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินที่ได้รับความเสียหาย	 และจากการที่บริษัทฯ	 ต้องระงับ 
การให้บริการเครื่องบินดังกล่าวเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

	 	 บริษัทฯ	 ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ	 จะไม่ประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน	 หรือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่า 
เหตุการณ์ดังกล่าวซ่ึงรวมถึงเหตุการณ์ท่ีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	 ทั้งนี้	 บริษัทฯไม่สามารถรับประกัน 
ได้ว่าการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ	 จะครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ ์
ใดๆ	ในอนาคตได้อย่างเพียงพอ
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  1.3 การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับ 
สายการบินอ่ืนอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ 
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2557	 บริษัทฯ	 ได้ทําความตกลงเที่ยวบินร่วม	 (Code	 Share	 Agreement)	 กับสายการบิน 
จํานวน	16	สายการบิน	บริษัทฯ	มีรายรับจากสายการบินอื่นตามความตกลงเที่ยวบินร่วม	(Code	Share	Agreement)	บริษัทฯ 
คาดการณ์ว่าบริษัทฯ	ต้องพึ่งพาความตกลงเที่ยวบินร่วม	 (Code	Share	Agreement)	มากขึ้น	อย่างไรก็ดี	 บริษัทฯ	 ไม่สามารถ 
รับประกันได้ว่าบริษัทฯ	 จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ในอนาคตในความสัมพันธ์กับสายการบินที ่
บริษัทฯ	 ได้ทําความตกลงเที่ยวบินร่วม	 (Code	 Share	 Agreement)	 ด้วย	 นอกจากนี้ความตกลงเที่ยวบินร่วม	 (Code	 Share 
Agreement)	 บางฉบับอาจถูกบอกเลิกได้โดยไม่ต้องมีเหตุแห่งการเลิกสัญญาเกิดขึ้น	 หากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้ง 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	30	วัน	หรือสัญญาอาจถูกบอกเลิกได้ทันทีหากเกิดเหตุ 
แห่งการเลิกสัญญาขึ้น	 ท้ังน้ีการท่ีสัญญาสิ้นสุดลงโดยที่ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อนหรือการที่สัญญาส้ินสุดลงก่อนกําหนดระยะ 
เวลาอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

  1.4 ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขันจากการคมนาคมขนส่งใน 
รูปแบบอื่น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 บริษัทฯ	 ต้องประสบกับปัญหาการแข่งขันที่สูงทั้งในเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 สายการบิน 
ต่างแข่งขันกันในเรื่องระดับราคาค่าบัตรโดยสาร	 จํานวนเที่ยวบิน	 ความน่าเช่ือถือของการบริการ	 ภาพลักษณ์ของสายการบิน 
สิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร	 โปรแกรมสะสมไมล์	 (Frequent	 Flyer	 Program)	 ตลอดจนความพร้อมและความสะดวก 
สบายของบริการอื่นๆ	 นอกจากนี้สายการบินบางแห่งที่เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ	 นั้น	 มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีชื่อเสียงและทรัพยากร 
ทางการเงินมากกว่า	 และมีความสามารถในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดสําคัญซึ่งรวมถึงเส้นทางการบินภายในประเทศ 
ได้ดีกว่าบริษัทฯ	 สายการบินเหล่าน้ันอาจมีความสามารถในการให้บริการในเส้นทางการบินบางเส้นทางที่ไม่ได้กําไรเป็นเวลา 
นานกว่าที่บริษัทฯ	จะสามารถดําเนินการได้	

	 	 คู่แข่งของบริษัทฯ	 สําหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจํานั้นรวมถึง	 ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินแบบเต็ม 
รูปแบบ	 สายการบินต้นทุนตํ่า	 และผู้ประกอบธุรกิจการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 ต้องแข่งขันในเส้นทาง 
การบินหลักภายในประเทศของบริษัทฯ	 โดยมีคู่แข่งท่ีสําคัญ	 เช่น	 การบินไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย	 สายการบินนกแอร	์ 
สายการบินไทยสไมล์	 และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์นอกจากนี้	 สายการบินอื่นๆ	 อาจแสดงความประสงค์ที่จะจัดให้มีเที่ยวบิน 
เข้าและออกจากสนามบนิสมยุได้ในอนาคต	ซึง่อาจทาํให้การแข่งขนัทีบ่รษิทัฯ	ต้องเผชญินัน้สงูขึน้	บรษิทัฯ	จงึไม่สามารถรบัประกนั 
ได้ว่าคู่แข่งจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการตัดราคาหรือกิจกรรมอื่นๆ	 เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

