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1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

1.1  ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบ
ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญจากค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ 

ค่าใช้จ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินคิดเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของต้นทุนขายและบริการของ   
บริษัทฯ โดยตามงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายค่าน้้ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 16.2 และร้อยละ 19.3 ของต้นทุน
ขายและบริการรวมในปี 2559และปี 2560 ตามล้าดับด้วยเหตุที่ค่าใช้จ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงถือเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจการของบริษัทฯ รายการหนึ่งที่มีนัยส้าคัญ การปรับเพ่ิมราคาน้้ามันเชื้อเพลิงขึ้นเพียง
เล็กน้อยจะสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของบริษัทฯได้ทั้งนี้ ราคาน้้ามัน
เชื้อเพลิงมีความผันผวนอย่างมากโดยในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาราคาซื้อขายทันที (spot price) ของน้้ามัน
เชื้อเพลิงเคยมีราคาสูงสุดถึง 140.99 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในวันที่ 21 มกราคม 2559 (และเคยลดต่้าลง
ถึง 32.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ทั้งนี้ ตามข้อมูลจาก MOPS ราคาซื้อขายทันที 
(spot price) ของน้้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 78.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในกรณี
ที่น้้ามันเชื้อเพลิงขาดแคลน ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงอาจปรับตัวสูงขึ้นหรือบริษัทฯ อาจต้องลดเที่ยวบินแบบประจ้า
ลงทั้งนี้ บริษัทฯได้ท้าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ
ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าท้าสัญญาป้องกันความเสี่ยงราคาน้้ามัน
ในสัดส่วนถั้วเฉลี่ยร้อยละ 62 ของความต้องการน้้ามันเชื้อเพลิง บริษัทฯยังมีภาระผูกพันจากการท้าประกัน
ความเสี่ยงราคาน้้ามันถึงกันยายน 2561 อีกจ้านวน 630,000 บาร์เรล บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าการ
เข้าท้าสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ จะเพียงพอที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงของ
บริษัทฯ จากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้้ามันเชื้อเพลิงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจาก
การป้องกันความเสี่ยงต่างๆอีกด้วย  

บริษัทฯ จัดหาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินโดยการซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงจากผู้จัดจ้าหน่ายน้้ามัน
เชื้อเพลิงรายใหญ่ 2 ราย คือ ปตท. และ ซัสโก้ดีลเลอร์สเป็นหลักโดยในปี 2560 ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับ
เครื่องบินของบริษัทฯ มาจากการซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงจากปตท. ในสัดส่วนร้อยละ 65  และจากซัสโก้ดีลเลอร์ส 
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ทั้งนี้ หากเกิดภาวะ  ขาดแคลนน้้ามันเชื้อเพลิงและ/หรือหากราคาน้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิม
สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส้าคัญต่อต้นทุน ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ 
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1.2 ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของ
บริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบิน 

บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนอย่างมีนัยส้าคัญ ในกรณีที่เครื่องบินของบริษัทฯเกิดสูญ
หายหรือประสบเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ เกิดการก่อการร้าย หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ และบริษัทฯต้องแบกรับต้นทุน
ที่สูงมากจากการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้โดยสาร การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนทดแทนเครื่องบินที่ได้รับความ
เสียหาย และจากการที่บริษัทฯต้องระงับการให้บริการเครื่องบินดังกล่าวเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯจะไม่ประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือเหตุการณ์ที่
ร้ายแรงกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ 
บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ จะครอบคลุมความสูญเสีย
หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆในอนาคตได้อย่างเพียงพอ 

 

