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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

 

สารสนเทศเกี่ยวกบัการได้มาซ่ึงทรัพย์สินและรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน (บัญชี 2) 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “NOK”) คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 

27 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และการเขา้ท ารายการไดม้า

ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเร่ืองบริษทัร่วมทุน โดยบริษทั

ร่วมทุนอาจเป็นบริษทัท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษทัท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั (“บริษทัร่วมทุน”) 

อยา่งไรก็ดี บริษทัจะพิจารณาเร่ืองบริษทัร่วมทุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั โดยจะเป็นการลงทุนผา่นบริษทัยอ่ยท่ี

บริษทัจะไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนดงักล่าว (“NOK SPV”) และให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัใหเ้ขา้ท า

รายการดงักล่าว โดยมีรายละเอียดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดงัต่อไปน้ี 
1) อนุมติัให้บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย (“NOK SPV”) โดยเป็นการเขา้ถือหุ้นร่วมกนัระหว่างบริษทั นายพาที สารสิน ผูถื้อ

หุ้น กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามญั) และไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) 

ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV ตามล าดบั ส่วนหุ้นท่ีเหลือนั้น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือโดย

บุคคลธรรมดาสญัชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ

ของกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั โดยพิจารณาใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อ

หุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลแบบสะสมในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ

แต่ละราย และมีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ซ่ึงจะไดจ้ดัท าข้ึนระหว่าง บริษทั NOK 

SPV SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) และบริษทัท่ีกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัจะไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุน (“บริษทั 

ก.”) โดย NOK SPV ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั และบริษทั ก. จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรวมไม่

เกินร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน และ SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วม

ทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน ทั้งน้ีในส่วนของ

บริษทั ก. จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

บริษทัร่วมทุน โดยบริษทัจะลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนจ านวน 974.9 ลา้นบาท จากเงินลงทุนเบ้ืองตน้ใน

บริษทัร่วมทุนทั้งหมดซ่ึงเป็นเงินทุนทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (“รายการท่ี 1”) 

2) อนุมติัให้บริษทัให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุนผ่าน NOK SPV ได ้บริษทัจะให้กูย้ืมเงินแก่ NOK 

SPV เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท (“รายการท่ี 2”) 
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3) อนุมติัให้ NOK SPV จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี

ของเงินลงทุนมูลค่า 5.1 ลา้นบาท (“รายการท่ี 3”) 

4) อนุมติัการเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และ

สัญญา Special Prorate Agreement เม่ือบริษัทได้เขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement แล้วนั้ น บริษัท และ/หรือ 

NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน เพ่ือให้บริษทั และ/หรือ NOK 

SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุนได้รับสิทธิในการใช้ช่ือแบรนด์ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย

บริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา 

Special Prorate Agreement กบั SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน เพ่ือก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษ

จากการจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินใหบ้ริษทัร่วมทุน โดยคู่สัญญาจะได้

ตกลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป (“รายการท่ี 4”) 

 
โดยรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี 

 

ส่วนที ่1 : สารสนเทศเกีย่วกบัการได้มาซ่ึงทรัพย์สินและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั  

โครงสร้างการเขา้ท ารายการ 
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รายการที ่1 : รายการได้มาซ่ึงทรัพย์สินในบริษัทร่วมทุน 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการใหเ้ขา้ท ารายการจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2557 ซ่ึงก าหนดการประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 

2) คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

2.1 การจดัตั้งบริษทัยอ่ย NOK SPV 

คู่สญัญาท่ีเขา้ร่วมจดัตั้ง NOK SPV  1. บริษทั 

      2. นายพาที สารสิน 

       3. นาย ก. 
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ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
- นายพาที สารสิน เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัร้อยละ 4 ของทุนท่ีช าระแลว้ นอกจากน้ียงัเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทั และในขณะเดียวกนัก็เป็นผูถื้อหุ้นไม่เกินร้อยละร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ี

ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัย่อย NOK SPV ทั้ งน้ี เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศ

เก่ียวกบัการถือหุน้ของบริษทัท่ีจะถือหุน้บนบริษทัท่ีจะด าเนินธุรกิจสายการบิน จ าเป็นตอ้งมีบุคคลธรรมดา

สญัชาติไทยถือหุน้ในสดัส่วนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 51 

- นาย ก.  คือ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือ

บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั 

 

2.2 การเขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement 

คู่สญัญา Joint Venture Agreement  1. SCOOT 

      2. NOK SPV 

      3. บริษทั ก. 

 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
- SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

- NOK SPV เป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั และนายพาที สารสิน ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้น

สามญั) และไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV 

ตามล าดับ ส่วนหุ้นท่ีเหลือนั้น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือ

ลูกจา้งนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพ่ือให้บริษทัสามารถเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนได ้

ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุน้ของบริษทัท่ีจะถือหุน้บนบริษทั

ท่ีจะด าเนินการธุรกิจสายการบิน 

- บริษทั ก.เป็นบริษทัท่ีนายพาที สารสิน  นายปิยะ ยอดมณี  นายยอดชาย สุทธิธนกลู ซ่ึงเป็น กรรมการ และ/

หรือผูบ้ริหาร ของบริษทั และนายรนนท์ มินทะขิน จะเขา้เป็นผูถื้อหุ้นใน บริษทั ก. (ในสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 25 25 25 และ 25 ตามล าดบัของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดท้ั้ งหมดของบริษทั ก.) ทั้ งน้ี เน่ืองจาก

บุคคลดงักล่าวมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจของบริษทัร่วมทุนได ้

 รายช่ือผูถื้อหุน้บนบริษทั ก. 
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ช่ือ – สกลุ NOK ร่วมลงทุน 
1. นายพาที สารสิน ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ 4 กรรมการ

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(ผูบ้ริหารตามค านิยามของส านกังาน 
ก.ล.ต.) 

ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ 25 

2. นายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(ผูบ้ริหารตามค านิยามของส านกังาน 
ก.ล.ต.) 

ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ 25 

3. นายยอดชาย สุทธิธนกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์
(ผูบ้ริหารตามค านิยามของส านกังาน 
ก.ล.ต.) 

ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ 25 

4. นายรนนท ์มินทะขิน ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจดัการ
รายไดแ้ละฝ่ายวางแผน (พนกังาน
ของบริษทั) 

ผูถื้อหุน้สดัส่วนร้อยละ 25 

 

3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย NOK 

SPV โดยเป็นการถือหุ้นร่วมกนัระหว่างบริษทักบันายพาที สารสิน ผูถื้อหุ้น กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ใน

สัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ส่วนหุ้นท่ีเหลือนั้ น (หุ้น

บุริมสิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือบุตร

ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั การเขา้ร่วมจดัตั้ง

บริษทัยอ่ย NOK SPV ดงักล่าวมีการก าหนดผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลแบบสะสมใน

อตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุนของผูถื้อหุน้บุริมสิทธิแต่ละราย เพ่ือให ้NOK SPV เขา้ร่วมลงทุนโดยการ

จดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น/กิจการ ในบริษทัร่วมทุนซ่ึงจะด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัส าหรับเส้นทางบิน

ระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศ โดยการเขา้ร่วมลงทุนดงักล่าว เป็นการท าสัญญา Joint Venture 

Agreement ระหวา่ง บริษทั NOK SPV SCOOT และบริษทั ก. เพ่ือร่วมกนัก าหนดลกัษณะโครงสร้างการร่วมทุนและ

การด าเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทัร่วมทุน สิทธิและหนา้ท่ีระหวา่งกนั ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการ

ด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั และ SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วน

รายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน และบริษทั ก.จะเขา้ลงทุนใน

บริษทัร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยบริษทัจะด าเนินการลงทุนในบริษทัร่วม

ทุนผ่านบริษทัยอ่ย NOK SPV เป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 974.9 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นทุนจ านวน 4.9 ลา้นบาท (ทุน
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จดทะเบียนของ NOK SPV จ านวน 10 ลา้นบาท) และเงินให้กูย้ืมจ านวน 970 ลา้นบาท ทั้งน้ี ประมาณการเงินลงทุน

เบ้ืองตน้ในบริษทัร่วมทุนจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  

 

ทั้งน้ี เงินลงทุนทั้งส้ินของบริษทัจ านวน 974.9 ลา้นบาท คิดเป็นขนาดรายการประมาณร้อยละ 15.5 ของสินทรัพยข์อง

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีจ านวน 6,271.7 ลา้นบาท จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

 

สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) 

คู่สญัญา  SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) 

 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“นกแอร์”) 

 NOK SPV (“NOK SPV”) 

 บริษทั ก. (“บริษัท ก.”) 

การประกอบธุรกิจของบริษทั

ร่วมทุน 

บริษทัร่วมทุนจะประกอบธุรกิจสายการบินโดยใชฝ้งูบินล าตวักวา้ง (Wide Body) โดยใน

เบ้ืองตน้จะให้บริการส าหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่าอากาศยานอ่ืนๆ ในประเทศไทย และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ทุนของบริษทั  คู่สัญญาตกลงท่ีจะลงทุนร่วมกันในบริษทัร่วมทุน มีทุนของบริษทัจ านวน 2,000 

ลา้นบาท โดยจะส่งใชเ้งินค่าหุน้เป็นคราวๆ เม่ือถึงเวลาตามท่ีไดต้กลงกนั 

 ในท่ีสุดแลว้ อาจพิจารณาไดว้า่บริษทัร่วมทุนอาจมีมูลค่าโครงการจ านวน 3 พนัลา้น

บาท 

 การถือหุน้ของ SCOOT, NOK SPV และ บริษทั ก.จะมีสดัส่วน 49:49:2 (ตามล าดบั) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ 7 คน: 3 คนไดรั้บการเสนอช่ือจาก SCOOT, 3 คน

ไดรั้บการเสนอช่ือ NOK SPV และ 1 คนไดรั้บการเสนอช่ือจาก บริษทั ก. 

การออกหุน้ใหม่  ผูถื้อหุน้มีสิทธิก่อนในการซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่หรือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัร่วมทุน 

 ผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากผูถื้อหุ้นท่ีสละสิทธิซ้ือหุ้น มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นของผู ้

ถือหุ้นท่ีสละสิทธิซ้ือหุ้นนั้น หุ้นท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นใดจองซ้ืออาจถูกรับซ้ือโดยผูถื้อหุ้น

คนใดก็ได ้

การโอนหุน้  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดประสงคจ์ะโอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมด ผูถื้อหุ้น

นั้นจะตอ้งเสนอขายหุน้ดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้คนอ่ืนก่อน 
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 เวน้แต่สัญญาจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หากไม่ไดรั้บความยินยอมจากคู่สัญญาทุกฝ่าย 

คู่สัญญาไม่อาจโอนหุ้นทั้ งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนซ่ึงมี

ก าหนด 5 ปี 

การเลิกสญัญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชโ้ดยไม่มีก าหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาตาม

ขอ้ก าหนดของสญัญาฉบบัน้ีหรือเม่ือผูถื้อหุน้ทุกคนตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เลิก

สญัญา 

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั เวน้แต่ในเร่ืองขอ้พิพาทหรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวเน่ืองกับการก ากับดูแล

กิจการหรือการบริหารบริษทัซ่ึงใชบ้งัคบัตามกฎหมายไทย สญัญาฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัและ

ตีความตามกฎหมายองักฤษ 

 

4) ลกัษณะของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

บริษทัร่วมทุนจาก Joint Venture Agreement ซ่ึงจะด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัส าหรับเสน้ทางบินระยะกลาง

และระยะไกลในเสน้ทางบินต่างประเทศดว้ยเคร่ืองบินแบบ Wide Body ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัร่วมทุนมีดงัน้ี 