  1.5 ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ต้องพ่ึงตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
และตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจาก 
ภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเป็นอย่างมากการลดลงของอุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหล่านี ้
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาส 
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 ธุรกิจสายการบินคือธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ	ในอัตราร้อยละ	80.8	และร้อยละ	80.7	ของ 
รายได้รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 ในปี	 2556	และปี	 2557	ตามลําดับ	 โดยธุรกิจสายการบินของบริษัทฯ	ประกอบด้วย 
การให้บริการการขนส่งทางอากาศสําหรับผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 แนวทางการสร้างความเติบโตของ 
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บริษัทฯ	 ได้ดําเนินการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเท่ียวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศไปยังและออกจากฐานการปฏิบัติงานของ 
บริษัทฯ	 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	 สนามบินสมุย	 และสนามบินเชียงใหม่	 และจะยังคงดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป	 ท้ังน้ี	 
ธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน	 ผลการดําเนินงาน	 และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	 จะได้รับผลกระทบในทางลบจากสถานการณ์ใดๆ 
ทีก่่อให้เกดิการลดลงของอปุสงค์ของการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย	ซึง่รวมถงึการเปลีย่นแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกจิ 
ภายในประเทศ	 ความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ลดลง	 หรือค่าโดยสารที่เพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยสําคัญอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาระต้นทุนในการใช้สนามบินและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้โดยสาร

	 	 บริษัทฯ	 เชื่อว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทฯ	และผู้ใช้บริการสนามบินของบริษัทฯ	ประกอบ 
ไปด้วยนกัท่องเทีย่วทีป่ระสงค์จะเข้ามาในประเทศไทยเพือ่เยีย่มชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	 ด้วยเหตนุี	้ บรษิทัฯ	 จงึต้องพึง่พาความ 
เข้มแขง็ของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย	ทีผ่่านมาบรษิทัฯ	เคยประสบกบัเหตกุารณ์ทีจ่าํนวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ	 การประท้วงทางการเมืองในประเทศไทยหลายครั้ง	 รวมถึงกรุงเทพฯซึ่งมีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้นใน 
หลายพ้ืนทีข่องกรงุเทพฯ	โดยธรุกจิของบรษิทัฯ	จะได้รบัผลกระทบในทางลบจากสถานการณ์ใดๆ	ทีท่าํให้ประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็น 
แหล่งท่องเทีย่วมีความน่าสนใจลดลง	ทั้งนี้บริษัทฯ	 ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ	จะสามารถใช้มาตรการป้องกันเพื่อท่ีจะ 
บรรเทาผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯนอกจากนี้	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากความตกลง 
รับขนผู้โดยสารระหว่างสายการบิน	 (Interline)	 บางส่วนมาจากทวีปยุโรป	 ดังน้ันปัจจัยภายนอกในทางลบต่างๆ	 ซ่ึงมีผลกระทบ 
ต่อการเดินทางจากทวีปยุโรปอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของ 
บริษัทฯ

  1.6  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับสัมปทานเพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินที่สนามบิน 
สุวรรณภูมิ

	 	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เข้าทําสัญญากับทอท.เพื่อให้บริการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน	ณ	สนามบินสุวรรณภูม ิ
ซึ่งรวมถึงการให้บริการคลังสินค้าการให้บริการภาคพื้นดินและการให้บริการครัวการบินโดยสัญญาสัมปทานมีกําหนดระยะเวลา	 
20	ปี	โดยจะสิ้นสุดในวันที่	27	กันยายน	2569

