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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

1.1 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 

 โอกาสทางธรุกจิของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบ 

 ในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญจากค่าใช้จ่ายน้�ามัน 

 เชื้อเพลิงและปริมาณน้�ามันเช้ือเพลิงไม่เพียงพอ

ค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบินคิดเป็นสัดส่วน

ที่สูงที่สุดของต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ โดยตาม

งบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายค่าน�้ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 

29.6 และร้อยละ 24.2 ของต้นทุนขายและบริการรวม 

ในปี 2558 และปี 2559 ตามล�าดับด้วยเหตุที่ค่าใช้จ่าย

น�้ามันเชื้อเพลิงถือเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

กิจการของบริษัทฯ รายการหนึ่งที่มีนัยส�าคัญ การปรับ 

เพิ่มราคาน�้ามันเช้ือเพลิงข้ึนเพียงเล็กน้อยจะสามารถส่ง 

ผลกระทบในทางลบต่อค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ได้ท้ังน้ี ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงมีความผันผวน 

อย่างมากโดยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาราคาซื้อขายทันที 

(spot price) ของน�้ามันเช้ือเพลิงเคยมีราคาสูงสุดถึง 

140.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในวันที่ 21 มกราคม 

2559 (และเคยลดต�า่ลงถงึ 32.3 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อบาร์เรล 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ ตามข้อมูลจาก MOPS 

ราคาซื้อขายทันที (spot price) ของน�้ามันเชื้อเพลิง  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 66.6 เหรียญสหรัฐฯ  

ต่อบาร์เรลในกรณีท่ีน�้ามันเช้ือเพลิงขาดแคลน ราคา

น�า้มนัเชือ้เพลงิอาจปรบัตวัสงูขึน้หรอืบรษิทัฯ อาจต้องลด 

เที่ยวบินแบบประจ�าลงทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาป้องกัน

ความเสี่ยงจากราคาน�้ามนัเชื้อเพลิงเพื่อบรหิารความเสีย่ง

ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อราคาน�้ามันเชื้อเพลิงเปล่ียนแปลงใน

อนาคต ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้า

ท�าสญัญาป้องกนัความเสีย่งราคาน�า้มนัในสดัส่วนถวัเฉลีย่

ร้อยละ 52.0 ของความต้องการน�้ามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ 

ยังมีภาระผูกพันจากการท�าประกันความเสี่ยงราคาน�า้มัน

ถึงธันวาคม 2560 อีกจ�านวน 600,000 บาร์เรล บริษัทฯ 

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าท�าสัญญาป้องกัน 

ความเสีย่งจากราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิของบรษิทัฯ จะเพยีงพอ 

ที่จะช่วยป้องกันความเส่ียงของบริษัทฯ จากการปรับตัว

สูงขึน้ของราคาน�า้มนัเชือ้เพลิงได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมี 

ความเส่ียงที่จะขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียงต่างๆ 

อีกด้วย 

บริษัทฯ จัดหาน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบินโดยการ 

ซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงจากผู ้จัดจ�าหน่ายน�้ามันเช้ือเพลิง 

รายใหญ่ 2 ราย คือ ปตท. และ ซิสโก้ดีลเลอร์เป็นหลัก 

โดยในปี 2559 ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเครื่องบิน 

ของบริษัทฯ มาจากการซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. ใน

สัดส่วนร้อยละ 70 และจากซิลโก้ดลีเลอร์ในสัดส่วนร้อยละ 

20 ทัง้นี ้หากเกดิภาวะขาดแคลนน�้ามนัเชือ้เพลงิและ/หรอื

หากราคาน�้ามันเช้ือเพลิงเพิ่มสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบใน

ทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อต้นทนุ ธรุกจิ ฐานะทางการเงิน 

ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้
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บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมี 

นัยส�าคัญ ในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯ เกิดสูญหาย

หรือประสบเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ เกิดการก่อการร้าย 

หรอืภยัพบิตัอิืน่ๆ และบรษิทัฯตอ้งแบกรบัตน้ทนุทีส่งูมาก 

จากการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้โดยสาร การซ่อมแซม

หรือการเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินที่ได้รับความเสียหาย 

และจากการที่บริษัทฯ ต้องระงับการให้บริการเครื่องบิน

ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ประสบ

เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงกว่า

เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

หรือเสียชีวิตที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี บริษัทฯ 

ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคุ้มครองตามกรมธรรม์

ประกันภัยของบริษัทฯ จะครอบคลุมความสูญเสียหรือ

ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ในอนาคต

ได้อย่างเพียงพอ

1.2 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของ 

 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมี 

 นยัส�าคญั ในกรณทีีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ อบุตัเิหต ุหรอื 

 เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน

1.3  การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินร่วม  

 (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่น 

 อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ตอ่ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ท�าความตกลง

เทีย่วบนิร่วม (Code Share Agreement) กบัสายการบนิ 

จ�านวน 21 สาย บริษัทฯ มีรายรับจากสายการบินอื่น 

ตามความตกลงเทีย่วบนิร่วม (Code Share Agreement) 

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ ต้องพึ่งพาความตกลง 

เที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) มากขึ้น  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ 

จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

ในอนาคตในความสัมพันธ์กับสายการบินที่บริษัทฯ ได้ท�า 

ความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement)  

ด้วยนอกจากนี้ความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share  

Agreement) บางฉบับอาจถูกบอกเลิกได้โดยไม่ต้องม ี

เหตแุห่งการเลกิสัญญาเกดิขึน้ หากคูสั่ญญาฝ่ายทีต้่องการ

เลกิสญัญาแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้แก่คูส่ญัญาอกีฝ่าย

หนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือสัญญาอาจถูก

บอกเลิกได้ทันทีหากเกิดเหตุแห่งการเลิกสัญญาขึ้น ทั้งนี้

การที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยที่ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อน

หรือการที่สัญญาสิ้นสุดลงก่อนก�าหนดระยะเวลาอาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  

ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาการแข่งขันที่สูงท้ังใน 
เส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
สายการบินต่างแข่งขันกันในเรื่องระดับราคาค่าบัตร
โดยสาร จ�านวนเที่ยวบิน ความน่าเชื่อถือของการบริการ 
ภาพลักษณ์ของสายการบิน ส่ิงอ�านวยความสะดวกแก่ 
ผู้โดยสาร โปรแกรมสะสมไมล์ (Frequent Flyer  
Program) ตลอดจนความพร้อมและความสะดวกสบาย
ของบริการอื่นๆ นอกจากนี้สายการบินบางแห่งที่เป็น 
คู่แข่งของบริษัทฯ นั้น มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีชื่อเสียง 
และทรัพยากรทางการเงินมากกว่า และมีความสามารถ
ในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดส�าคัญซ่ึงรวมถึง 
เสน้ทางการบนิภายในประเทศไดด้กีวา่บรษิทัฯ สายการบนิ 
เหล่านั้นอาจมีความสามารถในการให้บริการในเส้นทาง 
การบนิบางเสน้ทางทีไ่มไ่ดก้�าไรเปน็เวลานานกวา่ทีบ่รษิทัฯ 
จะสามารถด�าเนินการได้ 

คู่แข่งของบริษัทฯ ส�าหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
แบบประจ�านั้นรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินแบบ
เตม็รปูแบบ สายการบนิต้นทนุต�า่ และผูป้ระกอบธรุกจิการ
คมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องแข่งขัน
ในเส้นทางการบินหลักภายในประเทศของบริษัทฯ โดยมี
คู่แข่งที่ส�าคัญ เช่น การบินไทยสายการบินไทยแอร์เอเชีย 
สายการบนินกแอร์ สายการบนิไทยสมายล์ และสายการบนิ 
ไทยไลอ้อนแอร์นอกจากนี้ สายการบินอื่นๆ อาจแสดง
ความประสงค์ที่จะจัดให้มีเที่ยวบินเข้าและออกจาก 
สนามบินสมุยได้ในอนาคต ซึ่งอาจท�าให้การแข่งขันที่
บริษัทฯ ต้องเผชิญนั้นสูงขึ้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถ 
รับประกันได้ว่าคู่แข่งจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการตัดราคาหรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  
ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

1.4 ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบิน 

 และการแข่งขันจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอ่ืน  

 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ 

 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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ธรุกจิสายการบนิคอืธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ ซึง่สรา้งรายได ้

ให้แก่บริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 77.4 ของรายได้รวม 

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2559 โดยธุรกิจ 

สายการบินของบริษัทฯ ประกอบด้วยการให้บริการการ

ขนส่งทางอากาศส�าหรับผู้โดยสารท้ังภายในประเทศ 

และระหว่างประเทศ แนวทางการสร้างความเติบโตของ 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเที่ยวบินภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศไปยังและออกจากฐาน 

การปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิสนามบนิ 

สมุย และสนามบินเชียงใหม่ และจะยังคงด�าเนินการ 

ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน  

ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

จะไดร้บัผลกระทบในทางลบจากสถานการณใ์ดๆ ทีก่อ่ให ้

เกิดการลดลงของอุปสงค์ของการขนส่งทางอากาศใน

ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของ

สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ความน่าสนใจของ

ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว 

ที่ลดลง หรือค่าโดยสารที่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญอันเป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาระต้นทุนในการใช้สนามบิน

และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้โดยสาร

1.5 ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ต้อง 

 พ่ึงตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และตลาด 

 การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจาก 

 ภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเป็นอย่างมากการลดลง 

 ของอุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศในตลาด 

 เหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญ 

 ตอ่ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และ 

 โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ เชื่อว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสายการบิน

ของบรษิทัฯ และผูใ้ชบ้รกิารสนามบนิของบรษิทัฯ ประกอบ

ไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้ามาในประเทศไทย 

เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ  

จงึตอ้งพึง่พาความเขม้แขง็ของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว

ในประเทศไทย ทีผ่่านมาบรษิทัฯ เคยประสบกบัเหตกุารณ์

ทีจ่�านวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศลดลงอยา่งมนียัส�าคญั 

การประทว้งทางการเมอืงในประเทศไทยหลายครัง้ รวมถงึ 

กรุงเทพฯ ซึ่งมีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ 

ของกรุงเทพฯ โดยธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบ 

ในทางลบจากสถานการณใ์ดๆ ทีท่�าใหป้ระเทศไทยในฐานะ 

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ 

ไมส่ามารถรบัประกนัไดว้า่บรษิทัฯ จะสามารถใช้มาตรการ

ปอ้งกนัเพือ่ทีจ่ะบรรเทาผลกระทบในทางลบทีอ่าจเกดิขึน้

ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวจากความตกลงรับขนผู้โดยสารระหว่าง 

สายการบิน (Interline) บางส่วนมาจากทวีปยุโรป ดังนั้น 

ปัจจัยภายนอกในทางลบต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ 

เดนิทางจากทวปียโุรปอาจส่งผลกระทบในทางลบตอ่ธรุกจิ 

ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิ

ของบริษัทฯ
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1.6  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับสัมปทานเพื่อให้ 

 บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบินท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

1.7 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางด้าน 

 สิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบการด�าเนินงาน 

 ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ และท�าให้ 

 บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เข้าท�าสัญญากับทอท.  

เพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน ณ สนามบิน 

สุวรรณภูมิ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการคลังสินค้าการให้

บริการภาคพื้นดินและการให้บริการครัวการบินโดย 

สัญญาสัมปทานมีก�าหนดระยะเวลา 20 ปี โดยจะสิ้นสุด

ในวันที่ 27 กันยายน 2569

ปี 2559 รายได้จาก BFS Ground และ BAC คิดเป็น 

ร้อยละ 7.2 และร้อยละ 3.6 ของรายรับรวมของบริษัทฯ  

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสัญญาเหล่าน้ี

สัญญาใดสัญญาหน่ึง หรือหลายสัญญารวมกันจะไม่ถูก

ยกเลิกก่อนครบก�าหนดระยะเวลา และเมื่อครบก�าหนด

ระยะเวลาหรือเม่ือมีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้วหาก 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่สามารถต่อหรือขยายอายุ

สัญญาได้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะไม่มีสิทธิในการ

ประกอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งภายใตส้ญัญาดงักลา่วได ้ซึง่จะ 

ท�าให้บริษัทฯ สูญเสียกระแสรายได้จากกิจการดังกล่าว 

และจะน�ามาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานทาง 

การเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ

ธุรกิจสายการบินถูกก�ากับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบ

ทางด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่มแีนวโน้มว่าจะมคีวามเข้มงวดมาก

ขึ้นในอนาคต กฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม

เข้ามาก�ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียง 

ที่เกิดจากเครื่องบิน การใช้และครอบครองวัตถุอันตราย 

การปล่อยก๊าซของเสีย การก�าจัดสิ่งเจือปนในสิ่งแวดล้อม 

และอื่นๆ โดยประเทศต่างๆ ได้ออกค�าส่ังที่เกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะ

ทางเสียงและการปล่อยก๊าซของเสียที่เกิดจากเครื่องบิน 

และอายุของเครื่องบิน กฎหมายสิ่งแวดล้อมเหล่านี ้

โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงและ 

ทางอากาศ ได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็และเป็นทีค่าดการณ์

ได้ว่าอาจพฒันาไปในแนวทางทีจ่ะก�าหนดให้ยกเลกิการใช้

เครื่องบินบางแบบหากเครื่องบินเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติ

เป็นไปตามทีก่ฎหมายสิง่แวดล้อมก�าหนด ข้อก�าหนดต่างๆ 

เหล่านี้อาจท�าให้บริษัทฯ มีภาระต้นทุนในการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีข้อจ�ากัดในการ

ประกอบกิจการสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก 

เครื่องบินแบบใหม่ที่น�ามาใช้ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด

ด้านสิง่แวดล้อมตลอดอายกุารใช้งาน การปฏบิตักิฎหมาย

และกฎระเบียบดังกล่าวอาจท�าให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