1.3  การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับสายการบินอ่ืน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ท้าความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับ
สายการบินจ้านวน 23 สาย บริษัทฯ มีรายรับจากสายการบินอ่ืนตามความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share 
Agreement)  บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ ต้องพ่ึงพาความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) 
มากขึ้น  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคตในความสัมพันธ์กับสายการบินที่บริษัทฯ ได้ท้าความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code 
Share Agreement) ด้วย นอกจากนี้ความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) บางฉบับอาจถูก
บอกเลิกได้โดยไม่ต้องมีเหตุแห่งการเลิกสัญญาเกิดขึ้น หากคู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการเลิกสัญญาแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือสัญญาอาจถูกบอกเลิกได้ทันทีหากเกิด
เหตุแห่งการเลิกสัญญาขึ้น ทั้งนี้การที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยที่ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อนหรือการที่สัญญาสิ้นสุด
ลงก่อนก้าหนดระยะเวลาอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.4 ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขันจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบ
อ่ืน อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาการแข่งขันที่สูงทั้งในเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ สายการบินต่างแข่งขันกันในเรื่องระดับราคาค่าบัตรโดยสาร จ้านวนเที่ยวบิน ความน่าเชื่อถือของการ
บริการ ภาพลักษณ์ของสายการบิน สิ่งอ้านวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โปรแกรมสะสมไมล์ (Frequent Flyer 
Program) ตลอดจนความพร้อมและความสะดวกสบายของบริการอ่ืนๆ นอกจากนี้สายการบินบางแห่งที่เป็น
คู่แข่งของบริษัทฯ นั้น มีขนาดใหญ่กว่าอาจมีชื่อเสียงและทรัพยากรทางการเงินมากกว่า และมีความสามารถ 
ในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในตลาดส้าคัญซึ่งรวมถึงเส้นทางการบินภายในประเทศได้ดีกว่าบริษัทฯ สายการบิน
เหล่านั้นอาจมีความสามารถในการให้บริการในเส้นทางการบินบางเส้นทางที่ไม่ได้ก้าไรเป็นเวลานานกว่า         
ที่บริษัทฯ จะสามารถด้าเนินการได้  

คู่แข่งของบริษัทฯ ส้าหรับการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจ้านั้นรวมถึง ผู้ประกอบธุรกิจสายการ
บินแบบเต็มรูปแบบ สายการบินต้นทุนต่้า และผู้ประกอบธุรกิจการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ต้องแข่งขันในเส้นทางการบินหลักภายในประเทศของบริษัทฯ โดยมีคู่แข่งที่ส้าคัญ เช่น การบินไทยสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์นอกจากนี้         
สายการบินอ่ืนๆ อาจแสดงความประสงค์ที่จะจัดให้มีเที่ยวบินเข้าและออกจากสนามบินสมุยได้ในอนาคต      
ซึ่งอาจท้าให้การแข่งขันที่บริษัทฯ ต้องเผชิญนั้นสูงขึ้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าคู่แข่งจะไม่ใช้กล
ยุทธ์ในการตัดราคาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.5 ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯต้องพึ่งตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และตลาด
การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้
และทวีปยุโรปเป็นอย่างมากการลดลงของอุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหล่านี้อาจส่งผล
กระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ 

ธุรกิจสายการบินคือธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯในอัตราร้อยละ 71.91      
ของรายได้รวม  ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยธุรกิจสายการบินของบริษัทฯ ประกอบด้วย
การให้บริการการขนส่งทางอากาศส้าหรับผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ แนวทางการสร้าง
ความเติบโตของบริษัทฯ ได้ด้าเนินการโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศไปยัง
และออกจากฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสมุย และสนามบินเชียงใหม่ และ
จะยังคงด้าเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในทางลบจากสถานการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดการลดลงของอุปสงค์ของการ
ขนส่งทางอากาศในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาวะเศรษฐกิจภาย ในประเทศ 
ความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ลดลงหรือค่าโดยสารที่เพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส้าคัญอันเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของภาระต้นทุนในการใช้สนามบินและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
จากผู้โดยสาร 