 เงินลงทุนเบ้ืองตน้   ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  

 คณะกรรมการ    SCOOT  3 คน 

 NOK SPV  3 คน 

 บริษทั ก.  1 คน 

 สดัส่วนการถือหุน้   - NOK SPV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 49 

- SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆและมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั

ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 49 

- บริษทั ก. เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 2 

 

5) มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทน  

บริษทัจะลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุน 974.9 ลา้นบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนใน NOK SPV จ านวน 4.9 

ลา้นบาท (ทุนจดทะเบียนของ NOK SPV จ านวน 10 ลา้นบาท) และเงินใหกู้ย้มืจ านวน 970 ลา้นบาท ซ่ึงเงินลงทุน

จ านวนดงักล่าวสะทอ้นสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัในบริษทัร่วมทุน โดยบริษทัร่วมทุนมีเงินลงทุนเบ้ืองตน้ไม่เกิน 

2,000 ลา้นบาท  นอกจากน้ี การเขา้ร่วมลงทุนดงักล่าวมีผลใหบ้ริษทั และ/หรือ NOK SPV ตอ้งเขา้ท าสญัญา Brand 

License Agreement และ สญัญา Special Prorate Agreement ซ่ึงสญัญาดงักล่าวขา้งตน้จะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือบริษทัร่วม

ทุนเร่ิมด าเนินงาน และสญัญา Cost Apportionment Letter 
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6) การค านวณขนาดรายการ 

การค านวณขนาดรายการตามประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

ข้อมูลทางการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 บริษัท 
สินทรัพยร์วม 6,271.7 
หกั สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (54.1) 
หกั หน้ีสินรวม (1,728.2) 
หกั ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม - 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) 4,489.4 
ส่วนของก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,065.9 
มูลค่าส่ิงตอบแทน  
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 49 

รายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 

เกณฑ์การค านวณขนาดรายการ สูตรการค านวณ ขนาดรายการ 
1. เกณฑมู์ลค่าสินทรัพย ์(NTA) ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจาก บริษทัร่วมทุน 

ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 
N/A 

2. เกณฑก์ าไรสุทธิ ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจาก บริษทัร่วมทุน 
ยงัไม่เร่ิมด าเนินการ 

N/A 

3. เกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน 974.9 ลา้นบาท / 6,271.7 ลา้นบาท ร้อยละ 15.5 
4. เกณฑมู์ลค่าของหลกัทรัพย ์ ไม่สามารถค านวณได ้เน่ืองจากไม่มีการออกหุน้

เพ่ือช าระค่าสินทรัพย ์
N/A 

เกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ 15.5 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ค านวณจาก มูลค่าส่ิงตอบแทน 974.9 ลา้นบาท หารดว้ย สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัจ านวน 4,489.4 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของ สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงมีขนาดของรายการมากกวา่

ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ จึงตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท าสญัญา 

 

7) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 2 ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
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8) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกบั SCOOT และบริษทั ก. เป็นการ

เปิดกวา้งทางดา้นโอกาสความยดืหยุน่ในการลงทุน โดยบริษทัร่วมทุนจะด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัส าหรับ

เสน้ทางบินระยะกลางและระยะไกลในเสน้ทางบินต่างประเทศในภูมิภาคดว้ยเคร่ืองบินแบบ Wide Body ทั้งน้ี การเร่ิม

ด าเนินธุรกิจในเส้นทางบินใหม่เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดให้แก่บริษทั อีกทั้ง การร่วมทุนกนักบั SCOOT มี

ประโยชน์แก่บริษทัในแง่ท่ีบริษทัสามารถด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบินระหวา่งประเทศไดด้ว้ยความรวดเร็ว 

โดยอาศยัประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ (Know How) จาก SCOOT ท าให้สามารถลงทุนดว้ยตน้ทุนต ่า และเป็นไป

ดว้ยความรวดเร็วในการเร่ิมด าเนินธุรกิจ 
 

9) แหล่งเงนิทุน 

บริษทัจะใชแ้หล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษทั โดยด าเนินการลงทุนผ่านบริษทัยอ่ย 

NOK SPV ในลกัษณะเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย  

 

10) เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัคร้ังน้ี จะส าเร็จก็ต่อเม่ือ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบ

ริษท้ประจ าปี 2557 ซ่ึงจะจดัข้ึนในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัรายการ โดยทั้งน้ี การอนุมติัรายการขา้งตน้ ตอ้ง

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดย

ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 

11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

จ านวน 3 ท่านไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการน้ี มีความเห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและยงัประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษทั 

ดงันั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบิน

ราคาประหยดั และการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และให้น า

วาระน้ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 
1. นายพาที สารสิน 

2. นายปิยะ ยอดมณี 

3. นายยอดชาย สุทธิธนกลู  
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12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

   -ไม่มี- 

 

13) ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั  

   -ไม่มี- 

 

 

 

รายการที ่2 : การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการใหเ้ขา้ท ารายการจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2557 ซ่ึงก าหนดการประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 

 

2) คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผูใ้หกู้ ้     บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ผูกู้ ้     บริษทัยอ่ย NOK SPV      

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีนายพาที สารสิน ซ่ึงเป็นผู ้

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 4 ของบริษทั และเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย เขา้ร่วมเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 

(หุน้บุริมสิทธิ) บนบริษทัยอ่ย NOK SPV  

 

3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

ประเภทรายการ :   รายการเก่ียวโยงกนัประเภทใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 

วงเงินใหกู้ย้มื :   จ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ีย : อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคารไทยพาณิชย ์และ

ธนาคารกสิกรไทย + 0.5% ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 เท่ากบั 1.85% + 0.5% 

ระยะเวลาการกูย้มื :  10 ปี 
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การช าระดอกเบ้ีย :  รายปี  

การช าระคืนเงินตน้ :  ปีท่ี 10 เตม็จ านวน 

หลกัประกนั :   ไม่มี 

วตัถุประสงค ์: เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุน จดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือ และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการบริษทั

ร่วมทุนโดยผา่นบริษทัยอ่ย NOK SPV 

 

4) การค านวณขนาดรายการ 

ค านวณจาก เงินใหกู้ย้มืจ านวน 970 ลา้นบาท และดอกเบ้ียตลอดอายสุญัญา 227.9 ลา้นบาท (970 X 2.35% X 10) หาร

ดว้ยสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัจ านวน 4,489.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ซ่ึงมีขนาดของรายการมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ จึงตอ้ง

น าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท าสญัญา 

 

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

วงเงินให้กูแ้ก่ NOK SPV จ านวน 970 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปี เฉล่ียของ

ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคารกสิกรไทย + 0.5% ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 เท่ากบั 1.85% + 0.5% เป็นการให้ 

NOK SPV กูเ้พ่ือน าไปลงทุนจดัตั้ง และ/หรือเขา้ซ้ือกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน โดยมีลกัษณะเงินกู ้วงเงิน

สินเช่ือระยะยาวและไม่มีหลกัประกนั มีอายสุัญญา 10 ปี จากการค านวณขนาดรายการในหวัขอ้ท่ี 4 มูลค่ารายการร้อย

ละ 26.7 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ  ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ท่ีค  านวณจากงบ

การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 

6) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 2 ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

 

7) เงือ่นไขทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 

-ไม่มี- 

 

8) แหล่งเงนิทุน 

บริษทัจะใชแ้หล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษทั ในการให้บริษทัยอ่ย NOK SPV กูย้ืม 

เพ่ือเขา้ร่วมจดัตั้งบริษทัร่วมทุน 
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9) เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัคร้ังน้ี จะส าเร็จก็ต่อเม่ือ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึน

ในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัรายการ โดยทั้งน้ี การอนุมติัรายการขา้งตน้ ตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมี

ส่วนไดเ้สีย 

  

10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจ านวน 1 

ท่านไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการน้ี มีความเห็นว่า รายการ

ดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและยงัประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษทั ดงันั้นท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการใหเ้งินกูย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย NOK SPV เพ่ือให้บริษทัยอ่ย

ด าเนินการเขา้ร่วมจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุน้ และ/หรือ กิจการในบริษทัร่วมทุน และให้น าวาระน้ีเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ 

1. นายพาที สารสิน  

 

11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

   -ไม่มี- 

 

12) ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั  

   -ไม่มี- 

 

รายการที ่3 : การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงนิปันผลในอตัราคงทีไ่ม่เกนิร้อยละ 6 ต่อปีของเงนิลงทุน 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการให้เขา้ท ารายการจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2557 ซ่ึงก าหนดการประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 
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2) คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผูจ่้ายผลตอบแทน    NOK SPV 

ผูรั้บผลตอบแทน    นายพาที สารสิน      

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีนายพาที สารสิน ซ่ึงเป็นผู ้

ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 4 ของบริษทั และเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย เขา้ร่วมเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 

(หุน้บุริมสิทธิ) บนบริษทัยอ่ย NOK SPV อตัราการใชสิ้ทธิของหุน้
บุริมสิทธิ 1,000 หุน้ ได ้1 สิทธิออกเสียง 

3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายผลตอบแทนมีดงัต่อไปน้ี 

ประเภทรายการ : รายการเก่ียวโยงกนัจากการจ่ายผลตอบแทนเงินปันผลในอตัราคงท่ี 

ชนิด :    หุน้บุริมสิทธิชนิดสะสม  

อตัราผลตอบแทน :  เงินปันผลแบบสะสมในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 

เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล :  ไดรั้บเฉพาะปีท่ีมีการประกาศจ่าย โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ก่อนผูถื้อหุน้สามญั 

สิทธิในการออกเสียง :  1,000 หุน้บุริมสิทธิเท่ากบั 1 สิทธิออกเสียง  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืน : ห้ามผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข. (หุ้นบุริมสิทธิ) ตกลงขาย โอน โอนสิทธิ จ าหน่ายโดย

ประการอ่ืนใด จ าน า หรือก่อภาระติดพนัอ่ืนใดในหุ้นใด ๆ  ของตน เวน้แต่จะ
ไดรั้บความยนิยอมจากผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. (หุน้สามญั) ทุกคนก่อน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง : นายพาที สารสิน ถือหุน้บุริมสิทธิใน NOK SPV จ านวน 50,000 หุน้ 

4) การค านวณขนาดรายการ 

- ไม่สามารถค านวณขนาดรายการได ้- 

 

5) มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

- ไม่สามารถค านวณขนาดรายการได ้– 
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6) ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุนมูลค่า 

5.1 ลา้นบาท เป็นการจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่บุคคลธรรมดาสญัชาติไทยท่ีมาถือหุน้บุริมสิทธิบน NOK SPV เพื่อให ้NOK 

SPV เขา้เง่ือนไขกฎหมายเก่ียวกบัการบินท่ีจ าเป็นตอ้งมีบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ทั้งน้ี 

เพื่อให ้NOK SPV ไปด าเนินการจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุน้ และ/หรือ กิจการ จากบริษทัอ่ืนเพ่ือด าเนินธุรกิจสายการบิน

ราคาประหยดัต่อไป 

  

7) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 2 ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

 

8) เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัคร้ังน้ี จะส าเร็จก็ต่อเม่ือ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึนใน

วนัท่ี 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัรายการ โดยทั้งน้ี การอนุมติัรายการขา้งตน้ ตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

  

9) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเข้าท ารายการ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมการท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัจ านวน 1 ท่าน

ไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการน้ี มีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็น

รายการท่ีสมเหตุสมผลและยงัประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษัท ดังนั้ นท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลใน

อตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน และใหน้ าวาระน้ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ 
1. นายพาที สารสิน  

 

10) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทั ทีแ่ตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

   -ไม่มี- 

 

11) ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั  

   -ไม่มี- 
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รายการที ่4 : อนุมตัใิห้บริษัท และ/หรือ NOK SPV เข้าท าสัญญา Brand License Agreement กบั SCOOT และบริษัทร่วมทุน 