	 	 ปี	 2556	 รายได้จาก	BFS	Ground	และ	BAC	 คิดเป็นร้อยละ	7.2	และร้อยละ	4.5	ของรายรับรวมของบริษัทฯ 
และสาํหรบัปี	2557	คดิเป็นร้อยละ	6.6	และร้อยละ	4.3	ของรายรบัรวมของบรษิทัฯ	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่าสญัญา 
เหล่านี้สัญญาใดสัญญาหนึ่ง	 หรือหลายสัญญารวมกันจะไม่ถูกยกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลา	 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 
หรือเมื่อมีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว	 หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่สามารถต่อหรือขยายอายุสัญญาได้บริษัทย่อยและบริษัท 
ร่วมจะไม่มีสิทธิในการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาดังกล่าวได้	 ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ	 สูญเสียกระแสรายได้จากกิจการ 
ดังกล่าว	และจะนํามาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

  1.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบการดําเนิน
งานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

	 	 ธุรกิจสายการบินถูกกํากับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบทางด้านส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความเข้มงวด 
มากขึ้นในอนาคต	 กฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามากํากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงที่เกิดจาก 
เครื่องบิน	 การใช้และครอบครองวัตถุอันตราย	การปล่อยก๊าซของเสีย	 การกําจัดส่ิงเจือปนในส่ิงแวดล้อม	 และอื่นๆ	 โดยประเทศ 
ต่างๆ	 ได้ออกคําสั่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 และกฎระเบียบอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงและการปล่อยก๊าซของเสียท่ีเกิด 
จากเครื่องบิน	 และอายุของเครื่องบิน	 กฎหมายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ	 
ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าอาจพัฒนาไปในแนวทางที่จะกําหนดให้ยกเลิกการใช้เครื่องบินบางแบบ 
หากเครือ่งบนิเหล่านัน้ไม่มคีุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายส่ิงแวดล้อมกําหนด	ข้อกําหนดต่างๆ	เหล่าน้ีอาจทําให้บริษัทฯ	มีภาระ 
ต้นทุนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	 และมีข้อจํากัดในการประกอบกิจการสายการบิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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หากเครื่องบินแบบใหม่ที่นํามาใช้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อมตลอดอายุการใช้งาน	 การปฏิบัติกฎหมายและ 
กฎระเบียบดังกล่าวอาจทําให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้น	 หรือจํากัดความสามารถของบริษัทฯ	 ในการขยายการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ	ต่อไป	

  1.8 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นตามอายุของฝูงบิน

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ	คือ	8.8	ปีโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา 
เครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่องบินที่ใหม่กว่า	 ดังนั้น	 เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ	 มีอาย ุ
การใช้งานมากขึน้เรือ่ยๆ	กจ็ะต้องการการบํารงุรกัษามากขึน้	และค่าใช้จ่ายในการบํารงุรกัษาเครือ่งบนิของบรษิทัฯ	กจ็ะปรบัสงูขึน้ 
ตามไปด้วยเช่นกัน	ทั้งในส่วนของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร	(ASK)	และอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทฯ	 
(ในกรณทีีค่่าใช้จ่ายในการดําเนนิงานอืน่ๆ	ของบรษิทัฯ	ยงัคงที)่	ค่าใช้จ่ายในการบาํรงุรกัษาทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญัอาจมผีลกระทบ 
ในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 โดยปกต	ิเครือ่งบนิลําทีม่อีายกุารใช้งานมานาน	จะมอีปุกรณ์ภายในห้องโดยสารทีม่อีายกุารใช้งาน	จะต้องการการบํารงุ 
รกัษาบ่อยขึน้ด้วยเช่นกนั	ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อตารางการบนิ	และความพงึพอใจของลกูค้า	รวมทัง้ทศันะทีล่กูค้ามต่ีอสายการบนิ 
ของบริษัทฯ	ซึ่งแต่ละกรณีข้างต้นอาจจะลดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ลงได้

  1.9 บรษิัทฯ อาจก่อหนี้อย่างมีนัยสําคญัในอนาคตเพือ่ระดมทุนในการจัดหาเครื่องบิน เพือ่ใช้
เป็นการลงทุนหรือใช้ในแผนขยายธุรกิจ 