บริษัทฯ เชื่อว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสายการบินของบริษัทฯและผู้ใช้บริการสนามบินของ
บริษัทฯ ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงต้องพ่ึงพาความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ผ่านมาบริษัทฯ
เคยประสบกับเหตุการณ์ที่จ้านวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงอย่างมีนัยส้าคัญ การประท้วงทางการเมืองใน
ประเทศไทยหลายครั้ง รวมถึงกรุงเทพฯซึ่งมีรายงานความรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ของกรุงเทพฯโดยธุรกิจ
ของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในทางลบจากสถานการณ์ใดๆ ที่ท้าให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถใช้มาตรการป้องกัน
เพ่ือที่จะบรรเทาผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯนอกจากนี้ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวจากความตกลงรับขนผู้โดยสารระหว่างสายการบิน(Interline) บางส่วนมาจากทวีปยุโรป ดังนั้น
ปัจจัยภายนอกในทางลบต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อการเดินทางจากทวีปยุโรปอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.6  บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้รับสัมปทานเพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เข้าท าสัญญากับทอท.เพื่อให้บริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
สนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งรวมถึงการให้บริการคลังสินค้าการให้บริการภาคพื้นดินและ
การให้บริการครัวการบินโดยสัญญาสัมปทานมีก าหนดระยะเวลา 20 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 27 
กันยายน 2569 

ปี 2560  รายได้จาก BFS Ground และ BAC คิดเป็นร้อยละ 7.4 และร้อยละ 3.8 ของรายรับรวมของ
บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสัญญาเหล่านี้สัญญาใดสัญญาหนึ่ง หรือหลายสัญญารวมกันจะ
ไม่ถูกยกเลิกก่อนครบก้าหนดระยะเวลา และเมื่อครบก้าหนดระยะเวลาหรือเมื่อมีการเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว
หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่สามารถต่อหรือขยายอายุสัญญาได้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะไม่มีสิทธิใน
การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาดังกล่าวได้ ซึ่งจะท้าให้บริษัทฯ สูญเสียกระแสรายได้จากกิจการ
ดังกล่าว และจะน้ามาซึ่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

1.7  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบการ 
ด าเนินงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ และท าให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 

ธุรกิจสายการบินถูกก้ากับดูแลโดยกฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมี
ความเข้มงวดมากขึ้นในอนาคต กฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาก้ากับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับมลภาวะทางเสียงที่เกิดจากเครื่องบิน การใช้และครอบครองวัตถุอันตราย การปล่อยก๊าซของเสีย การก้าจัด
สิ่งเจือปนในสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ โดยประเทศต่างๆได้ออกค้าสั่งที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงและการปล่อยก๊าซของเสียที่เกิดจากเครื่องบิน และอายุของเครื่องบิน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะทางเสียงและทางอากาศ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและ
เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าอาจพัฒนาไปในแนวทางที่จะก้าหนดให้ยกเลิกการใช้เครื่องบินบางแบบหากเครื่องบิน
เหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมก้าหนด ข้อก้าหนดต่างๆ เหล่านี้อาจท้า ให้บริษัทฯ มี
ภาระต้นทุนในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีข้อจ้ากัดในการประกอบกิจการสายการ
บิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเครื่องบินแบบใหม่ที่น้ามาใช้ต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดด้านสิ่งแวดล้อมตลอดอายุ
การใช้งาน การปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวอาจท้าให้ค่ าใช้จ่ายของบริษัทฯเพ่ิมขึ้น หรือจ้ากัด
ความสามารถของบริษัทฯในการขยายการด้าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป  
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1.8  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงของบริษัทฯ จะเพิ่มข้ึนตามอายุของฝูงบิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ คือ 9.8 ปีโดยทั่วไปค่าใช้จ่ายใน
การบ้ารุงรักษาเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานมานานจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาเครื่องบินที่ใหม่กว่า 
ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ  ก็จะต้องการการบ้ารุงรักษามากขึ้น  และ
ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาเครื่องบินของบริษัทฯ ก็จะปรับสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งในส่วนของปริมาณการ
ผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) และอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของบริษัทฯ (ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานอ่ืนๆ ของบริษัทฯ ยังคงที่) ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยปกติ เครื่องบินล้าที่มีอายุการใช้งานมานาน จะมีอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารที่มีอายุการใช้งาน จะ
ต้องการการบ้ารุงรักษาบ่อยขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตารางการบิน และความพึงพอใจของลูกค้า 
รวมทั้งทัศนะที่ลูกค้ามีต่อสายการบินของบริษัทฯ ซึ่งแต่ละกรณีข้างต้นอาจจะลดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ ลงได ้