และอนุมตัใิห้บริษัท และ/หรือ NOK SPV เข้าท าสัญญา Special Prorate Agreement กบั SCOOT และบริษัทร่วมทุน 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการใหเ้ขา้ท ารายการจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 

2557 ซ่ึงก าหนดการประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 

 

2) คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

1.1 สญัญา Brand License Agreement 

ผูใ้หส้ญัญา :    บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT 

ผูรั้บสญัญา :    บริษทัร่วมทุน 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน : 

  NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49  

 บริษทัร่วมทุน เป็นบริษทัท่ีร่วมกนัจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ กิจการโดย SCOOT NOK SPV 

และบริษทั ก. ในสดัส่วนร้อยละ 49:49:2 เพ่ือด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในเสน้ทางบินระหวา่ง

ประเทศ  

 SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 

1.2 สญัญา Special Prorate Agreement 

ผูใ้หส้ญัญา :    บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT 

ผูรั้บสญัญา :    บริษทัร่วมทุน 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน : 

 NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49  

 บริษทัร่วมทุน เป็นบริษทัท่ีร่วมกนัจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ กิจการโดย SCOOT NOK SPV 

และบริษทั ก.ในสัดส่วนร้อยละ 49 : 49 : 2 เพ่ือด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในเส้นทางบิน

ระหวา่งประเทศ  

 SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
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3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

1.1 สญัญา Brand License Agreement 

สญัญา Brand License Agreement จดัท าข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือบริษทั

ร่วมทุนไดรั้บสิทธิการใชช่ื้อ แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือเคร่ืองหมายใดๆของบริษทั 

และ SCOOT เป็นการท าสญัญาระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน ภายหลงัจาก

ท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV ไดเ้ขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในเบ้ืองตน้อตัราค่า

ใชบ้ริการตามสญัญาคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี 

 
1.2 สญัญา Special Prorate Agreement 

สัญญา Special Prorate Agreement จดัท าข้ึนระหว่าง บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ 

บริษทัร่วมทุนเพ่ือให้คู่สัญญา สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบัตร

โดยสารเคร่ืองบิน ทั้ งน้ี เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้แก่บริษทัร่วมทุน โดยคู่สัญญาจะไดต้กลงใน

รายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

 

4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มูลค่ารวมของรายการ 

สญัญา Brand License Agreement :  อตัราค่าบริการตามสญัญา ร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี 

สญัญา Special Prorate Agreement : คู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

ขนาดของรายการ 

ไม่สามารถค านวณขนาดรายการได้ เน่ืองจากสัญญาทั้ ง 2 ฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เม่ือบริษัทร่วมทุนเร่ิม

ด าเนินงานแลว้ 

 

5) ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

การเขา้ท าสญัญา Brand License Agreement และสญัญา Special Prorate Agreement ซ่ึงเป็นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้

ลงทุนในบริษทัร่วมทุน เพื่อใหบ้ริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน ไดรั้บสิทธิใน

การใชช่ื้อ แบรนด ์ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT 

นอกจากน้ี ยงัท าให ้SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได ้หรือราคาพิเศษจาก

การจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินใหบ้ริษทัร่วมทุน  

 

6) ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

โปรดดูรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 2 ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 
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7) เงือ่นไขการเข้าท ารายการ 

การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัคร้ังน้ี จะส าเร็จก็ต่อเม่ือ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษทั ซ่ึงจะจดัข้ึน

ในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 มีมติอนุมติัรายการ โดยทั้งน้ี การอนุมติัรายการขา้งตน้ ตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนได้

เสีย 

 

8) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัการเข้าท ารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั

จ านวน 3 ท่านไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ืออนุมติัการเขา้ท ารายการน้ี มีความเห็นว่า 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผลและยงัประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้แก่บริษทั 

ดังนั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement และ 

สญัญา Special Prorate Agreement เพ่ือใหบ้ริษทัร่วมทุนดงักล่าวสามารถด าเนินธุรกิจไดภ้ายหลงัมีการจดัตั้ง และ/หรือ 

การเขา้ซ้ือหุน้ และ/หรือ กิจการ และใหน้ าวาระน้ีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 
1. นายพาที สารสิน 

2. นายปิยะ ยอดมณี 

3. นายยอดชาย สุทธิธนกลู 

 

9) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท 

-ไม่มี- 

 

10) ข้อมูลอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอย่างมนีัยส าคญั  

   -ไม่มี- 
 

ทั้งน้ี การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตามรายละเอียดรายการท่ี 1 ขา้งตน้ พิจารณา

ไดว้่าเขา้ข่ายเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน และมีขนาดรายการรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 15.5 ซ่ึงค านวณตาม

เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินของบริษัทส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่าย
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ไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทั

จดทะเบียนในการไดม้าหรือจ า หน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป”)  

นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตามรายละเอียดรายการท่ี 2 ขา้งตน้ อาจ

พิจารณาไดว้า่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเม่ือค านวณขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทั้งหมดรวมกนั ตามงบการเงินของบริษทั 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีขนาดรายการรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึง

มากกวา่ 100 ลา้นบาท หรือมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการเก่ียวโยง

กนั”) ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการท่ี 1 และ รายการท่ี 2 ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 ของ

มูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั  

ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวมีมูลค่าเท่ากบัร้อยละ 15 

หรือสูงกวา่ แต่ต  ่ากวา่ร้อยละ 50 ดงันั้นบริษทัมีหนา้ท่ีจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการตามสารสนเทศตามบญัชี 1 ทา้ยประกาศ

ในประกาศไดม้าหรือจ า หน่ายไป ส าหรับรายการท่ี 1 แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณามูลค่ารายการตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยง

กนั ก่อนการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด และจดั

ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับรายการท่ี 2 3 และ 4 ในการน้ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการเขา้ท ารายการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี บริษทัจะไดจ้ดัใหมี้ท่ีปรึกษาการเงิน

อิสระ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าววา่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษทั รวมถึงแสดงความเห็น

เก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั  

 

ส่วนที ่2: สารสนเทศเกีย่วกบับริษัท 

1) ลกัษณะการด าเนนิธุรกจิและแนวโน้มธุรกจิ  

บริษทัประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ท่ีให้บริการขนส่งทางอากาศ

ภายในประเทศ ในลกัษณะจุดต่อจุดและไม่มีบริการเช่ือมต่อ (Point-to-Point) โดยใช้เคร่ืองบินแบบทางเดินเดียว สามารถ

ให้บริการเส้นทางบินในรัศมีประมาณ 4 ชัว่โมง จากศูนยป์ฏิบติัการบิน ครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

ประเทศจีนบางส่วน โดยมีฐานปฏิบติัการบินหลกัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และมีฐานปฏิบติัการบินยอ่ยท่ีท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ 

ส าหรับกลยทุธ์การตลาด บริษทัไดว้างต าแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็นสายการบินราคาประหยดั โดยให้บริการท่ีแตกต่างจาก
สายการบินราคาประหยดัอ่ืนๆ  โดยนกแอร์มีจุดเด่นหลกัๆ คือ 
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1. การมีเส้นทางการบินที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีชนิดของเคร่ืองบินท่ีเหมาะสมกบั

เส้นทางการบินต่างๆ จนท าให้บริษทัสามารถเปิดเส้นทางการบินไดม้ากท่ีสุดทั้งเส้นทางการบินสายหลกั เส้นทางการบินสาย

รองและเสน้ทางการบินสายยอ่ย บริษทัจดัเป็นผูน้ าในการบุกเบิกเสน้ทางบินใหม่ๆ ในประเทศอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลากวา่ 

9 ปี ตั้งแต่เปิดด าเนินการ เพ่ือตอบสนองอุปสงคข์องการเดินทางทางอากาศ ท าให้ผูโ้ดยสารไดรั้บความสะดวกสบายและความ

รวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการสนบัสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละจงัหวดั ทั้งจากการติดต่อธุรกิจ เยีย่มญาติ และ
การท่องเท่ียว 

2. การมีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ให้ความสะดวกรวดเร็วกับลูกค้าทั้งในด้านการจองซื้อและการช าระเงิน โดย

ปัจจุบนั บริษทัจดัไดว้า่เป็นผูบ้ริการสายการบินราคาประหยดัท่ีมีช่องทางการจดัจ าหน่าย (Reservation Channel) และช่องทาง
การช าระเงิน (Payment Channel) ครอบคลุมและหลากหลายท่ีสุด 

3. การให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าด้านการบริการ เช่น การเลือกท่ีนั่งล่วงหน้า บริการอาหารว่างและน ้ าด่ืมบน

เท่ียวบิน การให้น ้ าหนกัสัมภาระขั้นต ่าแก่ผูโ้ดยสาร โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากลูกคา้เหมือนสายการบินราคา

ประหยดัรายอ่ืนๆ อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผูโ้ดยสารอย่างเต็มความสามารถและเป็นมิตรตามนโยบาย “ทุกเท่ียวบินมี
รอยยิม้”   

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีฝงูบินรวม 16 ล า ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 จ านวน 14 ล า ขนาด 186 และ 189 ท่ี

นัง่ (2) เคร่ืองบินเอทีอาร์ 72-500 จ านวน 2 ล าขนาด 66 และ 72 ท่ีนัง่ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ คือ 

บริษทั สยามเจเนอรัลเอวเิอชัน่ จ ากดั (“เอสจีเอ”) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการบินโดยเคร่ืองบิน SAAB 340 ขนาด 34 ท่ีนัง่ ในรูปแบบการ

เช่าเหมาล าให้บริษทัเพ่ือใชใ้นเส้นทางการบินท่ีมีผูโ้ดยสารไม่มากนัก จะเห็นไดว้่า การท่ีบริษทัมีฝูงบินท่ีหลากหลายท าให้มี

ความยดืหยุน่ในการบริหารฝงูบินเพ่ือใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเดินทางแต่ละเสน้ทางบินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อีกทั้ง ยงัเป็นการบริหารตน้ทุนการบินอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัใหบ้ริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศภายใตแ้บรนด ์“นกแอร์” ในลกัษณะจุดต่อจุดโดยไม่มีบริการเช่ือมต่อ 

(Point-to-Point) ซ่ึงใชเ้คร่ืองบินแบบทางเดินเดียวในให้บริการ บริษทัจดัเป็นสายการบินราคาประหยดัท่ีให้บริการครอบคลุม

เสน้ทางการบินมากท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นสายการบินท่ีมีความโดดเด่นในดา้นการใหบ้ริการตามสโลแกนของบริษทัท่ีวา่ 

“ทุกเท่ียวบินมีรอยยิ้ม” หรือ “We Fly Smiles” โดยผูโ้ดยสารสามารถเลือกท่ีนั่งล่วงหน้าไดฟ้รี มีบริการอาหารว่างและน ้ าด่ืม

ระหวา่งเท่ียวบิน และบริการน ้ าหนกัสมัภาระขั้นต ่าโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากค่าโดยสาร 
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แนวโน้มของธุรกจิ 

บริษทัมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจท่ีจะรักษาความเป็นผูน้ าทางในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นท่ีจะให้บริการเท่ียวบินให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย อีกทั้ง เพ่ิมปริมาณเท่ียวบินในเส้นทางการบินปัจจุบนัท่ีมีความตอ้งการทางดา้นการบินท่ีสูง 

เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายในการเดินทางใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร นอกจากนั้น ภายหลงัจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายเปิดใชส้องท่าอากาศยาน

นานาชาติ (“Duo International Airport Policy”) ในช่วงปลายปี 2555 เพ่ือลดความแออดัของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

นกแอร์ซ่ึงมีฐานปฎิบติัการหลกัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จึงมีแผนท่ีจะให้บริการเท่ียวบินระหวา่งประเทศในภูมิภาค