	 	 ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	เช่าเครื่องบินส่วนใหญ่ตามสัญญาเช่าดําเนินงาน	(Operating	Lease)	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจ 
พิจารณาซื้อเครื่องบินที่จําเป็นส่วนหนึ่งในอนาคต	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2557	บริษัทฯ	ได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบ 
เอทีอาร์	72-600	ใหม่จํานวน	9	ลํา	และกําหนดส่งมอบเครื่องบินทั้ง	9	ลํา	อยู่ระหว่างไตรมาสที่	4	ของปี	2557	ถึงไตรมาสที่	1 
ของปี	2560	ซึ่งหากบริษัทฯ	ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน	บริษัทฯ	อาจต้องระดมเงินทุนและก่อหนี้เพิ่มขึ้น	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถจัดหา 
เงินทุนได้ตามที่คาดการณ์ไว้	บริษัทฯ	ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องรับมอบเครื่องบินทั้ง	9	ลํา	บริษัทฯ	อาจจะต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่ง 
เงินทุนอื่น	 หรือาจจะต้องเจรจาสัญญากับผู้ขายใหม่	 หรืออาจจะถือว่าบริษัทฯ	 ผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายเครื่องบินดังกล่าว 
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 อาจต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการ	 โดยหากบริษัทฯ	 ไม่สามารถระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องบินใหม่บน 
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสม	 อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ	 และอาจทําให้แผนการขยาย 
ฝูงบินล่าช้า	 นอกจากนี้	 สัญญาสินเชื่อในอนาคตของบริษัทฯ	 อาจมีข้อกําหนดที่จํากัดกิจกรรมการดําเนินงานและกิจกรรมทาง 
การเงินของบริษัทฯ	 และอาจกําหนดให้บริษัทฯ	 ต้องนําทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกัน	 ทั้งนี้	 ความสามารถในการชําระหนี้และ 
จดัหาเงนิทนุสาํหรบัการลงทนุทีต่ามแผนการของบรษิทัฯ	จะขึน้อยูก่บัความสาํเรจ็ในการดาํเนนิกลยทุธ์ทางธรุกจิ	และความสามารถ 
ในการสร้างรายได้อย่างเพียงพอเพื่อชําระหนี้	ซึ่งมีความไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

  1.10 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสําเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ

	 	 กลยทุธ์ทางธรุกจิของบรษิทัฯ	ประกอบไปด้วยการเพิม่จํานวนเครือ่งบนิ	การเพิม่จาํนวนเทีย่วบนิในเส้นทางการบนิเดมิ 
ที่บริษัทฯ	 ให้บริการ	 การเปิดเส้นทางการบินใหม่ทั้งที่บริษัทฯ	 ให้บริการเองและที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเส้นทางการบินที ่
ขยายออกไปตามความตกลงเที่ยวบินร่วม	(Code	Share	Agreement)	และกระตุ้นการเติบโตในตลาดที่บริษัทฯ	ให้บริการอยู่เดิม 
ทั้งนี้	ความสําเร็จในกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้น	มีความสําคัญต่อความสําเร็จของบริษัทฯ