 

1.9 บริษัทฯ อาจก่อหนี้อย่างมีนัยส าคัญในอนาคตเพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องบิน เพื่อใช้เป็นการ
ลงทุนหรือใช้ในแผนขยายธุรกิจ  ที่ผ่านมา บริษัทฯ เช่าเครื่องบินส่วนใหญ่ตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) อย่างไรก็ตาม  

บริษัทฯ อาจพิจารณาซื้อเครื่องบินที่จ้าเป็นส่วนหนึ่งในอนาคต บริษัทฯ ได้เข้าท้าสัญญาซื้อขาย
เครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 ใหม่จ้านวน 9 ล้า   และก้าหนดส่งมอบแล้วจ้านวน 9 ล้า ซึ่งหากบริษัทฯ 
ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน บริษัทฯ อาจต้องระดมเงินทุนและก่อหนี้เพิ่มข้ึน  หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้
ตามท่ีคาดการณ์ไว้ บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องรับมอบเครื่องบินทั้ง 9 ล้า  บริษัทฯ อาจจะต้องจัดหาเงินทุน
จากแหล่งเงินทุนอ่ืน หรือาจจะต้องเจรจาสัญญากับผู้ขายใหม่ หรืออาจจะถือว่าบริษัทฯ ผิดสัญญาภายใต้
สัญญาซื้อขายเครื่องบินดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการด้าเนินกิจการ โดยหาก
บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนเพ่ือซื้อเครื่องบินใหม่บนข้อก้าหนดและเงื่อนไขที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท้าก้าไรของบริษัทฯและอาจท้าให้แผนการขยายฝูงบินล่าช้า นอกจากนี้ สัญญาสินเชื่อใน
อนาคตของบริษัทฯ อาจมีข้อก้าหนดที่จ้ากัดกิจกรรมการด้าเนินงานและกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ และ
อาจก้าหนดให้บริษัทฯ ต้องน้าทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ ความสามารถในการช้าระหนี้และจัดหา
เงินทุนส้าหรับการลงทุนที่ตามแผนการของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับความส้าเร็จในการด้าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
และความสามารถในการสร้างรายได้อย่างเพียงพอเพ่ือช้าระหนี้ ซึ่งมีความไม่แน่นอนและอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ 
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1.10 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความส าเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยการเพ่ิมจ้านวนเครื่องบิน การเพ่ิมจ้านวนเที่ยวบินใน
เส้นทางการบินเดิมที่บริษัทฯให้บริการ การเปิดเส้นทางการบินใหม่ทั้งที่บริษัทฯให้บริการเองและที่เป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายเส้นทางการบินที่ขยายออกไปตามความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) และ
กระตุ้นการเติบโตในตลาดที่บริษัทฯให้บริการอยู่เดิม ทั้งนี้ ความส้าเร็จในกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้น มีความส้าคัญต่อ
ความส้าเร็จของบริษัทฯ 