ในรัศมีการให้บริการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ซ่ึงการให้บริการเท่ียวบินระหว่างประเทศจะส่งผลให้นกแอร์สามารถให้บริการ
ผูโ้ดยสารไดค้รอบคลุมมากยิง่ข้ึน  

โดยภายในระยะเวลา 3 ปี ขา้งหน้า (ภายในปี 2558) นกแอร์มีแผนท่ีจะเพ่ิมเท่ียวบินในเส้นทางการบินปัจจุบันท่ีมี
ศกัยภาพการเติบโตท่ีสูง อีกทั้งมีแผนท่ีจะขยายเสน้ทางการบินในประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ 

2) รายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัท 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 245,000,000 39.2 

2. Aviation Investment International Limited(1) 62,500,000  10.0 

3. State Street Bank Europe Limited 39,886,200 6.4 

4. บริษทั ทุนลดาวลัย ์จ ากดั(2)  30,000,000 4.8 

5. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 25,000,000 4.0 

6. นายพาที สารสิน 25,000,000 4.0 

7. นายศุภพงศ ์อศัวนิวจิิตร 23,560,000 3.8 

8. SOMER (U.K.) Limited 10,221,000 1.6 
9. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 6,740,200 1.1 

10. นายสุวฒัน์ นิยมเสถียร 6,074,400 1.0 
หมายเหตุ:  (1) บริษทั Aviation Investment International จ ากดั ถือหุ้นโดย กองทุน Lombard Asia III L.P. ร้อยละ 100 

(2) บริษทั ทุนลดาวลัย ์จ  ากดั ถือหุ้นโดยส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยร้์อยละ 100 
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3) คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือคณะกรรมการของบริษทัล่าสุด ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2557  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน

ทั้งส้ิน 10 ท่าน ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุน้กลุ่มต่างๆ บริษทั และบุคคลภายนอก ดงัน้ี  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายอภิพร ภาษวธัน์ (1) ประธานกรรมการและกรรมการ 

2. นายโชคชยั ปัญญายงค ์(2) กรรมการ 

3. นายธีรพล โชติชนาภาล (2) กรรมการ 

4. นายนิพนธ์ ฮะกีมี(2) กรรมการ 

5. นายสุระศกัด์ิ เคารพธรรม (3) กรรมการ 

6. นายพาที สารสิน (4) กรรมการ 

7. นายพลช หุตะเจริญ กรรมการอิสระ 

8. นายพิมล ศรีวกิรม ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

9. นายอภิชาติ จีระพนัธ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10. นายผดุงเดช อินทรลกัษณ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 โดยมีนายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ : 

(1) ตวัแทนกรรมการจาก บริษทั ทุนลดาวลัย ์จ  ากดั 
(2) ตวัแทนกรรมการจาก บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

(3) ตวัแทนกรรมการจาก Aviation Investment International Limited 

(4) ตวัแทนกรรมการในฐานะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

4) คณะผู้บริหาร 

รายช่ือคณะผูบ้ริหารของบริษทั ล่าสุด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายพาที สารสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 

4. นายยอดชาย สุทธิธนกลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์

5. กปัตนัสรรใจ บุญมา ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 
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5) สรุปงบการเงนิในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 

5.1 งบการเงนิ 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ          

          หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 31-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 

สินทรัพย์    
สินทรัพยห์มุนเวยีน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 197.10 246.46 565.43 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,050.00 1,410.00 4,800.00 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 26.33 29.57 41.41 
ลูกหน้ีอ่ืน 302.19 317.75 274.93 
สินคา้คงเหลือ 4.65 3.74 10.93 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน – สุทธิ 276.64 89.98 331.34 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 1,856.90 2,097.51 6,024.04 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน    
เงินลงทุนระยะยาว 4.47 5.29 5.97 
อุปกรณ์ – สุทธิ 70.59 80.69 92.59 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 37.61 33.53 54.09 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26.64 18.20 19.14 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19.61 16.82 75.81 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 158.92 154.52 247.61 

รวมสินทรัพย์ 2,015.82 2,252.03 6,271.65 

หนีสิ้น    
หนีสิ้นหมุนเวยีน    

เจา้หน้ีการคา้ 517.05 419.86 410.53 
เจา้หน้ีอ่ืน 483.40 683.70 1,033.64 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26.75 - 6.41 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง 37.70 102.11 64.77 
ประมาณการหน้ีสินการใชสิ้ทธิประโยชน์รายการส่งเสริม
การขาย 

60.62 34.27 39.02 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19.36 30.98 26.39 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,144.88 1,270.92 1,580.77 
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รายการ 31-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 73.50 91.21 109.15 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง - 1.77 38.32 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 73.50 92.98 147.47 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 500.00 500.00 625.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 3,042.49 
ก าไรสะสม 297.44 388.12 875.93 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 797.44 888.12 4,543,42 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,015.82 2,252.03 6,271.65 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 31-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 

รายได้    
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 5,749.27 7,821.38 10,542.00 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 289.89 396.23 637.76 
ดอกเบ้ียรับ 32.94 40.68 106.47 
รายไดอ่ื้น 5.26 1.27 28.51 

รวมรายได้ 6,077.36 8,259.56 11,314.73 

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ 5,301.27 7,175.32 9,478.38 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 197.74 229.95 251.83 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 286.24 334.42 485.04 

รวมค่าใช้จ่าย 5,785.25 7,739.68 10,215.24 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 292.11 519.88 1,099.49 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 92.29 15.19 33.40 
ก าไรส าหรับปี 199.82 504.68 1,066.10 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - - 9.21 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 199.82 504.68 1,075.31 
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งบกระแสเงนิสด  

หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 31-ธ.ค.-54 31-ธ.ค.-55 31-ธ.ค.-56 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมด าเนินงาน 320.46 843.54 1,138.00 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน (372.48) (379.94) (3,411.46) 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงิน (100.00) (414.00) 2,579.99 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

0.21 (0.24) 12.45 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (151.81) 49.36 318.98 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 348.91 197.10 246.46 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 197.10 246.46 565.43 

 

5.2 ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2556 เป็นปีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนกบับริษทัหลายประการ บริษท้ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในดา้นการด าเนินงาน

บริษทัไดป้รับเปล่ียนฝงูเคร่ืองบินไอพน่มาเป็นโบอ้ิง 737-800 อยา่งสมบูรณ์ โดยไดท้ยอยคืนเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-400 ใหแ้ก่ผูใ้ห้

เช่าเสร็จส้ินในช่วงกลางปี 2556 และไดท้ยอยรับมอบเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 มาเพ่ิมเติมอีกจ านวน 6 ล า ดงันั้น จึงท าใหป้ริมาณ

การผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.9 
และ 45.7 ในปี 2555 – 2556 ตามล าดบั 

การเพ่ิมปริมาณการผลิตดงักล่าวเป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษทัท่ีจะขยายการให้บริการดา้นการบิน ทั้งเท่ียวบินใน

ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือรองรับอุปสงค์การเดินทางทางอากาศ ซ่ึงมีแนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเน่ือง จ านวนผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา ระหวา่งปี 2554 - 2556 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.4 

ส่วนผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ บริษัทมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) 

เพ่ิมข้ึนเป็น 4,247.1 ลา้นท่ีนั่ง-กม. หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.7 เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า และมีปริมาณการขนส่งดา้นผูโ้ดยสาร 

(Revenue Passenger Kilometers: RPK) เพ่ิมข้ึนเป็น 3,567.4 ลา้นท่ีนัง่-กม. หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.3 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดย

บริษทัมีอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin factor) ท่ีระดบัร้อยละ 84.0 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงกวา่ร้อยละ 80 มาอยา่งต่อเน่ืองเป็น

ปีท่ี 4 ทั้ งน้ี ค่าโดยสารเฉล่ียส าหรับปี 2556 เท่ากับ 1,788 บาทต่อคนต่อเท่ียว ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.1 เน่ืองจากการ

แข่งขนัในตลาดเพ่ิมสูงข้ึน จากการท่ีสายการบินภายในประเทศต่างเพ่ิมปริมาณการผลิตประกอบกบัภาวะความไม่สงบท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีท าใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบพอสมควร เพราะเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวภายในประเทศ 
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จากเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าใหผ้ลการด าเนินงานปี 2556 มีการเติบโตจากปีก่อนหนา้ค่อนขา้งมาก กล่าวคือ 

รายไดร้วมเพ่ิมจาก 8,259.6 ลา้นบาท เป็น 11,314.7 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.0 ค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมข้ึนจาก7,739.7 ลา้นบาท 

เป็น 10,215.2 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.0 ซ่ึงต ่ากวา่อตัราการเพ่ิมของรายได ้ เน่ืองจาก คา่ใชจ่้ายท่ีประหยดัไดจ้ากการ

ปรับเปล่ียนฝงูบินท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน ประกอบกบัการประหยดัเน่ืองจากขนาด (Economy of Scale) ในส่วนของค่าใชจ่้ายคงท่ี

และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 33.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้ เน่ืองจาก

บริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของเคร่ืองบินไอพน่ (โบอ้ิง 737-800) 

และเคร่ืองบินใบพดั (ATR 72–500) ทั้งน้ีปี 2556 บริษทัมีก าไรส าหรับปี 1,066.1 ลา้นบาท และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

1,075.3 ลา้นบาท 

 

รายไดจ้ากคา่โดยสาร 

รายไดจ้ากค่าโดยสารแบบประจ ายงัคงเป็นรายไดห้ลกัท่ีส าคญัของบริษทั โดยในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากค่าโดยสาร

แบบประจ า เท่ากบั 10,282 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 90.9 ของรายไดห้ลกัทั้งหมด ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 34.7 โดย

สาเหตุของรายไดค้่าโดยสารแบบประจ าเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเติบโตของรายไดค้่าโดยสารแบบประจ าในเส้นทางการบินหลกั 

เส้นทางบินรอง และเส้นทางบินย่อย ซ่ึงรายไดจ้ากเส้นทางค่าโดยสารแบบประจ าในเส้นทางการบินหลกัยงัคงเป็นรายไดค้่า
โดยสารท่ีส าคญัของบริษทัโดยมีสดัส่วนร้อยละ 71.7  

นอกจากน้ี ในช่วงไตรมาสท่ี 3 - 4 ปี 2556 บริษทัไดเ้ร่ิมเปิดเส้นทางบินไปยงัต่างประเทศ 3 เส้นทางคือ แม่สอด – มะ
ละแหม่ง แม่สอด – ยา่งกุง้ และกรุงเทพ – ยา่งกุง้ ซ่ึงมีรายไดจ้ากค่าโดยสารเท่ากบั 23.8 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี การท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากค่าโดยสารแบบประจ าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าเป็นผลมาจากการขยาย และปรับเปล่ียน

ฝูงบิน เพ่ิมเส้นทางบิน และความถ่ีของเท่ียวบิน จึงท าให้ในปี 2556 บริษทัมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ดยสาร (ASK) เท่ากบั 

4,247.1 ลา้นท่ีนัง่-กม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.6 จากปีก่อนหนา้ อีกทั้งยงัสามารถรักษาอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin factor) 

ในปี 2556 ท่ีอตัราร้อยละ 84 มีอตัราค่าโดยสารเฉล่ีย 1,788 บาทต่อคนต่อเท่ียว และมีรายไดค้่าโดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร 
(Passenger Yield) เท่ากบั 2.96 บาทต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร  

ในปี 2556 บริษทัมีรายไดจ้ากค่าโดยสารแบบเหมาล า 260 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 39 โดยถือเป็นรายได้