เพิม่ขึน้ หรอืจ�ากดัความสามารถของบรษิทัฯ ในการขยาย

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป 



76

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบิน 

ของบริษัทฯ คือ 9.2 ปีโดยท่ัวไปค่าใช้จ่ายในการบ�ารุง

รักษาเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานจะสูงกว่า 

คา่ใชจ้า่ยในการบ�ารงุรกัษาเครือ่งบนิทีใ่หมก่วา่ ดงันัน้เมือ่

ฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานมากข้ึนเรื่อยๆ ก็จะ

ตอ้งการการบ�ารงุรกัษามากขึน้ และคา่ใชจ้า่ยในการบ�ารงุ

รักษาเครื่องบินของบริษัทฯ ก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วย 

เช่นกัน ทั้งในส่วนของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร 

(ASK) และอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ (ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ ของ 

บริษัทฯ ยังคงที่) ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น

อยา่งมนียัส�าคญัอาจมผีลกระทบในทางลบตอ่ธรุกจิ ฐานะ

ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ

โดยปกติ เครื่องบินล�าท่ีมีอายุการใช้งานมานาน จะมี

อปุกรณภ์ายในหอ้งโดยสารทีม่อีายกุารใชง้าน จะตอ้งการ

การบ�ารุงรักษาบ่อยขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 

ต่อตารางการบิน และความพึงพอใจของลูกค้า รวมท้ัง

ทัศนะที่ลูกค้ามีต่อสายการบินของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละกรณี

ขา้งตน้อาจจะลดความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

ลงได้

ที่ผ่านมา บริษัทฯ เช่าเครื่องบินส่วนใหญ่ตามสัญญาเช่า

ด�าเนินงาน (Operating Lease) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

อาจพิจารณาซื้อเครื่องบินที่จ�าเป็นส่วนหนึ่งในอนาคต 

บริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 

72-600 ใหม่จ�านวน 9 ล�า และก�าหนดส่งมอบเครื่องบิน 

แล้วจ�านวน 7 ล�า ซึ่งหากบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน 

บริษัทฯ อาจต้องระดมเงินทุนและก่อหนี้เพิ่มขึ้น หาก 

บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามที่คาดการณ์ไว้ 

บรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องรบัมอบเครือ่งบนิทัง้ 9 ล�า 

บริษัทฯ อาจจะต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น  

หรืออาจจะต้องเจรจาสัญญากับผู้ขายใหม่ หรืออาจจะ 

ถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายเครื่องบิน 

ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องกู้ยืมเงินเพื่อใช้ใน

การด�าเนินกิจการ โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุน

เพือ่ซือ้เครือ่งบนิใหม่บนข้อก�าหนดและเงือ่นไขทีเ่หมาะสม  

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของ 

บรษิทัฯ และอาจท�าให้แผนการขยายฝูงบนิล่าช้า นอกจาก

นี้ สัญญาสินเชื่อในอนาคตของบริษัทฯ อาจมีข้อก�าหนด 

ที่จ�ากัดกิจกรรมการด�าเนินงานและกิจกรรมทางการเงิน

ของบริษัทฯ และอาจก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องน�าทรัพย์สิน

ไปวางเป็นหลกัประกนั ทัง้นี ้ความสามารถในการช�าระหนี้ 

และจัดหาเงินทุนส�าหรับการลงทุนที่ตามแผนการของ 

บรษิทัฯ จะขึน้อยูก่บัความส�าเรจ็ในการด�าเนนิกลยทุธ์ทาง 

ธุรกิจ และความสามารถในการสร้างรายได้อย่างเพียงพอ 

เพื่อช�าระหนี้ ซึ่งมีความไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ

1.8  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุงของบริษัทฯ จะเพ่ิมข้ึน 

 ตามอายุของฝูงบิน

1.9 บริษัทฯ อาจก่อหน้ีอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต 

 เพ่ือระดมทุนในการจัดหาเคร่ืองบิน เพ่ือใช้เป็น 

 การลงทุนหรือใช้ในแผนขยายธุรกิจ 
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กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยการเพิ่ม

จ�านวนเครื่องบิน การเพิ่มจ�านวนเท่ียวบินในเส้นทาง 

การบนิเดมิทีบ่รษิทัฯ ให้บรกิาร การเปิดเส้นทางการบนิใหม่

ทั้งที่บริษัทฯ ให้บริการเองและที่ เป ็นส่วนหน่ึงของ 

เครือข่ายเส้นทางการบินที่ขยายออกไปตามความตกลง

เที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) และกระตุ้น

การเติบโตในตลาดที่บริษัทฯ ให้บริการอยู ่เดิม ทั้งนี้  

ความส�าเร็จในกลยุทธ์ทางธุรกิจน้ัน มีความส�าคัญต่อ 

ความส�าเร็จของบริษัทฯ

การเพิ่มจ�านวนเส้นทางการบินที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่  

ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน 

(Slot) ที่เหมาะสมในสนามบินที่ตั้งอยู่ในตลาดเป้าหมาย

ในลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุน 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจ�าเป็นต้องได้รับสิทธิการบิน 

และการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน (Slot) ใน 

สนามบนิใดๆ ก่อนทีจ่ะเริม่ให้บรกิารเส้นทางการบนิใหม่ได้ 

การเพิ่มจ�านวนเส้นทางการบิน การเพิ่มจ�านวนเที่ยวบิน

ในเส้นทางการบินที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ยังขึ้นอยู่กับ 

ความสามารถของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับการจัดสรรเวลา 

ขึ้นและลงจอด (Slot) เพิ่มเติมในสนามบินของเส้นทาง 

การบนิดังกล่าว ซ่ึงรวมถงึสนามบนิสวุรรณภมิู สนามบนิสมยุ 

สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินท่ีบริษัทฯ มีเส้นทาง 

การบนิทกุแห่ง ทัง้นี ้การไม่ได้รบัสทิธกิารบนิ การไม่ได้รบั

การจดัสรรช่วงเวลาการน�าเครือ่งบนิขึน้และลงจอด (Slot) 

ในสนามบินใดๆ การไม่ได้รับอนุญาตต่างๆ หรือการ 

ไม่สามารถเข้าท�าความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share 

Agreement) เพิ่มเติม หรือการไม่สามารถขอเพิ่มช่วง 

เวลาการน�าเครื่องบินขึ้นและลงจอดในสนามบินใดๆ  

เพิ่มเติมดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ

ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ

1.10 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความส�าเร็จในการปรับใช้ 

 กลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ คาดหมายว่าเส้นทางการบินหลายเส้นทางที่

บรษิทัฯ วางแผนเปิดให้บรกิารในอนาคต การให้บริการใน

เส้นทางการบินใหม่อาจท�าให้บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุน

จ�านวนมาก ตัง้แต่ก่อนทีจ่ะเริม่ให้บรกิารทัง้นี ้ในระยะแรก 

บริษัทฯ อาจมีอัตราส่วนการขนส่งผู ้โดยสาร (Load  

Factor) ต�่า และอาจจ�าเป็นต้องเสนอค่าโดยสารราคา

พเิศษในเส้นทางการบนิใหม่ ซึง่จะส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อความสามารถในการท�าก�าไรจากเสน้ทางการบินใหม่นี้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางแผนที่จะขยายฝูงบินให ้

กลายเป็น 43 ล�า ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หาก 

บริษัทฯ ไม่ประสบความส�าเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจได้ บริษัทฯ อาจต้องเล่ือนก�าหนดเวลาหรือยกเลิก

การรับมอบเครื่องบินเหล่านี้และอาจต้องจ่ายค่าชดเชย

ความเสียหายซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 

ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิ

ของบริษัทฯ
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บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง

• สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาค 

 อื่นทั่วโลก รวมทั้งสภาวะตลาดทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

• อุปสงค์ของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในภูมิภาค

• อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการบินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน- 

 ออกเฉียงใต้

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานและบริหาร 

 กิจการขนาดใหญ่กว่าเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การได้รบัใบอนญุาตสทิธกิารบนิเพิม่เตมิส�าหรบัตลาดทีบ่รษิทัฯ วางเป้าหมาย 

 ในทางภูมิศาสตร์เพื่อการขยายเส้นทางการบิน

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการว่าจ้าง ฝึกอบรม และรักษาจ�านวนของ 

 นักบิน พนักงานต้อนรับ และวิศวกรประจ�าเครื่องบินของ บริษัทฯ อย่าง 

 เพียงพอ

• ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาและรับมอบเครื่องบินในเวลา 

 อันสมควร และ

• ความสามารถของบริษัทฯในการระดมเงินทุนท่ีจ�าเป็นเพื่อใช้ในการขยาย 

 ธุรกิจภายใต้ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นหลายปัจจัยน้ันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

ดังน้ันบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจ 

ในตลาดท่ีให้บริการอยู่ได้ส�าเร็จ หรือสามารถสร้างตลาดใหม่ข้ึนมาได้  

ซ่ึงความล้มเหลวในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน

ผลการด�าเนินงาน และ โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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ในฐานะบริษัทสายการบิน บริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ากับ 

ดูแลโดยรัฐบาลผ่านส�านักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส�านักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล 