การเพ่ิมจ้านวนเส้นทางการบินที่บริษัทฯให้บริการอยู่ ขึ้นอยู่กับการได้รับการจัดสรรเวลาเข้าออกของ
เครื่องบิน(Slot) ที่เหมาะสมในสนามบินที่ตั้งอยู่ในตลาดเป้าหมายในลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
บริหารต้นทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจ้าเป็นต้องได้รับสิทธิการบิน และการจัดสรรเวลาเข้าออกของเครื่องบิน
(Slot)ในสนามบินใดๆก่อนที่จะเริ่มให้บริการเส้นทางการบินใหม่ได้ การเพ่ิมจ้านวนเส้นทางการบิน การเพ่ิม
จ้านวนเที่ยวบินในเส้นทางการบินที่บริษัทฯให้บริการอยู่ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทฯที่จะได้รับการ
จัดสรรเวลาขึ้นและลงจอด (Slot)เพ่ิมเติมในสนามบินของเส้นทางการบินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงสนามบินสุวรรณ
ภูมิ สนามบินสมุย  สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินที่บริษัทฯมีเส้นทางการบินทุกแห่ง  ทั้งนี้ การไม่ได้รับสิทธิ
การบินการไม่ได้รับการจัดสรรช่วงเวลาการน้าเครื่องบินขึ้นและลงจอด (Slot) ในสนามบินใดๆการไม่ได้รับ
อนุญาตต่างๆ หรือการไม่สามารถเข้าท้าความตกลงเที่ยวบินร่วม(Code Share Agreement)เพ่ิมเติม หรือการ
ไม่สามารถขอเพ่ิมช่วงเวลาการน้าเครื่องบินขึ้นและลงจอดในสนามบินใดๆ เพ่ิมเติมดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

บริษัทฯ คาดหมายว่าเส้นทางการบินหลายเส้นทางที่บริษัทฯวางแผนเปิดให้บริการในอนาคต การ
ให้บริการในเส้นทางการบินใหม่อาจท้าให้บริษัทฯต้องใช้เงินลงทุนจ้านวนมาก ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มให้บริการทั้งนี้ 
ในระยะแรก บริษัทฯอาจมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ต่้า และอาจจ้าเป็นต้องเสนอค่า
โดยสารราคาพิเศษในเส้นทางการบินใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการท้าก้าไรจาก
เส้นทางการบินใหม่นี้ นอกจากนี้ บริษัทฯยังวางแผนที่จะขยายฝูงบินให้กลายเป็น  38 ล้า ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 หากบริษัทฯไม่ประสบความส้าเร็จในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจได้ บริษัทฯอาจต้องเลื่อน
ก้าหนดเวลาหรือยกเลิกการรับมอบเครื่องบินเหล่านี้และอาจต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯรวมถึง 

 สภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศไทย ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก รวมทั้งสภาวะ
ตลาดทุนของประเทศต่างๆทั่วโลก  

 อุปสงค์ของการคมนาคมขนส่งทางอากาศในภูมิภาค 

 อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดการบินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ความสามารถของบริษัทฯในการควบคุมต้นทุนการด้าเนินงานและบริหารกิจการขนาดใหญ่กว่าเดิมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การได้รับใบอนุญาตสิทธิการบินเพิ่มเติมส้าหรับตลาดที่บริษัทฯ วางเป้าหมายในทางภูมิศาสตร์เพ่ือการ
ขยายเส้นทางการบิน 

 ความสามารถของบริษัทฯในการว่าจ้าง ฝึกอบรม และรักษาจ้านวนของนักบิน พนักงานต้อนรับ และ
วิศวกรประจ้าเครื่องบินของ บริษัทฯอย่างเพียงพอ 

 ความสามารถของบริษัทฯในการจัดหาและรับมอบเครื่องบินในเวลาอันสมควร และ 

 ความสามารถของบริษัทฯในการระดมเงินทุนที่จ้าเป็นเพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจภายใต้ต้นทุนทาง
การเงินที่เหมาะสม 

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นหลายปัจจัยนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่
สามารถรับประกันได้ว่าบริษัทฯจะสามารถขยายธุรกิจในตลาดที่ให้บริการอยู่ได้ส้าเร็จ หรือสามารถสร้างตลาด
ใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งความล้มเหลวในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นัยส้าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
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1.11  ความสามารถในการก าหนดค่าโดยสารของบริษัทฯถูกจ ากัดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงท่ี 
ก าหนดโดยรัฐบาล 
ในฐานะบริษัทสายการบิน บริษัทฯ อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลโดยรัฐบาลผ่านกรมการบินพลเรือนและ

หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งกรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานก้ากับดูแลที่มีหน้าที่ก้ากับดูแลภาคการบินของประเทศ
ไทย โดยเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่จ้าเป็นในการให้บริการเที่ยวบินของบริษัทฯ และเป็นผู้ก้าหนด
อัตราขั้นสูงส้าหรับค่าโดยสารเส้นทางการบินภายในประเทศที่ขายในประเทศไทย ก้ากับดูแลค่า ธรรมเนียม
น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายในประเทศแบบประจ้า รวมถึงเป็นผู้ท้าความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศแบบทวิภาคีระหว่างประเทศกับประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้ ค่าโดยสารภายในประเทศของ
บริษัทฯ จะต้องไม่เกินอัตราค่าโดยสารที่ก้าหนดโดยกรมการบินพลเรือน อนึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบใดๆ 
ในนโยบายเหล่านี้ นอกเหนือจากกฎระเบียบและนโยบายอ่ืนๆ ที่ใช้ก้ากับดูแลการด้าเนินการสายการบิน อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

 

1.12 ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯมีการท้าธุรกิจในหลายประเทศ จึงมีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินหลายสกุล ที่
ส้าคัญคือ สกุลเงินบาทและเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม สัญญาซ่อมบ้ารุง สัญญาเช่าเครื่องบิน สัญญาการ
จัดหาน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบิน สัญญาการประกันภัยโดยส่วนใหญ่ รวมทั้งสัญญาจัดหาอะไหล่เครื่องบิน
เกือบทั้งหมดของบริษัทฯเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ค่าเงินของสกุลเงินหลายสกุล มีความผันผวนอย่างมี
นัยส้าคัญ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯโดยขึ้นอยู่กับสถานะเงินตราต่างประเทศของบริษัทฯทั้งด้านรายได้
และค่าใช้จ่ายบริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทฯ จะจัดให้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้ หรือการ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะสามารถจัดท้าได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ หรือสามารถป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทฯอาจมีภาระทางการเงินเพ่ิมในสกุลเหรียญสหรัฐฯ ในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการกู้ยืมเพ่ือซื้อ
เครื่องบินในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การอ่อนค่าลงของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศเหล่านี้อาจท้า
ให้ภาระหนี้สินของบริษัทฯเพ่ิมข้ึน ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริษัทฯจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น
อย่างเพียงพอที่จะชดเชยภาระหนี้ที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว ดังนั้น ความผันผวนของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 
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1.13 บริษัทฯ เผชิญกับความเสี่ยงบางประการที่ไม่ได้ท าประกันภัยไว้ และอาจเผชิญกับอุปสรรคในการ
ท ากรมธรรม์ประกันภัยท่ีมีเงื่อนไขท่ียอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรืออาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยได้เลย 

การประกันภัยเป็นพ้ืนฐานส้าคัญของการด้าเนินธุรกิจสายการบินและสนามบิน ทั้งนี้ การก่อการร้าย 
หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในระดับโลกอ่ืนๆ อาจมีผลท้าให้บริษัทฯ ไม่สามารถท้าประกันภัยเกี่ยวกับการบิน
ในความเสี่ยงบางประเภท หรืออาจท้าประกันภัยได้ในวงเงินประกันภัยที่ลดลง ซึ่งไม่เพียงพอกับจ้านวนที่
ก้าหนดโดยผู้ให้เช่าเครื่องบินของบริษัทฯ หรือตามกฎระเบียบของรัฐบาล การที่บริษัทฯ ไม่สามารถท้า
กรมธรรม์ประกันภัยในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป หรือในสินทรัพย์บางอย่างของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและ
ข้อก้าหนดที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ หรือไม่สามารถท้ากรมธรรม์ประกันภัยได้เลยอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ จะเพียงพอ
กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่ความเสียหายที่แท้จริงสูงกว่าจ้านวนเงินที่ท้าประกันภัยไว้ บริษัทฯ อาจ
ต้องรับภาระความเสียหายจ้านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และ
โอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ท้าประกันภัยความเสี่ยงบางประเภท ซึ่งรวมถึงการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก และการสูญเสียก้าไรหรือรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสายการบินอ่ืนในอุตสาหกรรมซึ่ง
มักจะไม่ได้ท้าประกันภัยในเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน ในกรณีที่เกิดภัยที่ไม่ได้ท้าประกันภัยไว้ ธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ 