ท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่บริษทัมีการใหบ้ริการแบบเหมาล าในปี 2555 ทั้งน้ีบริษทัจะใหบ้ริการเท่ียวบินแบบเหมาล าใน
เสน้ทางการบินระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะเสน้ทางการบินระหวา่งดอนเมืองกบัเมืองต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และรายไดอ่ื้น 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการท่ีส าคญัได้แก่ การเปล่ียนแปลงการเดินทาง ค่าบริการขนส่งสัมภาระส่วนเกิน 

ค่าธรรมเนียมการจองตัว๋และการช าระเงิน ค่าระวางขนส่ง และค่าธรรมเนียมจากค่าประกนัภยัการเดินทาง โดยในปี 2556 บริษทั

มีรายไดจ้ากการให้บริการเท่ากบั 637.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 61 จากปีก่อนหนา้ เน่ืองจากบริษทัมีการขยายปริมาณการผลิต
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ดา้นขนส่งมากข้ึน ประกอบกบัการปรับอตัราค่าบริการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการ อาทิ ค่าน ้ าหนกักระเป๋า

ส่วนเกิน ค่าธรรมเนียมในการช าระผ่านบตัรเครดิต เป็นตน้ รายไดจ้ากการให้บริการต่อผูโ้ดยสาร เพ่ิมข้ึนจาก 95.33 บาท เป็น 

108.19 บาทต่อคน  และรายไดอ่ื้นเท่ากบั 134.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 221.6 จากปีก่อนหนา้ โดยรายไดอ่ื้นส่วนใหญ่คือรายได้
ท่ีมีดอกเบ้ียรับจากเงินลงทุนระยะสั้น 

การวเิคราะห์ด้านค่าใช้จ่าย และผลก าไร 

การปรับเปล่ียนฝงูบินมาเป็นเคร่ืองบินรุ่นใหม่ โบอ้ิง 737-800 ซ่ึงมีอายเุฉล่ีย 13.3 ปี ณ ส้ินปี 2555 เป็น 8.2 ปี ณ ส้ินปี 

2556 ท าให้ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองบินลดลง เช่นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมเคร่ืองบิน ทั้งจากประสิทธิภาพในการใชน้ ้ ามนัท่ี

ประหยดักวา่เคร่ืองรุ่นเก่าโดยเฉพาะค่าใชจ่้ายต่อท่ีนัง่ จึงส่งผลให้ตน้ทุนการด าเนินงานต่อหน่วยลดลง โดยในปี 2556 บริษทัมี

ค่าใช้จ่ายรวม 10,215.2 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 32 โดยรายละเอียดของค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2556 
เปรียบเทียบกบัปี 2555 มีดงัน้ี 

 

โครงสร้างต้นทุนการด าเนินงานของบริษทั 

  
2555 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ต้นทุนผนัแปร             
ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง 2,694.5 34.9 3,473.6       34.0  775.66 28.7% 
ต้นทุนผนัแปรอืน่           
  ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 1,276.4 16.5 1,787.6 17.5  511.16 40.0% 
  ค่าธรรมเนียมสนามบิน 352.3 4.6 464.1        4.6  111.78 31.7% 
  ค่าใชจ่้ายการบริการสนามบิน 339.7 4.4 426.9        4.2  87.17 25.7% 
  ค่าเช่าเคร่ืองบินแบบเหมาล า 298.5 3.9 384.0        3.8  85.50 28.6% 
  รวมตน้ทุนผนัแปรอ่ืน ๆ 863.7 11.2 885.2        7.3  -114.65 -13.3% 
ต้นทุนผนัแปร 5,828.6 75.3 7,421.3       72.7  1,592.72 27.3% 

ต้นทุนคงที ่           
  ค่าเช่าด าเนินงานเคร่ืองบิน 769.5 9.9 1331.4       13.0  561.90 73.0% 
  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 423.4 5.5 585.8        5.7  162.40 38.4% 
  ค่าประกนัภยัเคร่ืองบิน 96.0 1.2 75.2        0.7  -20.80 -21.7% 
  ค่าใชจ่้ายในการรับและคืนเคร่ืองบิน 55.2 0.7 62.4        0.6  7.20 13.0% 
  ตน้ทุนคงท่ีอ่ืน ๆ 2.6 0 2.3        0.0  -0.30 -11.5% 
รวมต้นทุนคงที ่ 1,346.7 17.4 2,057.1       20.1  710.35 52.7% 
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2555 2556 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 564.4 7.3 736.9        7.2  172.47 30.6% 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7,739.7 100.0 10,215.2     100.0  2,475.54 32.0% 

 

อตัราส่วนทางธุรกจิ: ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) 

  
2555 2556 เปลีย่นแปลง 

บาท/ท่ีนัง่/กม. บาท/ท่ีนัง่/กม. บาท/ท่ีนัง่/กม. ร้อยละ 

ตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (CASK) 2.65  2.39  -0.26 -9.8% 
ตน้ทุนผนัแปรต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (VC/ASK) 2.00 1.74 -0.26 -12.7% 
ตน้ทุนผนัแปรไม่รวมค่าใชจ่้ายน ้ามนัต่อปริมาณการผลิตดา้น
ผูโ้ดยสาร (VC exc. fuel/ASK) 

1.07 0.93 -0.14 -13.7% 

ค่าใชจ่้ายน ้ ามนัต่อปริมานการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (Fuel/ASK) 0.92 0.82 -0.10 -11.5% 
ตน้ทุนคงท่ีต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (FC/ASK) 0.46 0.48 0.02 4.9% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารตอ่ปริมาณการผลิตดา้น
ผูโ้ดยสาร (SG&A/ASK) 

0.19 0.17 -0.02 -14.6% 

 ปี 2556 การบริหารตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เป็นผลมาจากการปรับเปล่ียน

ฝูงบิน การประหยดัเน่ืองจากขนาด และการควบคุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายรวมเท่ากบั 10,215.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 31.5 จากปี 2555 อตัราส่วนตน้ทุนต่อหน่วย (CASK) เท่ากบั 2.39 บาท/ท่ีนั่ง/กม. ลดลงจาก 2.65 บาท/ท่ีนั่ง/กม. หรือ 

9.8% จากปีก่อนหน้า เน่ืองจากในปี 2555 บริษทัยงัด าเนินงานดว้ยฝูงบินเก่า โบอ้ิง 737-400 ควบคู่กบัโบอ้ิง 737-800 และได้

ทยอยคืนเคร่ืองบินแก่ผูใ้ห้เช่าตามสัญญาท่ีครบก าหนด ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการส่งคืนเคร่ืองบิน (Aircraft Redelivering) 

จ านวน 247.4 ลา้นบาท ซ่ึงบันทึกเป็นรายจ่ายคร้ังเดียว ท าให้อตัราส่วนตน้ทุนต่อหน่วยค่อนขา้งสูงในปี 2555 หากไม่รวม

ค่าใชจ่้ายดงักล่าว ตน้ทุนต่อหน่วยจะเท่ากบั 2.57 บาท/ท่ีนัง่/กม. 

 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง (Fuel Cost) เป็นตน้ทุนในการด าเนินงานหลกัในปี 2556 มีจ านวนเท่ากบั 3,473.6 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษทัมีจ านวนเคร่ืองบินมากข้ึน และมีการ
เพ่ิมจ านวนเท่ียวบินต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาต้นทุนน ้ ามันเช้ือเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ดยสารลดลงเป็น 0.82 บาท/ท่ีนั่ง/กม. หรือลดลงร้อยละ 11.5 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากราคา
น ้ ามนัเคร่ืองบิน (JetA1) ลดลงจาก 127.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปี 2555 เป็น 121.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในปี 2556 
นอกจากน้ี ในปี 2556 ค่าเงินบาทเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าข้ึนเป็น 30.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
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ร้อยละ 1.2 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัน ้ ามนัต่อหน่วยลดลงเน่ืองจาก ราคาน ้ ามนัถูกก าหนด
เป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ช าระเป็นสกลุเงินบาท 

 ตน้ทุนผนัแปรอ่ืน (Variable Cost) ในปี 2556 เท่ากบั 7,421.3 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.3 เม่ือเทียบกบัปี
ก่อนหนา้ โดยหากพิจารณาตน้ทุนผนัแปรต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (VC/ASK) จะพบวา่ลดลงจาก 2.00 
บาท/ท่ีนัง่/กม. ในปี 2555 เป็น 1.74 บาท/ท่ีนัง่/กม. หรือลดลง ร้อยละ 12.7 เน่ืองจากบริษทัมีการขยายก าลงัการ
ผลิตดา้นผูโ้ดยสารมากข้ึน จากจ านวนท่ีนัง่ของเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนและระยะทางบินไกลข้ึน  

 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) 2,057.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.7 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตน้ทุนคงท่ีต่อ
ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารจะเท่ากบั 0.48 บาท/ท่ีนัง่/กม. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 เม่ือเท่ียบกบัปีก่อนหนา้ ซ่ึงการ
เพ่ิมข้ึนของตน้ทุนคงท่ีส่วนใหญ่จะเป็นการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายค่าเช่าเคร่ืองบินซ่ึงสูงข้ึนเพราะอายุเฉล่ียของ
เคร่ืองบินลดลง และในจ านวนเคร่ืองบินท่ีบริษทัเช่าอยู่นั้น มีเคร่ืองบินใหม่ 1 ล าจาก ท่ีเหลืออีก 15 ล าเป็น
เคร่ืองบินแบบใชแ้ลว้ 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (Selling and Administrative Expense) 736.9 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.6 
โดยหากพิจารณาค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารจะพบวา่มีแนวโนม้ลดลงจากปี
ก่อนหนา้ โดยในปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเท่ากบั 0.17 
บาท/ท่ีนัง่/กม. ลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ14.6 เน่ืองจากบริษทัไดป้ระโยชน์จากความประหยดัต่อขนาดในการ
ขยายก าลงัการผลิต และการควบคุมเร่ืองค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ก าไรจากการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 

ส าหรับปี 2556 บริษทัมีก าไรจากการด าเนินงานเพ่ิมสูงข้ึนเป็น 1,099.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนกวา่ร้อยละ 111.5 จากปี 2555 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเฉล่ียในปี 2556 ลดต ่าลงกวา่ปี 2555 ร้อยละ 
11.5 และการบริหารจดัการตน้ทุนท่ีดีข้ึน  

บริษทัช าระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 33.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 ของก าไรก่อนภาษีเงินได ้เน่ืองจากบริษทัไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของเคร่ืองบินไอพ่น (โบอ้ิง 737-800) และเคร่ืองบิน
ใบพดั (ATR 72 – 500)  

ทั้งน้ีปี 2556 บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวม 1,075.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของรายไดร้วม เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อย

ละ 113.0 โดยมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษทัขยายก าลงัการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ แต่ยงัคง

สามารถรักษาอตัราการบรรทุกไดท่ี้ร้อยละ 84 และมีรายไดค้่าโดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ท่ีระดบั 2.96 

บาทต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร อีกทั้ง ในดา้นของตน้ทุนบริษทัสามารถบริหารจดัการตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารได้
ลดลงร้อยละ 9.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 



29 
 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 6,271.7 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 178 เน่ืองจากบริษทัไดเ้ขา้ระดม

ทุนจากการขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนให้กบัประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก โดยมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 3,250 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะได้

น าเงินดงักล่าวไปใชใ้นการจดัหาเคร่ืองบิน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้ งน้ี บริษทัไดน้ าเงินไปวางมดัจ าค่าซ้ือ

เคร่ืองบินบางส่วน ส่วนท่ีเหลือไดน้ าไปลงทุนระยะสั้น สินทรัพยส่์วนใหญ่จึงอยู่ในรูปเงินสด และเงินลงทุนชัว่คราว จ านวน 

565.4 และ 4,800 ลา้นบาท ตามล าดบั รองลงไปเป็นเงินประกนัเก่ียวกบัเคร่ืองบิน ทั้งแบบไอพ่นและแบบใบพดั รวม 367 ลา้น