	 	 การเพิ่มจํานวนเส้นทางการบินที่บริษัทฯ	 ให้บริการอยู่	 ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน	 
(Slot)	 ที่เหมาะสมในสนามบินท่ีตั้งอยู่ในตลาดเป้าหมายในลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนของบริษัทฯ	ทั้งนี ้
บริษัทฯ	 จําเป็นต้องได้รับสิทธิการบิน	 และการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน	 (Slot)	 ในสนามบินใดๆ	ก่อนที่จะเริ่มให้บริการ 
เส้นทางการบินใหม่ได้	การเพิ่มจํานวนเส้นทางการบิน	การเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเส้นทางการบินที่บริษัทฯ	ให้บริการอยู่ยังขึ้นอยู ่
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กับความสามารถของบริษัทฯ	 ที่จะได้รับการจัดสรรเวลาขึ้นและลงจอด	 (Slot)	 เพิ่มเติมในสนามบินของเส้นทางการบินดังกล่าว 
ซึ่งรวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	สนามบินสมุย	สนามบินเชียงใหม่	และสนามบินที่บริษัทฯ	มีเส้นทางการบินทุกแห่ง	ทั้งนี้	การไม่ได้ 
รับสิทธิการบินการไม่ได้รับการจัดสรรช่วงเวลาการนําเครื่องบินขึ้นและลงจอด	 (Slot)	 ในสนามบินใดๆ	การไม่ได้รับอนุญาตต่างๆ 
หรอืการไม่สามารถเข้าทาํความตกลงเทีย่วบนิร่วม	(Code	Share	Agreement)	เพิม่เตมิ	หรอืการไม่สามารถขอเพิม่ช่วงเวลาการนาํ 
เครื่องบินขึ้นและลงจอดในสนามบินใดๆ	 เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน	 ผลการ 
ดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 บริษทัฯ	คาดหมายว่าเส้นทางการบนิหลายเส้นทางทีบ่รษิทัฯ	วางแผนเปิดให้บรกิารในอนาคต	การให้บรกิารในเส้นทาง 
การบินใหม่อาจทําให้บริษัทฯ	ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก	ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มให้บริการทั้งนี้	ในระยะแรก	บริษัทฯ	อาจมีอัตราส่วน 
การขนส่งผู้โดยสาร	(Load	Factor)	ตํ่า	และอาจจําเป็นต้องเสนอค่าโดยสารราคาพิเศษในเส้นทางการบินใหม่	ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
ในทางลบต่อความสามารถในการทํากําไรจากเส้นทางการบินใหม่นี้	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังวางแผนที่จะขยายฝูงบินให้กลายเป็น 
43	 ลํา	 ภายในวันท่ี	 31	 ธันวาคม	 2561	 หากบริษัทฯไม่ประสบความสําเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจได้	 บริษัทฯ	 อาจต้อง 
เลื่อนกําหนดเวลาหรือยกเลิกการรับมอบเครื่องบินเหล่านี้และอาจต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบ 
ต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

  ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

	 	 •		สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศไทย	ภูมิภาคเอเชีย	และภูมิภาคอื่นทั่วโลก	รวมทั้งสภาวะตลาดทุนของ 
	 	 	 ประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	

	 	 •	 อุปสงค์ของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในภูมิภาค

	 	 •	 อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการบินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

	 	 •	 ความสามารถของบริษัทฯ	 ในการควบคุมต้นทุนการดําเนินงานและบริหารกิจการขนาดใหญ่กว่าเดิมได้อย่างม ี
	 	 	 ประสิทธิภาพ

	 	 •	 การได้รับใบอนุญาตสิทธิการบินเพิ่มเติมสําหรับตลาดที่บริษัทฯ	 วางเป้าหมายในทางภูมิศาสตร์เพื่อการขยาย 
	 	 	 เส้นทางการบิน

	 	 •	 ความสามารถของบริษัทฯ	 ในการว่าจ้าง	 ฝึกอบรม	 และรักษาจํานวนของนักบิน	 พนักงานต้อนรับ	 และวิศวกร 
	 	 	 ประจําเครื่องบินของบริษัทฯ	อย่างเพียงพอ

	 	 •	 ความสามารถของบริษัทฯ	ในการจัดหาและรับมอบเครื่องบินในเวลาอันสมควร	และ

	 	 •	 ความสามารถของบริษัทฯ	 ในการระดมเงินทุนที่จําเป็นเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่ 
	 	 	 เหมาะสม

	 	 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นหลายปัจจัยนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงไม่สามารถรับประกัน 
ได้ว่าบริษัทฯ	จะสามารถขยายธุรกิจในตลาดที่ให้บริการอยู่ได้สําเร็จ	หรือสามารถสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาได้	ซึ่งความล้มเหลวในการ 
ปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ	 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน	 ผลการดําเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

  1.11 ความสามารถในการกําหนดค่าโดยสารของบริษัทฯถูกจํากัดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง
ที่กําหนดโดยรัฐบาล