 

2.   ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 

2.1 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมการบินมีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการถดถอย 

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่้าเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก และเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินมี
ลักษณะเฉพาะตัวคือมีอัตราก้าไรต่้าและมีต้นทุนคงท่ีสูง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบ้ารุงเครื่องบินค่าบริหารจัดการเครื่องบินและค่าธรรมเนียมการเดินอากาศ ต้นทุนทางการเงิน ค่า
เช่าด้าเนินงานเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส้าหรับนักบิน ลูกเรือ และบุคคลากรที่ท้างานระดับ
ภาคพ้ืนดิน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor)ในขณะที่รายได้ที่เกิดจาก
เที่ยวบินหนึ่งจะสัมพันธ์โดยตรงกับจ้านวนผู้โดยสารหรือสินค้าที่รับขน และโครงสร้างค่าโดยสาร ดังนั้นหากมี
การเปลี่ยนแปลงด้านจ้านวนผู้โดยสารในตลาดที่เก่ียวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านราคา ด้านอัตราส่วนการ
ขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor)หรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ที่เชื่อมต่อกัน(Traffic Mix) อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผล
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ขาดทุนเล็กน้อยในระดับรายได้ที่คาดการณ์ไว้สามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการด้าเนินงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ 

2.2  ข้อจ ากัดของสนามบินในกรุงเทพฯ และสนามบินอ่ืนๆ ในประเทศไทย อาจท าให้บริษัทฯไม่
สามารถเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อล าต่อวัน ปรับปรุงการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และให้บริการขนส่ง
ทางอากาศอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ 

ถึงแม้ว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของการบินเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยจะมีการพัฒนาขึ้นอย่าง
มาก โดยมีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนกันยายน 2549 และเปิดใช้สนามบินดอนเมืองอีกครั้งส้าหรับ
เที่ยวบินภายในประเทศในเดือนมีนาคม 2550 แต่ทรัพยากรในหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบินเชิง
พาณิชย์ ซึ่งรวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกของสนามบินและระบบควบคุมการจราจรทางอากาศยังไม่เพียงพอใน
การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯในการเพ่ิมอัตรา
การใช้เครื่องบินต่อล้าต่อวัน การปรับปรุงความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน และการให้บริการขนส่งทางอากาศ
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอนาคต ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัทฯ
ได้แก่ 

 จ้านวนเครื่องบินที่สามารถลงจอดได้ ความจุผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสาร และความหนาแน่นของ
การจราจรทางอากาศในสนามบินที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการการบินที่บริษัทฯให้บริการอยู่โดยเฉพาะ
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ต 

 คุณภาพของการบริหารจัดการของสนามบินในประเทศไทยโดยผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง 
 คุณภาพของการควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศ 
 คุณภาพของระบบน้าร่องและการด้าเนินการควบคุมภาคพ้ืนดินในสนามบินในประเทศไทย 
 ข้อจ้ากัดว่าด้วยความยาว และ/หรือความแข็งแรงของทางวิ่ง (runway) ซึ่งจ้ากัดน้้าหนักบรรทุกสูงสุด

ของเครื่องบินของบริษัทฯ 

 
 คุณภาพของสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในสนามบินระดับภูมิภาคท่ีบริษัทฯให้บริการเที่ยวบินอยู่ 
 การเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัย 

หากปัจจัยที่กล่าวไปแล้วข้างต้นไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการขยาย
เครือข่ายเส้นทางการบินหรือการเพิ่มจ้านวนเที่ยวบินของบริษัทฯ การปรับปรุงเที่ยวบินให้ตรงต่อเวลา และการ
ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัทฯอาจได้รับผลกระทบในทางลบ 
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2.3  อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การก่อการร้าย 
การระบาดของโรคติดต่อ และภาวะอากาศเลวร้าย 

การก่อการร้ายส่งผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมการบิน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการที่
ต้นทุนด้านการรักษาความปลอดภัยและการประกันภัยที่เพ่ิมขึ้น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการก่อการร้ายใน
อนาคตที่เพ่ิมขึ้น การปิดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบินและความล่าช้าของเที่ยวบินอันเนื่องมาจากการละเมิด
มาตรการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการลดลงของจ้านวนผู้โดยสารและ
ผลตอบแทน อันเนื่องมาจากอุปสงค์ของการเดินทางทางอากาศทั่วโลกลดลง ทั้งนี้ การก่อการร้าย หรือความ
หวาดกลัวว่าจะเกิดการก่อการร้าย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในระดับโลกอ่ืนๆ อาจท้าให้อัตราส่วนการ
ขนส่งผู้โดยสาร(Load Factor) และผลตอบแทนลดลง และอาจท้าให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมการบินรวมถึง 
บริษัทฯเพ่ิมขึ้น ซึ่งถ้าเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในอนาคต ธุรกิจ ฐานะทางการเงินผล
การด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบในทางลบ 

การระบาดของโรคติดต่อประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรค
ระบาด อาจท้าให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ติดขัดซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ภาวะอากาศในช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงที่เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนในประเทศไทยหรือประเทศอ่ืนๆ 
เที่ยวบินต่างๆ อาจถูกยกเลิกหรือต้องเลื่อนเวลาจากก้าหนดการเดิม ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสึนามิและอุทกภัยในกรณีที่ บริษัทฯ
ยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนเวลาจากก้าหนดการเดิมเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้น รายได้และผลก้าไร
ของ บริษัทฯจะลดลง และถึงแม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯแต่ผู้โดยสารอาจ
เห็นว่า บริษัทฯต้องรับผิดในความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯอาจเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่ง
ส่งผลให้เสียลูกค้า และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี้ สภาพอากาศแปรปรวนในประเทศต่างๆหรือในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งผู้โดยสารที่มาใช้บริการใน
เส้นทางการบินของบริษัทฯมาจากประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อจ้านวนผู้โดยสาร
บนเที่ยวบินของบริษัทฯ   

 

 

 



13 
 

 

13 

2.4 อุตสาหกรรมการบินอยู่ภายใต้การก ากับดูแลความปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล 
อุตสาหกรรมการบิน อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลความปลอดภัยและมาตรฐานการบินในระดับสากล ซึ่งมี

หน่วยงานต่างๆ ในระดับสากลเป็นผู้ตรวจสอบและก้ากับดูแล หากพบว่ามีข้อบกพร่องที่มีนัยส้าคัญต่อความ
ปลอดภัย (Significant Safety Concerns) จะถูกปรับลดสถานะความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมกับประเทศ หน่วยงานที่ก้ากับดูแลกิจการด้านการบิน รวมทั้งสายการบินด้วย  เช่น การถูกระงับ
การเพ่ิมเส้นทางการบิน การจ้ากัดจ้านวนเที่ยวบิน การจ้ากัดตารางการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน และท้าให้ต้นทุนในการด้าเนินงานเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นยังจ้ากัดโอกาสในการขยายธุรกิจ การท้าก้าไร
ของธุรกิจ อัตราค่าเช่าเครื่องบินและเบี้ยประกัน ตลอดจนเงื่อนไขการซ่อมบ้ารุงจะมีความเข้มงวดมากขึ้นอีก
ด้วย และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่ลูกค้า
พิจารณาเลือกใช้บริการ 

 

 

 