บาท (รวมทั้งในส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนและไม่หมุนเวียน) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ 287.3 ลา้นบาท เคร่ืองบินดงักล่าวจะทยอย
รับมอบในปี 2557-2558  

บริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 จาก 29.6 ลา้นบาท ในปี 2555 เป็น 41.4 ลา้นบาท ในปี 2556 จากปริมาณ

ธุรกิจท่ีขยายตวั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีในส่วนของลูกคา้องคก์รท่ีมีวงเงินเครดิตการคา้กบับริษทั อาทิ หน่วยงานราชการ สมาชิกรัฐสภา 

บริษทัเอกชน อยา่งไรก็ดี ในปี 2556 บริษทัไดต้ั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 18.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของรายได้

จากค่าโดยสาร ดา้นลูกหน้ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเคร่ืองบิน รายไดค้า้งรับ ซ่ึงเป็นรายการท่ี
เกิดข้ึนจากธุรกิจการคา้ปกติ รวม 274.9 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ร้อยละ 13.5 

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน บริษัทได้ลงทุนเพ่ิมเติม ทั้ งในส่วนอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โปรแกรม

คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์เพ่ิมข้ึนสุทธิ 11.9 ลา้นบาท (ร้อยละ 14.7) เป็น 92.6 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพ่ิมเติมในอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ิมข้ึน

สุทธิ 20.6 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าลิขสิทธ์ิโปรแกรม Microsoft Office 

หน้ีสิน 
หน้ีสินของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 1,728.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าร้อยละ 26.7 ซ่ึงเป็นไปตาม

ธุรกิจปกติของบริษทั ยอดท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่คือ รายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้ เพ่ิม 184.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 43 เป็น 613.8 

ลา้นบาท เน่ืองจากการเปิดขายล่วงหนา้ยาวข้ึน และการจดักิจกรรมทางการตลาดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือกระตุน้ยอดขาย ค่าใชจ่้ายคา้ง

จ่าย เพ่ิม 156 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68 เป็น 385.5 ลา้นบาท ขณะท่ียอดเจา้หน้ีการคา้ลดลงเล็กนอ้ยร้อยละ 2.2 เป็น 410.5 ลา้น
บาท  

ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (1) ส่วนหน้ีสินหมุนเวียน เป็นการตั้งส ารองการ

ซ่อมบ ารุงใหญ่ประจ าปี (C-Check) จ านวน 64.8 ล้านบาท ลดลง 37.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.6 และ (2) ส่วนหน้ีสินไม่

หมุนเวียน เป็นการตั้งส ารองส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในการคืนเคร่ืองบิน (Aircraft Redelivery) ซ่ึงบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลง
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นโยบายการบนัทึกบญัชีในปี 2556 จากการบนัทึกคร้ังเดียวเม่ือท าการคืนเคร่ืองบิน เป็นทยอยตั้งส ารองไปจนหมดระยะเวลา
สญัญาเช่าเคร่ืองบิน โดย ณ ส้ินปี 2556 มียอดรวม 38.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1.8 ลา้นบาท ในปี 2555 

ประมาณการหน้ีสินการใชสิ้ทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการขายเพ่ิม 4.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.9 เป็น 39.0 ลา้น

บาท โดยเป็นการตั้งส ารองการใชสิ้ทธิในการเปล่ียนคะแนนสะสมเป็นรางวลัของสมาชิกนกแฟนคลบั ซ่ึงเปล่ียนแปลงตาม

จ านวนสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน ของรางวลัท่ีสมาชิกจะสามารถแลกแตม้สะสมหลกัๆ จะเป็นตัว๋โดยสารของนกแอร์ และอาจมีโครงการ
ส่งเสริมการตลาดส าหรับของรางวลัอ่ืนๆ เป็นระยะ 

ในปี 2556 บริษทัตั้งส ารองภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 109.1 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 17.9 ลา้นบาท หรือร้อย

ละ 19.7 เน่ืองจากจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน และระยะเวลาการท างานของพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน 

บริษทัมีภาระผกูพนันอกงบการเงิน ไดแ้ก่ ค่าเช่าเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) สญัญาเช่าพ้ืนท่ี

ส านักงาน ส่วนปรับปรุงการเช่า และค่าเช่ารถยนต์ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัมีค่าใชจ่้ายตามภาระผูกพนัภายใน 1 ปีเท่ากบั 

1,616.4 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายตามภาระผกูพนัระหวา่ง 1 ถึง 5 ปี เท่ากบั 6,346.1 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายตามภาระผกูพนัเกินกวา่ 5 ปี 
เท่ากบั 3,315.1 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ในปี 2556 บริษทัไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนช าระแลว้จาก 500 เป็น 625 ลา้นบาท โดยไดเ้สนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก เม่ือ 20 มิถุนายน 2556 และไดล้ดมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท โดย 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 4,543.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3,655.3 ลา้นบาท จากปีก่อนหน้า ประกอบดว้ยทุนจด

ทะเบียน 625 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 3,042.5 ลา้นบาท ก าไรสะสมส่วนท่ีจดัสรรแลว้ 62.5 ลา้นบาท และส่วนท่ียงั

ไม่ไดจ้ดัสรร 813.4 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2556 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลรวม 587.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินปันผลระหวา่งกาล 337.5 
ลา้นบาท และเงินปันผลประจ าปี 250 ลา้นบาท  

กระแสเงนิสด 

ปี 2556 บริษทัมีกระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงาน  1,138.0 ลา้นบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

3,411.5 ลา้นบาท กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 2,579.9 ลา้นบาท เม่ือรวมกบัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนในเงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.5 ลา้นบาท รวมเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเพ่ิมข้ึน 318.9 ลา้นบาท ท าให้มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 565.4 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 

บริษทัมีก าไรส าหรับงวด 1,066.1 ลา้นบาท รายการปรับกระทบก าไรส าหรับปีเป็นเงินสดรับ 133.5 ลา้นบาท และ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน 61.6 ลา้นบาท รวมเป็นกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 1,138 ลา้นบาท 
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แหล่งไดม้าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน จ านวน 472.8 ลา้นบาท ไดแ้ก่ รายไดค้่าโดยสารรับล่วงหน้าเพ่ิมข้ึน 

184.6 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 157.1 ลา้นบาท ลูกหน้ีอ่ืนลดลง 90.7 ลา้นบาท และรายการอ่ืนๆรวม 40.4 ลา้นบาท ส่วน

แหล่งใชไ้ปของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน จ านวน 534.4 ลา้นบาท ไดแ้ก่ เงินประกนัเก่ียวกบัเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึน 271 ลา้น

บาท จ่ายค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 121.4 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 38.7 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน 31 ลา้น
บาท จ่ายภาษีเงินได ้28.2 ลา้นบาท จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 11 ลา้นบาท และรายการอ่ืนๆ รวม 33.2 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

แหล่งใชไ้ปของกิจกรรมลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนชัว่คราว ซ่ึงเป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินต่างๆ โดย

ในปี 2556 มีจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 3,390 ลา้นบาท จ่ายซ้ืออุปกรณ์ 46.6 ลา้นบาท จ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 36.8 

ลา้นบาท และจ่ายเพ่ิมซ้ือเงินลงทุนระยะยาว 0.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นค่าสมาชิกของ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

เน่ืองจากบริษทัมีจ านวนเท่ียวบินมากข้ึน ดา้นแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ 62.5 ลา้นบาท 
และเงินสดรับจากการขายทรัพยสิ์น 0.13 ลา้นบาท รวมเป็นกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 3,411.5 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บริษทัมีเงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 3,250 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดจ่าย ได้แก่ เงินปันผล 587.5 ลา้นบาท และ
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่ายหุน้สามญั 82.5 ลา้นบาท รวมเป็นกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมการจดัหาเงิน 2,580 ลา้นบาท 

 

6. รายการทีเ่กีย่วข้องกนัในปีทีผ่่านมา   

รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งบริษทั กบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้ทั้งทางตรงหรือทางออ้มตั้งแต่ร้อยละ 

10 ข้ึนไปรวมถึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส าหรับปี 2556 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (“การบิน

ไทย”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินเตม็

รูปแบบ (Full Service Airline)  

ความสมัพนัธ์ 

 การบินไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ถือหุ้นร้อย
ละ 39.2 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 การบินไทยไดส่้ง
ตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั ไดแ้ก่  
นายสรจกัร เกษมสุวรรณ นายโชคชยั 
ปัญญายงค ์และนายธีรพล โชติธนาภิบาล            
 

 

 

1.ค่าใช้จ่ายของบริษทั 

1.1 การเช่าเคร่ืองบิน 
ในปี 2556 บริษทัเช่าเคร่ืองบินในลกัษณะเช่าด าเนินงาน (Operating Lease) จากการ
บินไทยจ านวน 3 ล า ซ่ึงไดแ้ก่ โบอ้ิง 737-400 จ านวน 1 ล า และ เอทีอาร์ 72-200 

จ านวน 2 ล า เพ่ือใชใ้นการประกอบธุรกิจสายการบิน 

- ค่าเช่าเคร่ืองบิน 
 

 

1.2 การซ่อมบ ารุง 
บริษทัไดว้่าจา้งการบินไทยในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินท่ีเช่ามาจากการบินไทย 

- ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137.7 

 

 

 

258.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.5 

 

 

 

87.4 

 

 

 

 

 

 

 

การเช่าเคร่ืองบินจากการบินไทยเป็นรายการท่ีจ  าเป็น 

เ น่ืองจาก เค ร่ืองบินทั้ งสามล าดังกล่าวมีขนาดท่ี

เหมาะสมต่อลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทั อีกทั้ง
ราคาค่าเช่าก็เป็นไปตามราคาตลาด ทั้งน้ี บริษทัไดคื้น

เคร่ืองบินเช่าจากการบินไทยทั้งหมดตั้งแต่ไตรมาส 2 

ของปี 2556 และด าเนินการเช่าจากผูใ้ห้เช่าภายนอก

ทั้งหมด 

 

ส าหรับด้านการซ่อมบ ารุง การบินไทยจัดเป็นเพียง
ผู ้ประกอบการเพียงไม่ ก่ีรายในประเทศไทยท่ี มี

ใบอนุญาตในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินรุ่นดังกล่าว 

บริษทัจึงจ าเป็นต้องใช้บริการจากการบินไทย  อีกทั้ง

ราคาค่าซ่อมบ ารุงดงักล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด ทั้งน้ี

หลังจากท่ีบริษัทได้คืนเคร่ืองเช่าของการบินไทย
ทั้ งหมดในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2556 ก็ไม่ได้ว่าจ้าง

บริการซ่อมบ ารุงจากการบินไทยอีกต่อไป และจดัจา้ง

จากผูใ้ห้บริการภายนอกทั้งหมด 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

 

 

1.3 ค่าบริการภาคพ้ืนดินและค่าอาหารส าหรับผูโ้ดยสาร นกับิน และลูกเรือ  
ค่าบริการภาคพ้ืนดินในสถานีซ่ึงผูใ้ห้บริการตามสญัญาให้บริการภาคพ้ืนดิน

ตามปกติของบริษทัมีอุปกรณ์ไม่มีพอ และรวมทั้งค่าบริการภาคพ้ืนดินท่ีท่าอากาศ

ยานนานาชาติสุวรรณภูมิในระยะเวลาท่ีบริษทัยา้ยฐานปฎิบติัการทางการบิน

ชัว่คราวจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยงัท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณ
ภูมิเน่ืองจากเหตุอุทกภยัน ้ าท่วมปี 2554 

 
- ค่าบริการภาคพ้ืน  
- ค่าอาหารส าหรับผูโ้ดยสาร นกับิน และลูกเรือ 
- ค่ารถส าหรับผูโ้ดยสาร 

 

 
1.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

บริษทัมีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จากการใชบ้ริการการบินไทย เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบ้ีย

ประกนัภยัส าหรับเคร่ืองบินเช่าจากการบินไทย 

 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.6 
12.9 
10.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 
ไม่มี 
0.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.9 
 

 

 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีจ  าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั ทั้งน้ีระหว่างช่วงอุทกภยั บริษทัไดย้า้ยฐาน

ปฎิบติัการทางการบินไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึง

ไม่ มี ความพร้อมในหลายด้าน  ดังนั้ นบ ริษัท จึ ง

จ าเป็นตอ้งใช้บริการการบินไทย ซ่ึงมีความพร้อมท่ีท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เ พ่ือบริษัทจะได้

สามารถให้บริการเท่ียวบินแก่ผูโ้ดยสารของบริษทัได ้

อยา่งไรก็ดีค่าบริการดงักล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด 

 

 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีจ  าเป็นในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั อีกทั้ง หากบริษทัด าเนินการเอง บริษทัจะมี
ค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่า 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

 

 

2. รายได้ของบริษทั 

2.1 ค่าตัว๋โดยสาร 
บริษทัให้บริการขนส่งทางอากาศแก่ผูโ้ดยสารของการบินไทยตามสญัญาการท าการ
บินร่วม (Code Share Agreement) 

 
- รายไดค้่าโดยสาร0. 