ที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลภาคการบินของประเทศไทย โดย 

เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่จ�าเป็นในการให้

บรกิารเทีย่วบนิของบรษิทัฯ และเป็นผูก้�าหนดอตัราขัน้สูง

ส�าหรับค่าโดยสารเส้นทางการบนิภายในประเทศทีข่ายใน

ประเทศไทย ก�ากับดูแลค่าธรรมเนียมน�้ามันเชื้อเพลิง

ส�าหรับบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายในประเทศ

แบบประจ�า รวมถึงเป็นผู้ท�าความตกลงว่าด้วยการขนส่ง

ทางอากาศแบบทวิภาคีระหว่างประเทศกับประเทศอื่นๆ 

ทัง้นี ้ค่าโดยสารภายในประเทศของบรษิทัฯ จะต้องไม่เกนิ

อัตราค่าโดยสารที่ก�าหนดโดยส�านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย อนึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ ใน

นโยบายเหล่าน้ี นอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบาย

อื่นๆ ที่ใช้ก�ากับดูแลการด�าเนินการสายการบิน อาจส่งผล 

กระทบในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิ

งาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีการท�าธุรกิจในหลายประเทศ จึงมี 

รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินหลายสกุล ที่ส�าคัญคือ 

สกุลเงินบาทและเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สัญญา 

ซ่อมบ�ารุง สัญญาเช่าเครื่องบิน สัญญาการจัดหาน�้ามัน 

เช้ือเพลิงส�าหรับเครื่องบิน สัญญาการประกันภัยโดย 

ส่วนใหญ่ รวมทัง้สัญญาจดัหาอะไหล่เครือ่งบนิเกอืบทัง้หมด 

ของบริษัทฯ เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทั้งน้ีค่าเงินของ

สกุลเงินหลายสกุล มีความผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่ง

อาจเกดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ โดยขึน้อยูก่บัสถานะเงินตรา 

ต่างประเทศของบริษัทฯ ทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า บรษิทัฯ จะจดัให้มกีาร 

ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ หรือการป้องกันความเสี่ยง

ดังกล่าวจะสามารถจัดท�าได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 

ในเชิงพาณิชย์ หรือสามารถป้องกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรษิทัฯ อาจมภีาระทางการเงนิเพิม่ในสกลุเหรยีญสหรฐัฯ 

ในอนาคต ซ่ึงอาจรวมถึงการกู้ยืมเพื่อซ้ือเครื่องบินใน

อนาคต ด้วยเหตุนี้ การอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาทเมื่อ

เทยีบกบัสกลุเงนิต่างประเทศเหล่านีอ้าจท�าให้ภาระหนีส้นิ 

ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้ว่า  

บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ 

ทีจ่ะชดเชยภาระหนีท้ีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว ดงันัน้ ความผนัผวน

ของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศจึงอาจ 

ส่งผลกระทบในทางลบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

1.11  ความสามารถในการก�าหนดค่าโดยสารของบริษัทฯ 

 ถูกจ�ากัดอัตราค่าโดยสารข้ันสูงท่ีก�าหนดโดยรัฐบาล

1.12 ความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา 

 ต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ  

 ฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทาง 

 ธุรกิจของบริษัทฯ
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การประกันภัยเป็นพื้นฐานส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ 

สายการบินและสนามบิน ท้ังน้ี การก่อการร้าย หรือ

เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในระดับโลกอื่นๆ อาจมีผลท�าให้ 

บริษัทฯ ไม่สามารถท�าประกันภัยเก่ียวกับการบินใน 

ความเสีย่งบางประเภท หรอือาจท�าประกนัภยัได้ในวงเงนิ

ประกันภัยที่ลดลง ซึ่งไม่เพียงพอกับจ�านวนท่ีก�าหนดโดย

ผู้ให้เช่าเครื่องบินของบริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของ

รัฐบาล การที่บริษัทฯ ไม่สามารถท�ากรมธรรม์ประกันภัย

ในการประกอบธรุกจิโดยทัว่ไป หรอืในสนิทรพัย์บางอย่าง

ของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�าหนดที่ยอมรับได ้

ในเชิงพาณิชย์ หรือไม่สามารถท�ากรมธรรม์ประกันภัย 

ได้เลยอาจส่งผลกระทบต่อธรุกิจ ฐานะทางการเงนิ ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ความคุ้มครองภายใต้ 

กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ จะเพียงพอกับความ 

เสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีท่ีความเสียหายท่ีแท้จริงสูง

กว่าจ�านวนเงนิทีท่�าประกนัภยัไว้ บรษิทัฯ อาจต้องรบัภาระ 

ความเสียหายจ�านวนมาก ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทางธรุกจิ 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ท�าประกันภัยความเสี่ยง