	 	 ในฐานะบริษัทสายการบิน	 บริษัทฯ	 อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยรัฐบาลผ่านกรมการบินพลเรือนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ซึง่กรมการบนิพลเรอืนเป็นหน่วยงานกํากบัดแูลทีม่หีน้าทีกํ่ากบัดแูลภาคการบนิของประเทศไทย	โดยเป็นผูอ้อกใบอนญุาตประกอบ 
กจิการทีจํ่าเป็นในการให้บรกิารเทีย่วบนิของบรษิทัฯ	และเป็นผูกํ้าหนดอตัราขัน้สงูสําหรบัค่าโดยสารเส้นทางการบนิภายในประเทศ 
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ที่ขายในประเทศไทย	 กํากับดูแลค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายในประเทศแบบประจํา 
รวมถงึเป็นผูท้าํความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศแบบทวภิาครีะหว่างประเทศกบัประเทศอืน่ๆ	ทัง้นี	้ ค่าโดยสารภายในประเทศ 
ของบริษัทฯ	 จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารท่ีกําหนดโดยกรมการบินพลเรือน	 อนึ่ง	 รายได้ของบริษัทฯจากการให้บริการขนส่ง 
ผู้โดยสารภายในประเทศ	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 63.3	 และร้อยละ	 60.9	 ของรายได้ค่าโดยสารในปี	 2556	 และปี	 2557	 ตามลําดับ	 
การเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ	 ในนโยบายเหล่าน้ี	 นอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบายอื่นๆ	 ที่ใช้กํากับดูแลการดําเนินการ 
สายการบิน	อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

 1.12 ความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ 
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	มีการทําธุรกิจในหลายประเทศ	จึงมีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินหลายสกุล	ที่สําคัญคือสกลุเงนิ 
บาทและเหรียญสหรัฐฯ	 อย่างไรก็ตาม	 สัญญาซ่อมบํารุง	 สัญญาเช่าเครื่องบิน	 สัญญาการจัดหานํ้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน	 
สัญญาการประกันภัยโดยส่วนใหญ่	 รวมท้ังสัญญาจัดหาอะไหล่เครื่องบินเกือบทั้งหมดของบริษัทฯเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	 
ทั้งนี้ค่าเงินของสกุลเงินหลายสกุล	 มีความผันผวนอย่างมีนัยสําคัญ	 ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯโดยขึ้นอยู่กับสถานะเงินตรา 
ต่างประเทศของบริษัทฯ	ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายบริษัทฯ	ไม่สามารถรับประกันได้ว่า	บริษัทฯ	จะจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยง 
ดังกล่าวได้	 หรือการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะสามารถจัดทําได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์	 หรือสามารถป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 บรษัิทฯ	อาจมภีาระทางการเงนิเพิม่ในสกลุเหรยีญสหรฐัฯ	ในอนาคต	ซึง่อาจรวมถงึการกูย้มืเพือ่ซือ้เครือ่งบนิในอนาคต 
ด้วยเหตุนี้	 การอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาทเม่ือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศเหล่านี้อาจทําให้ภาระหนี้สินของบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้น 
ซึ่งบริษัทฯ	ไม่สามารถรับประกันได้ว่า	บริษัทฯ	จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอที่จะชดเชยภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว 
ดังนั้น	 ความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน 
ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

 1.13 บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงบางประการท่ีไม่ได้ทําประกันภัยไว้ และอาจเผชิญกับ 
อุปสรรคในการทํากรมธรรม์ประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหา 
ประกันภัยได้เลย

	 	 การประกันภัยเป็นพื้นฐานสําคัญของการดําเนินธุรกิจสายการบินและสนามบิน	ทั้งนี้	 การก่อการร้าย	หรือเหตุการณ์ 
ที่มีผลกระทบในระดับโลกอื่นๆ	 อาจมีผลทําให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถทําประกันภัยเกี่ยวกับการบินในความเสี่ยงบางประเภท	 หรือ 
อาจทําประกันภัยได้ในวงเงินประกันภัยท่ีลดลง	 ซ่ึงไม่เพียงพอกับจํานวนที่กําหนดโดยผู้ให้เช่าเครื่องบินของบริษัทฯ	 หรือตาม 
กฎระเบยีบของรฐับาล	การทีบ่รษิทัฯ	ไม่สามารถทาํกรมธรรม์ประกนัภยัในการประกอบธรุกจิโดยทัว่ไป	หรอืในสนิทรพัย์บางอย่าง 
ของบริษัทฯ	 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์	 หรือไม่สามารถทํากรมธรรม์ประกันภัยได้เลยอาจส่งผล 
กระทบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	

	 	 บริษัทฯ	 ไม่สามารถรับประกันได้ว่า	 ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ	 จะเพียงพอกับความ 
เสียหายทีเ่กดิขึน้จรงิ	 ในกรณทีีค่วามเสยีหายทีแ่ท้จรงิสงูกว่าจาํนวนเงนิทีทํ่าประกนัภยัไว้	 บรษิทัฯ	 อาจต้องรบัภาระความเสียหาย 
จาํนวนมาก	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน	 ผลการดําเนินงาน	 และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ทั้งน้ี	 บริษัทฯ	 
ไม่ได้ทําประกันภัยความเสี่ยงบางประเภท	ซึ่งรวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	และการสูญเสียกําไรหรือรายได้	ซึ่งสอดคล้อง 
กับแนวทางของสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมซ่ึงมักจะไม่ได้ทําประกันภัยในเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน	 ในกรณีที่เกิดภัยที่ไม่ได้ทํา 
ประกันภัยไว้	ธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	อาจได้รับผลกระทบในทางลบ
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 2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน

  2.1  ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการ 
ถดถอย

	 	 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกตกตํา่เป็นสิง่ทีค่าดเดาได้ยาก	และเนือ่งจากอตุสาหกรรมการบนิมลีกัษณะเฉพาะตวั 
คือมีอัตรากําไรตํ่าและมีต้นทุนคงที่สูง	ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องบินค่าบริหาร 
จัดการเครื่องบินและค่าธรรมเนียมการเดินอากาศ	ต้นทุนทางการเงิน	ค่าเช่าดําเนินงานเครื่องบิน	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 
สาํหรบันกับนิ	ลกูเรอื	และบคุคลากรทีทํ่างานระดบัภาคพืน้ดนิ	ไม่ได้เปล่ียนแปลงตามอตัราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร	(Load	Factor) 
ในขณะที่รายได้ที่เกิดจากเที่ยวบินหนึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับจํานวนผู้โดยสารหรือสินค้าที่รับขน	และโครงสร้างค่าโดยสาร	ดังนั้น 
หากมกีารเปลีย่นแปลงด้านจาํนวนผูโ้ดยสารในตลาดทีเ่กีย่วข้อง	หรอืมกีารเปลีย่นแปลงด้านราคา	ด้านอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร 
(Load	Factor)	หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ	ที่เชื่อมต่อกัน	(Traffic	Mix)	อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	 
ผลการดําเนินงาน	 และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 ผลขาดทุนเล็กน้อยในระดับรายได้ที่คาดการณ์ไว้สามารถส่งผล 
กระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

  2.2 ข้อจํากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอ่ืนๆ ในประเทศไทย อาจทําให้บริษัทฯ 
ไม่สามารถเพิ่มอัตราการใช้เคร่ืองบินต่อลําต่อวัน ปรับปรุงการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และให้บริการ 
ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้

	 	 ถึงแม้ว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก	 โดยมี 
การเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน	 2549	 และเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้งสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศใน 
เดือนมีนาคม	 2550	 แต่ทรัพยากรในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินเชิงพาณิชย์	 ซึ่งรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกของ 
สนามบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศยังไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งนี้	 ความสามารถของบริษัทฯ	 ในการเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อลําต่อวัน	 การปรับปรุงความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน	 และ 
การให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต	 ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
ของบริษัทฯ	ได้แก่

	 	 •		จํานวนเครื่องบินท่ีสามารถลงจอดได้	 ความจุผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสาร	 และความหนาแน่นของการจราจรทาง 
	 	 	 อากาศในสนามบินที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการการบินที่บริษัทฯ	 ให้บริการอยู่โดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ	 และ 
	 	 	 สนามบินภูเก็ต

	 	 •	 คุณภาพของการบริหารจัดการของสนามบินในประเทศไทยโดยผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

	 	 •	 คุณภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศ

	 	 •	 คุณภาพของระบบนําร่องและการดําเนินการควบคุมภาคพื้นดินในสนามบินในประเทศไทย

	 	 •	 ข้อจํากัดว่าด้วยความยาว	 และ	 /	 หรือความแข็งแรงของทางวิ่ง	 (Runway)	 ซึ่งจํากัดนํ้าหนักบรรทุกสูงสุดของ 
	 	 	 เครื่องบินของบริษัทฯ

	 	 •	 คุณภาพของสาธารณูปโภคพื้นฐานในสนามบินระดับภูมิภาคที่บริษัทฯให้บริการเที่ยวบินอยู่

	 	 •	 การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

	 	 หากปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขยายเครือข่ายเส้นทาง 
การบนิหรือการเพิ่มจํานวนเท่ียวบินของบริษัทฯ	 การปรับปรุงเที่ยวบินให้ตรงต่อเวลา	 และการให้บริการขนส่งทางอากาศอย่าง
ปลอดภัย	นอกจากนี้	ธุรกิจ	ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	อาจได้รับผลกระทบในทางลบ
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  2.3 อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น  
การก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ และภาวะอากาศเลวร้าย

	 	 การก่อการร้าย	 เช่น	 ท่ีเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี	 11	 กันยายน	 2544	 ส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการบิน	 โดยผล 
กระทบที่เกิดขึ้น	 รวมถึงการที่ต้นทุนด้านการรักษาความปลอดภัยและการประกันภัยที่เพิ่มขึ้น	 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการก่อ 
การร้ายในอนาคตที่เพิ่มขึ้น	การปิดสนามบิน	การยกเลิกเที่ยวบินและความล่าช้าของเที่ยวบินอันเนื่องมาจากการละเมิดมาตรการ 
รกัษาความปลอดภยัและความเสีย่งด้านความปลอดภยั	และการลดลงของจํานวนผูโ้ดยสารและผลตอบแทน	อนัเนือ่งมาจากอปุสงค์ 
ของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกลดลง	ทั้งนี้	การก่อการร้าย	หรือความหวาดกลัวว่าจะเกิดการก่อการร้าย	หรือเหตุการณ์ที่ส่งผล 
กระทบในระดับโลกอื่นๆ	 อาจทําให้อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร	 (Load	 Factor)	 และผลตอบแทนลดลง	 และอาจทําให้ต้นทุน 
ของอุตสาหกรรมการบินรวมถึง	 บริษัทฯเพิ่มขึ้น	 ซึ่งถ้าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในอนาคต	 ธุรกิจ	 ฐานะ 
ทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	จะได้รับผลกระทบในทางลบ

	 	 การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARS)	โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่	ชนิด	H1N1	โรคไข้หวัดนก 
หรือโรคติดต่ออื่นๆ	 ที่อาจกลายเป็นโรคระบาด	 หรือมาตรการต่างๆ	 ซ่ึงรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใช้ 
รับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาด	 อาจทําให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ติดขัดซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน	ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 ในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ	เที่ยวบินต่างๆ	อาจถูกยกเลิก 
หรอืต้องเลือ่นเวลาจากกําหนดการเดมิ	ทัง้นี	้ประเทศไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีป่ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิลายครัง้ในช่วงหลายปี 
ที่ผ่านมา	ซึ่งรวมถึงสึนามิและอุทกภัยในกรณีที่	บริษัทฯ	ยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเวลาจากกําหนดการเดิมเนื่องจากสภาพอากาศ 
ที่แปรปรวนนั้น	รายได้และผลกําไรของ	บริษัทฯ	จะลดลง	และถึงแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
แต่ผู้โดยสารอาจเห็นว่า	 บริษัทฯ	 ต้องรับผิดในความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เกิดขึ้น	 ซึ่งบริษัทฯอาจเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่ง 
ส่งผลให้เสียลูกค้า	 และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ	 ฐานะทางการเงิน	 ผลการดําเนินงาน	และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ	นอกจากนี้ 
สภาพอากาศแปรปรวนในประเทศต่างๆ	 หรือในภูมิภาคอื่นๆ	 ซึ่งผู้โดยสารที่มาใช้บริการในเส้นทางการบินของบริษัทฯ	 มาจาก 
ประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อจํานวนผู้โดยสารบนเที่ยวบินของบริษัทฯ
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