 

2.2 รายไดอ่ื้นๆ 
บริษัทให้บ ริการภาค พ้ืน  (Ground Aircraft Handling) และให้บ ริการนายช่ าง
ภาคพ้ืนดิน (License Engineer) แก่ การบินไทย 

- รายไดอ่ื้น 
 

3. เจ้าหนีก้ารค้า 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

5. ภาระค า้ประกนั ค่าเช่า/ค่าบริการ ตามสัญญา 

 

 

 

 

 

 

2.40 

 

 

 

9.5 

 

94.0 

1.5 

36.0 

 

 

 

 

 

 

71 

 

 

 

12.6 

 

55.5 

1.3 

36.0 

 

 

 

บริษทัไดท้  าสัญญา Code Share Agreement กบัการบิน
ไทย เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายตัว๋โดยสารของ

บริษทั นอกจากนั้นราคาจ าหน่ายตัว๋ดงักล่าวของบริษทั

ก็มิไดต้  ่ากวา่อตัราราคาจ าหน่ายตัว๋ของผูโ้ดยสารรายอ่ืน 

 

การบินไทยไดว้า่จา้งให้บริษทัเพ่ือให้บริการภาคพ้ืนใน

ท่าอากาศยานท่ีการบินไทยให้บริการแต่ไม่มีพนักงาน
ประจ าของตนเอง ทั้งน้ีอตัราค่าบริการเป็นไปตามราคา

ตลาด    
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

 

 

บริษทั ดอนเมือง อนิเตอร์เนช่ันแนล แอร์พอร์ต 

โฮเต็ล จ ากดั (“แอร์พอร์ต โฮเต็ล”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

แอร์พอร์ต โฮเตล็เจา้ของและประกอบธุรกิจ

โรงแรม อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ซ่ึงตั้งอยูใ่กล้

กบัท่าอากาศยานดอนเมือง 

ความสมัพนัธ์ 

 การบินไทย ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั
และมีจดัเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมใน แอร์พอร์ต 
โฮเตล็โดยถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในแอร์พอร์ต 
โฮเตล็ 

 

 

ค่าท่ีพกั 

บริษทัไดใ้ชบ้ริการท่ีพกัจากแอร์พอร์ต โฮเตล็ ส าหรับพนกังานสถานีต่างจงัหวดัท่ีเดิน
ทางเขา้มาปฎิบติังานและฝึกอบรมท่ีสถานีกรุงเทพ 

- ค่าท่ีพกั 
- เจา้หน้ีค่าท่ีพกั 

 

 

 

 

 

 

0.7 
0.3 

 

 

 

 

 

 

1.2 
0.2 

 

 

บริษทัเลือกใช้บริการห้องพกัจากแอร์พอร์ตโฮเต็ลเพ่ือ

เป็นท่ีพกัให้พนกังานจากสถานีต่างจงัหวดัท่ีเดินทางเขา้

มาปฎิบติังาน และฝึกอบรมท่ีท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง เน่ืองจากโรงแรมดงักล่าวเป็นโรงแรมแห่ง
เดียวท่ีอยูใ่กลเ้คียงกบัท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

ซ่ึงมีทางเดินเช่ือมโดยตรงไปยงัอาคารผูโ้ดยสารและ

ออฟฟิศส านักงานของบริษัท อันจะเป็นการอ านวย

ความสะดวกสบายและประหย ัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางให้แก่พนกังานของบริษทั นอกจากน้ี จากการ

เปรียบเทียบราคากบัโรงแรมอ่ืนๆในบริเวณใกล้เคียง

พบวา่แอร์พอร์ตโฮเตล็มีราคาต ่าท่ีสุด 

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากดั 

ลกัษณะธุรกิจ 

ไทยไฟลทเ์ทรนน่ิงให้บริการฝึกอบรมบุคคลากร

ดา้นการบิน 

ความสมัพนัธ์  

 

ค่าบริการ 

- ค่าฝึกอบรม 

 

 

ไม่มี 

 

 

0.6 

 

 

รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีจ  าเป็นในการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั อีกทั้ง หากบริษทัด าเนินการเอง บริษทัจะมี

ค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่า 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

การบินไทย ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั

และมีจดัเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมใน ไทยไฟลทเ์ทรน

น่ิงโดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 ในไทยไฟลทเ์ทรนน่ิง 

 

 

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

(“ทิพยประกนัภยั”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

ทิพยประกนัภยัประกอบธุรกิจให้บริการ
รับประกนัวินาศภยั (Non-Life Insurance) ทั้ง 
อคัคีภยั ภยัทางทะเลและขนส่ง ภยัรถยนต ์
เคร่ืองบิน และเบด็เตล็ด  
ความสมัพนัธ์ 

 กรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ นายสมใจนึก เอง
ตระกูล เป็นกรรมการของทิพยประกนัภยั 

 
 
 
เบ้ียประกนั 

บริษทัจ่ายค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุนกับินและลูกเรือให้แก่บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั 

(มหาชน) 

 
- ค่าเบ้ียประกนั  

 

 

 

 

 

 

89.5 

 

 

 

 

 

 

49.1 

 

 

บริษทัซ้ือประกนัอุบติัเหตุนักบินและลูกเรือจากทิพย

ประกนัภยัซ่ึงเป็นผูรั้บประกนัภยัด้านการบินหลกัราย

หน่ึงของประเทศไทย ทั้ งน้ีในการคัดเลือกบริษัท

รับประกันภัย บริษัทได้ท  าการประกวดราคา และ 
ปรากฎวา่ทิพยประกนัภยัเสนอราคาต ่าท่ีสุด 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 

(“แกรมมี”่) และ บริษทัย่อย 

ลกัษณะธุรกิจ 

แกรมม่ีประกอบธุรกิจบนัเทิงครบวงจร ทั้งค่าย

เพลง ผลิตรายการวิทยแุละโทรทศัน์ จ  าหน่าย

 

 

ค่าจดัท าส่ิงพิมพ ์
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

กล่องรับสญัญาณโทรทศัน์ดาวเทียม และผลิต

ภาพยนตร์ 

 

ความสมัพนัธ์ 

ในปี 2556 กรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ นายวีระวงศ ์

จิตตมิ์ตรภาพ เป็นกรรมการร่วมกบัแกรมม่ี 

บริษทัไดว้่าจา้งแกรมม่ีเพ่ือให้เป็นผูด้  าเนินการจดัหาศิลปินและผลิตส่ิงพิมพเ์พ่ือใชใ้น

กิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั 

- ค่าศิลปินและจดัท าส่ิงพิมพ ์
 
 

 
ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ต และค่าสนบัสนุนคอนเสิร์ต 

บริษทัไดจ้ดัจา้งศิลปินของแกรมม่ีเพ่ือเขา้ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั อีก

ทั้งบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนคอนเสริตท่ีจดัโดยบริษทัยอ่ยของแกรมม่ี 

- ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ตและค่าสนบัสนุนงานคอนเสิร์ต 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

0.8 

 

 

1.6 

 

 

 

 

ไม่มี 

ศิลปินของแกรมม่ีท่ีบริษทัให้แกรมม่ีด าเนินการจดัหา

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและรายการส่งเสริมการขาย

ของบริษทั  

อีกทั้งคอนเสิร์ตท่ีบริษทัให้การสนับสนุนนั้น ก็เป็น

คอนเสิร์ตท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ของบริษทั ส าหรับ อตัราการจดัจา้งดังกล่าวก็เป็นไป

ตามราคาตลาด และ มิได้สูงกว่าอตัราราคาท่ีแกรมม่ี
เรียกเก็บจากบุคคลอ่ืน 

 

บริษทั เบอร์ลียุ่คเกอร์ จ ากดั (มหาชน)  

(“เบอร์ลียุ่คเกอร์”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

เบอร์ล่ียคุเกอร์ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย

สินคา้อุปโภคและบริโภค เช่น ขนมขบเค้ียว 

กระดาษทิชชู่ สบู ่เป็นตน้ รวมทั้งยงัเป็นผูน้ าใน

ระบบการตลาด การขาย และการจดัจ าหน่าย

สินคา้ 

ความสมัพนัธ์ 

 

 

ค่าตัว๋โดยสาร 

เบอร์ล่ียคุเกอร์จดัซ้ือตัว๋โดยสารจากบริษทั 

 

- รายไดจ้ากการจ าหน่ายตัว๋โดยสาร 
- ลูกหน้ีคา้งรับค่าตัว๋โดยสาร 

 

 

 

 

 

 

1.0 
0.1 

 

 

 

 

 

0.2 
ไม่มี 

 

 

 

การจ าหน่ายตั๋วโดยสารให้ เบอร์ล่ียุคเกอร์เป็นไป
ตามปกติธุรกิจของบริษทั อีกทั้งราคาดงักล่าวก็เป็นไป

ตามอตัราราคาเดียวกนักบัอตัราราคาของลูกคา้ประเภท

องคก์ร (Corporate) รายอ่ืนๆ ของบริษทั 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

/ความสัมพนัธ์ 
ประเภทรายการ 

มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) 
ความจ าเป็น/ความสมเหตุสมผลของรายการ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2555 2556 

 กรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ นายวีระวงศ ์จิตต์
มิตรภาพ เป็นกรรมการของเบอร์ล่ียคุเกอร์ 

บริษทั กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลสิ จ ากดั 

(มหาชน) (“กรุงไทยคาร์เร้นท์”) 

ลกัษณะธุรกิจ 

กรุงไทยคาร์เร้นทป์ระกอบธุรกิจให้บริการเช่า
รถยนตป์ระเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แก่ลูกคา้องคก์รรวมถึงบุคคลทัว่ไป 

ความสมัพนัธ์ 

 นางสุภาภรณ์ จิตตมิ์ตรภาพ ซ่ึงเป็นคู่สมรสกบั
กรรมการของบริษทั คือ นายวีระวงค ์จิตต์
มิตรภาพ เป็นกรรมการของกรุงไทยคาร์เร้นท ์ 

 

 

ค่าเช่ารถยนต ์

ค่าเช่ารถยนตเ์พ่ือใชบ้ริการในบริเวณลานจอดเคร่ืองบิน 

- ค่าเช่ารถยนต ์
- เจา้หน้ีค่าเช่ารถยนต ์

 

 

 

 

 

1.3 
0.1 

 

 

 

 

0.4 
ไม่มี 

 
 

 

 

 

บริษทัไดเ้ร่ิมใช้บริการรถยนตเ์ช่าเพ่ือใช้งานในบริเวณ

ท่าอากาศยานมาตั้งแต่ปี 2548  

ทั้ งน้ีในการคัดเลือก กรุงไทยคาร์เร้นท์ เป็นผู ้เสนอ
บริการท่ีให้ราคาและขอ้เสนอดีท่ีสุด 
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7. สรุปสัญญาทีส่ าคญัในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  

7.1 สัญญาเช่าด าเนินงานเคร่ืองบนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัเช่าเคร่ืองบินทั้งหมด 2 รุ่น ไดแ้ก่ โบอ้ิง 737-800  และเอทีอาร์ 72-500 รวมทั้งส้ิน 16  

ล า ปัจจุบนัเคร่ืองบินทั้งหมดท่ีบริษทัเช่ามีอายปุระมาณ 0.9 – 14.5  ปี อายเุฉล่ียเคร่ืองบินขณะรับมอบคือ 0 - 12.4  ปี อายสุญัญา

เช่าด าเนินงานอยูร่ะหวา่ง 7 - 12 ปี บริษทับนัทึกค่าเช่าเคร่ืองบินเป็นค่าใชจ่้ายรายเดือนในงบก าไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จ มิได้
บนัทึกเป็นสินทรัพยใ์นงบดุล เคร่ืองบินทั้งหมดจดทะเบียนในประเทศไทยโดยเช่าเคร่ืองบินจากผูใ้หเ้ช่าต่างประเทศหลายราย 

  ตารางสรุปสญัญาเช่าเคร่ืองบินท่ีรับมอบแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

ประเภท

เคร่ืองบิน 

 

หมายเลข

ประจ าเคร่ือง 

 

ผู้ให้เช่า 

 

วันรับมอบเคร่ืองบิน 

 

วันส้ินสุดสัญญา 

 

อายุ

สัญญา

(เดือน) 

 

อายุเคร่ืองบิน ณ วัน

รับมอบเคร่ืองบิน 

1. โบอ้ิง 737-800 HS-DBA SMBC Aviation Capital (UK) 25 ตุลาคม 2554 24 ตุลาคม 2561 84 6.9 ปี 

2. โบอ้ิง 737-800 HS-DBB SMBC Aviation Capital (UK) 7 พฤศจิกายน 2554 6 พฤศจิกายน 2561 84 6.9 ปี 

3. โบอ้ิง 737-800 HS-DBC Trojan Aircraft Leasing (France) 

SARL  

24 พฤศจิกายน 2554 23 พฤศจิกายน 2561 84 12.1 ปี 

4. โบอ้ิง 737-800 HS-DBD Sumisho Aircraft Asset 

Management B.V. 

4 พฤษภาคม 2555 3 พฤษภาคม 2562 84 7.0 ปี 

5. โบอ้ิง 737-800 HS-DBE GECAS Aircraft Leasing 

Netherland BV  

7 สิงหาคม 2555 6 สิงหาคม 2562 84 10.9 ปี 

6. โบอ้ิง 737-800 HS-DBF SMBC Aviation Capital (UK) 28 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2563 96 7.6 ปี 

7. โบอ้ิง 737-800 HD-DBG SMBC Aviation Capital (UK) 

Limited 

16 พฤศจิกายน 2555 15 พฤศจิกายน 2563 96 5.7 ปี 

8. โบอ้ิง 737-800 HS-DBH GECAS Aircraft Leasing 

Netherlands BV 

21 ธนัวาคม 2555 20 ธนัวาคม 2562 84 10.3 ปี 

9. โบอ้ิง 737-800 HS-DBK Mitsubishi Corporation 

International (Europe) PLC 

31 มกราคม 2556 30 มกราคม 2568 144 0 ปี 

10. โบอ้ิง 737-800 HS-DBJ GECAS Aircraft Leasing 

Netherlands BV 

14 กุมภาพนัธ์ 2556 13 กุมภาพนัธ์ 2563 84 10.5 ปี 

11. โบอ้ิง 737-800 HS-DBL Cardamom Aircraft Leasing 

Pte.Ltd 

7 พฤษภาคม 2556 6 พฤษภาคม 2565 108 7.1 ปี 

12. โบอ้ิง 737-800 HS-DBM Sage Aircraft Leasing Pte.Ltd. 14 พฤษภาคม 2556 13 พฤษภาคม 2565 108 7.1 ปี 
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ประเภท

เคร่ืองบิน 

 

หมายเลข

ประจ าเคร่ือง 

 

ผู้ให้เช่า 

 

วันรับมอบเคร่ืองบิน 

 

วันส้ินสุดสัญญา 

 

อายุ

สัญญา

(เดือน) 

 

อายุเคร่ืองบิน ณ วัน

รับมอบเคร่ืองบิน 

13. โบอ้ิง 737-800 HS-DBN SMBC Aviation Capital (UK) 

Limited 

15 ตุลาคม 2556 14 ตุลาคม 2565 108 7.1 ปี 

14. โบอ้ิง 737-800 HS-DBO SMBC Aviation Capital (UK) 

Limited 

16 ตุลาคม 2556 15 ตุลาคม 2565 108 7.1 ปี 

15. เอทีอาร์-72 HS-DRC Investec Bank PLC 28 ธนัวาคม 2555 27 ธนัวาคม 2563 96 5.5 ปี 

16. เอทีอาร์-72 HS-DRD INV-TURBO Leasing B.V 7 มีนาคม 2556 6 มีนาคม 2564 96 6 ปี 

 

ตารางสรุปสญัญาเช่าเคร่ืองบินท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

ประเภทเคร่ืองบิน 

หมายเลข

ประจ าเคร่ือง 

ผู้ให้เช่า วนัทีค่าดว่าจะรับ

มอบเคร่ืองบิน 

วนัส้ินสุดสัญญา อายุ

สัญญา

(เดอืน) 

อายุเคร่ืองบิน ณวนั
รับมอบเคร่ืองบิน  

1. โบอ้ิง 737-800 HS-DBP GECAS Aircraft Leasing 

Netherland BV 

มีนาคม 2557 144 เดือนนับจากวนั

ส่งมอบ 

144 0 ปี 

2. โบอ้ิง 737-800 HS-DBQ GECAS Aircraft Leasing 

Netherland BV 

มิถุนายน 2557 144 เดือนนับจากวนั

ส่งมอบ 

144 0 ปี 

3. โบอ้ิง 737-800 HS-DBR Avalon Aerospace Leasing 

Limited 

กนัยายน 2557 144 เดือนนับจากวนั

ส่งมอบ 

144 0 ปี 

4. โบอ้ิง 737-800 HS-DBS Aircraft Leasing PTE LTD ตุลาคม 2557 144 เดือนนับจากวนั

ส่งมอบ 

144 0 ปี 

5. Bombadier Q400 - อยูร่ะหวา่งการจดัหาเคร่ืองบิน กนัยายน 2557 N/A N/A 0 ปี 

6. Bombadier Q400 - อยูร่ะหวา่งการจดัหาเคร่ืองบิน ตุลาคม 2557 N/A N/A 0 ปี 
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สัญญาเช่าเหมาล าเคร่ืองบิน 

  การเช่าเคร่ืองบินในลกัษณะเช่าเหมาล า (Chartered Flight) จากพนัธมิตรทางธุรกิจของนกแอร์ ปัจจุบนัมีเพียงรายเดียว 

ณ ส้ินปี 2556 ไดแ้ก่ บริษทั สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชัน่ จ ากดั (“เอสจีเอ”) ซ่ึงให้นกแอร์เช่าเหมาล าเคร่ืองบินแบบ SAAB340 

ขนาด 34 ท่ีนัง่ บริษทัไดต้กลงช าระค่าเช่าเคร่ืองบินตามจ านวนเท่ียวบินท่ีท าการบินจริง การเช่าเคร่ืองบินในลกัษณะดงักล่าวจะ

ท าให้บริษทัสามารถให้บริการเท่ียวบินกับผูโ้ดยสารในเส้นทางการบินสายรอง และเส้นทางสายย่อยได้ครอบคลุมยิ่งข้ึน 

เน่ืองจากเคร่ืองบิน SAAB ซ่ึงมีขนาดเล็กกว่าเคร่ืองบินรุ่นอ่ืนๆ ของบริษทั เหมาะสมกับเส้นทางบินเปิดใหม่ท่ีอุปสงค์การ
เดินทางทางอากาศยงัไม่สูงมากนกั ทั้งน้ี สามารถสรุปสาระส าคญัของสญัญาเช่าเหมาล าได ้ดงัต่อไปน้ี 

คู่สญัญา ผูเ้ช่า: บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ผูใ้หเ้ช่า: บริษทั สยาม เจนเนอรัล เอวเิอชัน่ จ ากดั (“เอสจีเอ”) 

อายสุญัญา สญัญาลงนามคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2553 

การช าระค่าเช่า  ผูเ้ช่าจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบช าระค่าใชจ่้ายตามค่าเช่าท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเส้นทาง
การบิน ตามจ านวนเท่ียวบินท่ีใหบ้ริการ  

 ค่าเช่าดงักล่าวรวมค่าธรรมเนียมในการข้ึนลงของอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการจอด
อากาศยาน ค่าธรรมเนียมระบบน าร่อง แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ใหบ้ริการภาคพ้ืน ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และภาษีสนามบิน (Airport Tax) 

การยกเลิกสญัญา การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาตอ้งท าหนงัสือแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

สัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

บริษทัเขา้ท าสัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินกบัผูใ้ห้บริการหลายราย ข้ึนอยู่กบัประเภทของ

เคร่ืองบิน ปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการรายหลกัๆ ไดแ้ก่ Lufthansa Technik AG ซ่ึงจดัเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการรับรองจากสถาบนั

ระดบัโลก มีความเช่ียวชาญประสบการณ์ในธุรกิจสูง และเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมการบิน โดยเน้ือหาสญัญารับบริการ

วางแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินครอบคลุมถึงการซ่อมในลกัษณะ A-Check  C-Check และ Heavy-Check หรือ การซ่อม
บ ารุงท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงบริษทัไม่มีใบอนุญาตในการด าเนินงาน โดยสญัญาของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ประเภทเคร่ืองบิน 

หมายเลขประจ า
เคร่ือง 

ผู้ให้บริการในการซ่อม
บ ารุง 

อายุสัญญา วนัเร่ิมต้น วนัส้ินสุด 

1. โบอ้ิง 737-800 HS – DBA 
HS - DBB 
HS – DBC 
HS – DBD 
HS - DBE 
HS – DBF 
HS - DBG 
HS – DBH 
HS - DBK 
HS – DBJ 
HS - DBL 
HS – DBM 
HS - DBN 
HS – DBO 

Lufthansa  
Technik AG Triump 

7 ปี 27 กรกฎาคม 2554 31 สิงหาคม 2561 

2. เอทีอาร์ 72-500 HS – DRC 
HS - DRD 

 

-ATR Eastern Support 
-Lufthansa Technik AG 

-Triumph Aviation Service 
Asia 

 
 

60 เดือน 28 ธนัวาคม 2555 27 ธนัวาคม 2560 

 

8. คดหีรือข้อเรียกร้องทีม่สีาระส าคญัซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ  

ไม่มี 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัเงนิทุนหมุนเวยีน 

คณะกรรมการบริษทั เห็นวา่บริษทัมีเงินทุนเพียงพอเน่ืองจาก ใชก้ระแสเงินสดจากการประกอบกิจการของบริษทั  

 

10. ยอดรวมของตราสารหนีท้ีอ่อกจ าหน่ายแล้ว ยอดรวมของเงนิกู้ทีม่กี าหนดระยะเวลา ยอดรวมมูลค่าหนีสิ้นอืน่รวมทั้ง

เงนิเบิกเกนิบญัชี หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

ไม่มี 
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ขา้พเจา้ นายพาที สารสิน ในฐานะกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั ขอรับรองวา่ขอ้มูลสารสนเทศในฉบบัน้ีถูกตอ้งและ
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดหรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหผู้ถื้อหุน้เสียหาย 

    

              ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                         นายพาที สารสิน 
                          ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                                                       บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