บางประเภท ซึ่งรวมถึงการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  

และการสูญเสียก�าไรหรือรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง

ของสายการบินอื่นในอุตสาหกรรมซ่ึงมักจะไม่ได้ท�า

ประกันภัยในเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน ในกรณีที่เกิดภัยท่ี 

ไม่ได้ท�าประกันภัยไว้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับ

ผลกระทบในทางลบ

1.13 บริษัทฯ เผชิญกับความเส่ียงบางประการท่ีไม่ได้ 

 ท�าประกันภัยไว้ และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการท�า 

 กรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีเง่ือนไขท่ียอมรับได้ในเชิง 

 พาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยได้เลย
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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต�่าเป็นสิ่งที่คาดเดา 

ได้ยาก และเน่ืองจากอุตสาหกรรมการบินมีลักษณะ 

เฉพาะตัวคือมีอัตราก�าไรต�่าและมีต้นทุนคงที่สูง ซึ่งค่า 

ใช้จ่ายส่วนใหญ่ซ่ึงรวมถึงค่าเส่ือมราคา ค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมบ�ารุงเครื่องบิน ค่าบริหารจัดการเครื่องบินและค่า

ธรรมเนียมการเดินอากาศ ต้นทุนทางการเงิน ค่าเช่า

ด�าเนินงานเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ส�าหรับนักบิน ลูกเรือ และบุคคลากรที่ท�างานระดับ

ภาคพื้นดิน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนการขนส่ง

ผู้โดยสาร (Load Factor) ในขณะที่รายได้ที่เกิดจาก

เที่ยวบินหนึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับจ�านวนผู้โดยสารหรือ

สินค้าที่รับขน และโครงสร้างค่าโดยสาร ดังนั้นหากมีการ

เปล่ียนแปลงด้านจ�านวนผู้โดยสารในตลาดที่เกี่ยวข้อง  

หรอืมกีารเปล่ียนแปลงด้านราคา ด้านอตัราส่วนการขนส่ง

ผู้โดยสาร (Load Factor) หรือการเดินทางรูปแบบอื่นๆ 

ที่เชื่อมต่อกัน (Traffic Mix) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทาง

ธรุกจิของบรษิทัฯ นอกจากนี ้ผลขาดทนุเลก็น้อยในระดบั

รายได้ที่คาดการณ์ไว้สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อ 

ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

2.1 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบิน 

 มีแนวโน้มท่ีจะมีผลประกอบการถดถอย

2.  ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
 อุตสาหกรรมการบิน
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ถึงแม้ว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของการบิน

เชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนาข้ึนอย่างมาก  

โดยมีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน 

2549 และเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้งส�าหรับ 

เที่ยวบินภายในประเทศในเดือนมีนาคม 2550 แต ่

ทรัพยากรในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน 

เชงิพาณชิย์ ซึง่รวมถงึสิง่อ�านวยความสะดวกของสนามบนิ 

และระบบควบคุมการจราจรทางอากาศยังไม่เพียงพอ 

ในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการเพิ่ม

อัตราการใช้เครื่องบินต่อล�าต่อวัน การปรับปรุงความ 

ตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และการให้บริการขนส่งทาง

อากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต 

ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 

บริษัทฯ ได้แก่

2.2 ข้อจ�ากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอ่ืนๆ ในประเทศไทย อาจท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถเพ่ิมอัตราการใช้ 

 เคร่ืองบินต่อล�าต่อวัน ปรับปรุงการตรงต่อเวลาของเท่ียวบิน และให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัยและ 

 มีประสิทธิภาพได้

• จ�านวนเครือ่งบนิทีส่ามารถลงจอดได้ ความจผุูโ้ดยสาร 

 ในอาคารผู้โดยสาร และความหนาแน่นของการจราจร 

 ทางอากาศในสนามบินที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการการบิน 

 ทีบ่รษิทัฯให้บรกิารอยูโ่ดยเฉพาะสนามบนิสุวรรณภูมิ  

 และสนามบินภูเก็ต

• คุณภาพของการบริหารจัดการของสนามบินใน 

 ประเทศไทยโดยผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง

• คุณภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศของ 

 ประเทศ

• คุณภาพของระบบน�าร่องและการด�าเนนิการควบคมุ 

 ภาคพื้นดินในสนามบินในประเทศไทย

• ข้อจ�ากัดว่าด้วยความยาว และ/หรือความแข็งแรง 

 ของทางวิ่ง (runway) ซึ่งจ�ากัดน�้าหนักบรรทุกสูงสุด 

 ของเครื่องบินของบริษัทฯ

• คุณภาพของสาธารณปูโภคพืน้ฐานในสนามบนิระดบั 

 ภูมิภาคที่บริษัทฯ ให้บริการเที่ยวบินอยู่

• การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

หากปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขยายเครือข่าย 

เส้นทางการบินหรือการเพิ่มจ�านวนเที่ยวบินของบริษัทฯ 

การปรับปรุงเที่ยวบินให้ตรงต่อเวลา และการให้บริการ

ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ธุรกิจ ฐานะ

ทางการเงิน ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัทฯอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
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การก่อการร้ายส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรม

การบิน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการที่ต้นทุน 

ด้านการรกัษาความปลอดภยัและการประกนัภัยทีเ่พิม่ขึน้ 

ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการก่อการร้ายในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ 

การปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบินและความล่าช้าของ 

เที่ยวบินอันเน่ืองมาจากการละเมิดมาตรการรักษา 

ความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และ 

การลดลงของจ�านวนผู้โดยสารและผลตอบแทน อันเนื่อง

มาจากอุปสงค์ของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกลดลง 

ทั้งนี้ การก่อการร้าย หรือความหวาดกลัวว่าจะเกิดการ

ก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในระดับโลก

อื่นๆ อาจท�าให้อัตราส่วนการขนส่งผู ้โดยสาร (Load 

Factor) และผลตอบแทนลดลง และอาจท�าให้ต้นทุน

ของอุตสาหกรรมการบินรวมถึง บริษัทฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้า

เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีค่ล้ายคลงึกนัเกดิขึน้ในอนาคต 

ธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และโอกาสทาง

ธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในทางลบ

การระบาดของโรคติดต่อประเทศท่ีได้รับผลกระทบ 

จากการระบาดรับมือกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคระบาด 

อาจท�าให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ติดขัดซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเ ส่ียงจาก 

 เหตุการณ์ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การ 

 ก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ และภาวะ 

 อากาศเลวร้าย

ภาวะอากาศในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่เกิดสภาวะอากาศ

แปรปรวนในประเทศไทยหรอืประเทศอืน่ๆ เทีย่วบนิต่างๆ 

อาจถูกยกเลิกหรือต้องเลื่อนเวลาจากก�าหนดการเดิม 

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวม

ถึงสึนามิและอุทกภัยในกรณีที่บริษัทฯ ยกเลิกเที่ยวบิน 

หรอืเลือ่นเวลาจากก�าหนดการเดมิเนือ่งจากสภาพอากาศ 

ที่แปรปรวนนั้น รายได้และผลก�าไรของบริษัทฯ จะลดลง 

และถงึแม้ว่าเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะอยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของบริษัทฯ แต่ผู้โดยสารอาจเห็นว่าบริษัทฯ ต้องรับผิด 

ในความล่าช้าและการยกเลกิเทีย่วบนิทีเ่กดิขึน้ ซึง่บรษิทัฯ

อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งส่งผลให้เสียลูกค้า และส่งผล 

กระทบต่อธรุกจิ ฐานะทางการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน และ 

โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ สภาพอากาศ

แปรปรวนในประเทศต่างๆหรอืในภมูภิาคอืน่ๆ ซึง่ผูโ้ดยสาร 

ที่มาใช้บริการในเส้นทางการบินของบริษัทฯ มาจาก

ประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อจ�านวนผู้โดยสารบนเที่ยวบินของบริษัทฯ 
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อุตสาหกรรมการบิน อยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลความ

ปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล ซึ่งมี

หน่วยงานต่างๆ ในระดับสากลเป็นผู ้ตรวจสอบและ

ก�ากับดูแล หากพบว่ามีข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญต่อ 

ความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) จะถูก 

ปรับลดสถานะความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อมกับประเทศ หน่วยงานท่ีก�ากับดูแล

กจิการด้านการบนิ รวมทัง้สายการบนิด้วย เช่น การถกูระงบั 

การเพิ่มเส้นทางการบิน การจ�ากัดจ�านวนเท่ียวบิน การ

จ�ากัดตารางการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการ

แข่งขัน และท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินงานเพิ่มสูงข้ึน 

นอกจากนัน้ยงัจ�ากดัโอกาสในการขยายธรุกจิ การท�าก�าไร

ของธรุกจิ อตัราค่าเช่าเครือ่งบนิและเบีย้ประกนั ตลอดจน

เงื่อนไขการซ่อมบ�ารุงจะมีความเข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย 

และส่งผลกระทบต่อความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้บรกิาร เนือ่งจาก

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีลูกค้าพิจารณาเลือก

ใช้บริการ

2.4 อุตสาหกรรมการบินอยู่ภายใต้การก�ากับดูแล 

 ความปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล


