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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย                          
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  

ระยะเวลาจองซือ้ระหว่างวันท่ี 16 - 20 ตุลาคม 2560 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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 หน้าที่ 2  

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้ง : 183 ชั้น 17 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เว็บไซต์ : https://www.nokair.com 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท  : ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที ่8/2560 เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2560 

: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2560 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของ สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ได้มีมติให้จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคา
เสนอขาย 1.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 28 กันยายน 
2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และ
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 และก าหนดวันจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม2560 (รวม 5 วันท าการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรร 
ดังนี ้

ประเภทของหุ้น                                        : หุ้นสามัญ 

ทุนจดทะเบียนเดิม  : 1,292,249,882 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,292,249,882  
หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน (รวม
หุ้นรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธทิี่จะซื้อหุ้น NOK-W1) 

: 2,499,249,882  บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,499,249,882   
หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท /1 

ทุนช าระแล้วเดิม : 1,135,999,882  บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,135,999,882 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน) 

 

: 1,135,999,882  บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1,135,999,882 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

https://www.nokair.com/
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ทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่
ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบท้ังจ านวน) 

: 2,271,999,764 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจ านวน 2,271,999,764 
หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท/2  

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร : ไม่เกิน 1,135,999,882  หุ้น  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 1.50  บาทต่อหุ้น 

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่   

โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจ านวนที่เกิน
กว่าสิทธิของตนได้และผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเป็นรอบไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ
ที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์
ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป 

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จ านวนไม่ เกิน 
1,135,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขาย
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ในอัตราส่วนการ
จองซื้อเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  

หมายเหตุ:  

/1 ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพ่ิมทุน จ านวน 2,499,249,882 บาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,292,249,882 บาท ทุนจด
ทะเบียนส าหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้จ านวน 1,135,999,882 บาท  และทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (NOK-W1) จ านวน 71,000,118 บาท 
/2ทุนช าระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนจ านวน 2,271,999,764 บาท ประกอบด้วยทุนช าระแล้วเดิม จ านวน 1,135,999,882 บาท และทุน

ช าระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซ้ือเต็มทั้งจ านวน  1,135,999,882 บาท ทั้งนี้ ทุนช าระแล้ว
ไม่นับรวมการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับรอบการใช้สิทธิเดือนกันยายน 2560   

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ง
จ านวนที่จองซื้อ 

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธินั้นจะต้องแสดง
ความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ 
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โดยกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจ านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน          
ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิ 

(ข) กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจ านวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน           
ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือคูณด้วยสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย จะได้เป็นจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อเกินสิทธิแต่
ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้น ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ตามสูตรการค านวณ ดังนี้ 

จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิม่ทุนท่ีได้รับจัดสรรเกินสิทธิ =  

จ ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เหลือจำกกำรจัดสรรตำมสิทธิ x สัดส่วนกำรถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
เกินสิทธิแต่ละรำย 

ตัวอย่าง 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจ านวน 2,000 หุ้น หัก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นแสดง
ความจ านงจองซื้อจ านวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจ านวน 600 หุ้น 

    ผู้ถือหุ้น 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ได้รับจัดสรร
ตามสิทธิ 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน        
ที่จองซื้อ (หุ้น) 

หุ้นสามัญเพิ่มทุน    
ที่ได้รับจัดสรร 
เกินสิทธิ ตามสิทธิ เกินสิทธิ 

ผู้ถือหุ้น ก 20% 400 400 300 20% x 600 = 120 
ผู้ถือหุ้น ข 35% 700 100 - - 
ผู้ถือหุ้น ค 35% 700 700 400 35% x 600 = 210 
ผู้ถือหุ้น ง 10% 200 200 50 10% x 600 = 60* 
รวม 100% 2,000 1,400 750 390 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรรตามสิทธิและจัดสรรเกินสิทธิรอบท่ี 1  

    ผู้ถือหุ้น 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (หุ้น) รวมหุ้นท่ีได้รับ 

การจัดสรร  ตามสิทธิ เกินสิทธิ (รอบที่ 1) 
ผู้ถือหุ้น ก 400 120 520 
ผู้ถือหุ้น ข 100 - 100 
ผู้ถือหุ้น ค 700 210 910 
ผู้ถือหุ้น ง 200 50* 250 
รวม 1,400 380 1,780 

* ผู้จองซ้ือจะได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่เกินจ ำนวนที่จองซ้ือ 

(ค) จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้จองซือ้แต่ละรายได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายระบุ
ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รับช าระเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
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(ง) ในกรณีท่ียังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) อยู่อีก ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเกินสิทธ ิตามวิธีในข้อ (ข)  

(จ) บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ข) จนกระทั่งไม่มีหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

วันท่ี 28 กันยายน 2560 

6. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 

วนัท่ี 29 กันยายน 2560 

7. ก าหนดวันจองซื้อและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560  ภายในเวลาท าการ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. (เฉพาะวันท าการของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)) 

7.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด  (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) 
ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 
175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0-2680-1327  0-2680-1715 โทรสาร 0-2680-1733 

**บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี** 

8. วิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ
ตามจ านวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) และจ านวนหุน้ท่ีต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเพียงใบเดียวตอ่ผู้จองซือ้ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซือ้หรือผู้รับมอบอ านาจ และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตาม
จ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร 
(ถ้ามี) โดยโอนช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ และยื่นเอกสารประกอบการ
จองซื้อไปยังสถานท่ีรับจองซื้อหุ้นและช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 7)  
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8.1 การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบัญชี (จ่ายช าระเต็มจ านวน) 

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินโอน โปรดช าระเงินได้ที่บัญชี “บริษัท
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company 
Limited For Securities Subscription” 

ธนาคาร / สาขา : กรุงเทพ / สาทร 

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน 

เลขที่บัญชี  : 142-310059-1 

 ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อ ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้  ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการช าระเงิน 

 ก าหนดเวลารับจองซื้อด้วยเงินโอน : รับจองซื้อระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 (เฉพาะวันท า
การของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. 

(2) กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (จ่ายช าระเต็มจ านวน)  

 ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะช าระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ กรุณาติดต่อ
ตัวแทนรับจองซื้อที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  โดยเช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่ังจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด 
เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities 
Subscription” โดยจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
ส านักหักบัญชีภายในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันท าการถัดไปเท่านั้น 

 ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้  ไว้ในด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์

 ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีรับช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ : รับจองซื้อระหว่างวันท่ี 
16 - 17 ตุลาคม 2560 (เฉพาะวันท าการของตลาดหลักทรัพย์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.  

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร 
(ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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ข้อมูลส าคัญอื่นๆ  

 ผู้ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ช าระเงินค่าจองซื้อตามวันและเวลาที่ก าหนด 
หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่ส่ังจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่ังจ่าย บริษัท
จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

 ในกรณีช าระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การช าระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายท าการ
ขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น 

 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด 

 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ท าการจองซื้อ และช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย
วิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม 

8.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอ านาจจะต้องน าเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมช าระเงินเต็มจ านวนที่จอง
ซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อ
ตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 7.2 

ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3)  

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจ านวนที่ได้แสดงไว้ใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) และจ านวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้า
มี) 

ทั้งนี้ก าหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 1 ฉบับเท่านั้น 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
จัดสรร 

ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)   (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)  

ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)   ในฐานะนาย
ทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะ
ระบุจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถอืหุ้นให้ผู้ถือหุ้น
ทราบ 
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ค) หลักฐานการช าระเงิน  

หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อเต็มจ านวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์
จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการช าระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือก
ช าระ โดยพิจารณารายละเอียดและด าเนินการตามที่ระบุในข้อ 8.1 

ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย ์หรือส าเนา Statement ส าหรับบัญชี
กระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก เท่านั้น พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทช าระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบ
การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็น

ชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชี
ดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันท่ีเปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
4) ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
6) ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
8) ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
9) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื้อภายใน 5 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว บริษัท
โดยตัวแทนรับจองซื้อจะด าเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามชื่อที่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 28 กันยายน 2560 และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 กันยายน 2560 
ภายใน 10 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น  

จ) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจด าเนินการแทน 

หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมเอกสารประกอบการแสดง
ตน และ/หรือ ส าเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) 

ฉ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะน าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น  
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ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  (Issuer Account) 
สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
หลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) 
เท่านั้น” (เอกสารเพิ่มเติม 2.1)  เพื่อน าส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

ช) เอกสารประกอบการแสดงตน 

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บัตรประจ าตัวประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือ
มารดา) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และส าเนาทะเบียนบ้าน
ที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1)ให้แนบ
ส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ-นามสกุล เป็น
ต้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  โดย
ลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิล าเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้
มีอ านาจลงนาม ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และอ านาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง
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ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของ
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จัดท า หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (เอกสารเพิ่มเติม 2.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (เอกสาร
เพิ่มเติม 2.3) แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (เอกสารเพิ่มเติม 2.4) 

หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น  และได้ผ่านขั้นตอน
การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence : KYC/CDD) และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) 
กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่จ าเป็นต้องกรอกแบบ
ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตน ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้งนี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแนบแบบประเมินความ
เหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (เอกสารเพิ่มเติม 2.2) เอกสารประกอบการแสดงตน (เอกสาร
เพิ่มเติม 2.3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ตัวแทนรับ
จองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

8.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื้อจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

8.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินสิทธิ  

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้
ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซื้อเกินสิทธิ เนื่องจาก
มีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มี
ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 10  วันท าการนับแต่วันส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและช าระเงินค่าจอง
ซื้อ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 5 วันท าการนับแต่วันส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการ

จองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ ส าหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อ
หุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญช ีตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงนิเข้าบัญชีดว้ยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 
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1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
8. ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
9. ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี ้ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชือ่ของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือส าเนา Statement บัญชี
กระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง10 
หลัก พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) กรณีไม่ได้รับส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือส าเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน
หรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดท า
เป็นเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่  29 กันยายน 
2560 ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันส้ินสุดก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อ 

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื้อจะช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
ค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวัน พ้นก าหนด
ระยะเวลา  10 วันท าการดังกล่าวจนถึงวันท่ีได้มีการช าระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี หากได้
มีการช าระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีไม่ได้รับจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
วันที่ 29 กันยายน 2560 โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป 

8.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียก
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เก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ภายใน 30 วันนับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

8.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ  

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและท่ีอยู่ทีป่รากฏในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 29 กันยายน 2560 ภายใน 15 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่ง
ในกรณนีี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าท าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

8.4.2 ในกรณปีระสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  

บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการ
จัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วันท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้น
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ
ด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ก าหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของ
บริษัทท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 
ดังกล่าวแล้ว 

8.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 

บริษัทจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวน
หุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้
ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  

ในกรณีข้อ 8.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์
จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่งมอบ
หุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 8.4.1 แทน 

ผู้ถือหุ้นท่ีใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้น
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
เข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
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จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของ
หุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึง
ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจท าให้ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถขายหุ้นท่ีจองซื้อได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ อนญุาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทท าการซื้อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์                                                                                                                                                                                                                                                                     

8.5 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.5.1 ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับ
จองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานการในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย 

8.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

8.5.3 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก 

8.5.4 หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระ 
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัท
เห็นสมควร 

8.5.5 หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทภายใน
ก าหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จอง
ซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้
ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้น
สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว  

ดังนั้น ในการช าระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อ และด าเนินการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการท่ีก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน 

8.5.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะท าให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่าง
ด้าวเกินกว่าจ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
อาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน 

8.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิทธิ 
เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม 
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ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวของบริษัท 

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน  

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัททั้งในด้านการด าเนินงานและด้านเงินทุน 
โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน ปรับปรุงฝูงบิน 
รวมถึงการขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผล
ให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น 

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ครั้งนี้  
บริษัทจะได้รับเงินทุนส่วนส าคัญที่บริษัทจะน ามาใช้พัฒนาการด าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้  

 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  – ที่ผ่านมาบริษัทประสบผลการด าเนินงานขาดทุน เงินรับส่วนหนึ่งจากการ
เพิ่มทุนครั้งนี้ จะน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน เพิ่มสภาพคล่อง และเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของฐานะการเงินให้แก่บริษัท 

 ขยายเส้นทางและเครือข่ายการบิน – บริษัทมีแผนลงทุนในการขยายเส้นทางการบินที่บริษัทศึกษาและ
เล็งเห็นโอกาส ซึ่งจะช่วยเพิ่มเครือข่ายการบิน อัตราการใช้เครื่องบิน และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตราก าไรให้แก่บริษัทในระยะยาว 

 ปรับปรุงฝูงบิน – บริษัทมีแผนปรับปรุงฝูงบินเพื่อเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินต่อล า เพื่อลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อ
หน่วย เช่น ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบ ารุง ค่าบุคลากรการบิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลการ
ด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรท่ีดีขึ้น      

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

11.1  นโยบายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 25 ของผลก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้
เงินจ านวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

11.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
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12. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

12.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

 

12.2 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น  = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย)  

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดยที ่   

ราคาตลาด = ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออก 
(ระหว่างวันท่ี 20 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม  2560) เท่ากับ 4.77 บาท
(ข้อมูลจาก SETSMART)  

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + ( ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
แก่ผู้ถือหุ้นเดิม x จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม)  

  จ านวนหุ้นทีช่ าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 

 =  (4.77 x 1,135,999,882 ) +( 1.5 x 1,135,999,882) 

 (1,135,999,882 + 1,135,999,882) 

 = 3.14 

ผลกระทบต่อราคาหุ้น  = 34.17% 

หมายเหตุ: ราคาตลาดหลังเสนอขายไม่นับรวมส่วนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ NOK-W1 เนื่องจากปัจจุบัน
ราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญ 

12.3 ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (EPS Dilution) 

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 
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ส่วนที่ 2 –ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : บริษัท และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจสาย
การบินราคาประหยัด (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ภายใต้
แบรนด์ "นกแอร์" โดยให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ใน
ลักษณะจุดต่อจุดโดยไม่มีบริการเชื่อมตอ่ (Point-to-Point) ซึ่งใช้เครื่องบิน
แบบทางเดินเดียวในการให้บริการ และเป็นสายการบินราคาประหยัดที่
ให้บริการครอบคลุมเส้นทางการบินมากที่สุดในประเทศไทย  

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ : 183 ชั้น 17 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000094 

โทรศัพท ์ : 0 2627 2000 

โทรสาร : 0 2286 9830 

เว็บไซต ์ : https://www.nokair.com 

ทุนจดทะเบียน 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทุนจดทะเบียน 1,292,249,882 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ านวน 1,292,249,882  หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้
ได้ทั้งจ านวน และหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (NOK-W1)  ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2,499,249,882  บาท  

ทุนช าระแล้ว 
 

 ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษัทมีทุนช าระแล้ว 1,135,999,882 บาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 1,135,999,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท  
 
ทั้ ง นี้  ใ น ก รณี ที่ บ ริ ษั ทสามา รถข ายหุ้ นส ามัญ เพิ่ มทุ นจ า นวน 
1,135,999,882 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ได้ทั้งจ านวน ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 2,271,999,764  บาท 

 

 

 

https://www.nokair.com/


บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 หน้าที่ 17  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม โดยจ าแนกตามส่วนธุรกิจ ส าหรับปี 2557-2559 และงวด 6 
เดือนแรก สามารถสรุปได้ดังนี้ 

งบการเงินรวม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ม.ค. – มิ.ย. 2559 ม.ค. – มิ.ย. 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการให้บริการขนส่ง           
     เส้นทางการบินประจ า 11,190.50 91.92 12,498.24 87.42 14,272.11 84.26 7,020.72 86.25 8,176.30 81.12 

     เท่ียวบินเชา่เหมาล า 56.90 0.47 356.56 2.49 490.30 2.89 207.48 2.55 334.06 3.31 

รวมรายได้จากการขนส่ง 11,247.40 92.39 12,854.80 89.92 14,762.41 87.15 7,228.20 88.80 8,510.36 84.43 

รวมรายได้จากบรกิารเสริม /1 717.20 5.89 897.81 6.28 1,463.21 8.64 686.62 8.44 1,025.40 10.17 

รายได้อ่ืน           

     ดอกเบี้ยรับ 100.60 0.83 44.46 0.31 36.61 0.22 21.72 0.27 11.53 0.11 

     อื่นๆ 109.20 0.90 499.13 3.49 676.09 3.99 203.14 2.50 532.10 5.28 

รวมรายได้อ่ืน 209.80 1.72 543.59 3.80 712.70 4.21 224.86 2.76 543.63 5.39 

รายได้รวมท้ังหมด 12,174.40 100.00 14,296.20 100.00 16,938.32 100.00 8,139.68 100.00 10,079.38 100.00 

หมายเหตุ:  /1 รายได้จากบริการเสริม อาทิ รายได้จากการเปล่ียนแปลงการเดินทาง รายได้ค่าน้ าหนักสัมภาระส่วนเกิน รายได้ค่าธรรมเนียมการ
จองตั๋วและช าระเงิน และรายได้จากการจ าหน่ายอาหารเครื่องด่ืมและสินค้าท่ีระลึก  

ท่ีมา :  งบการเงินของบริษัทท่ีตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางอากาศมูลค่ารวม 8,510.36 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 84.43 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งส่วนใหญ่มาจากการให้บรกิาร
เที่ยวบินแบบประจ า ซึ่งมีมูลค่ารวม 8,176.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.12 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยเป็นการ
ขนส่งทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศของทั้งสายการบินนกแอร์ซึ่งให้บริการครอบคลุมเส้นทางการบิน
ในประเทศทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และสายย่อยรวม 24 เส้นทาง และ 3 เส้นทางการบินแบบประจ าระหว่าง
ประเทศรวมถึงการบริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งสามารถด าเนินงานได้อย่าง
เต็มปีในปี 2559 หลังจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แจ้งเตือนเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
ของการบินไทย ส่งผลให้สายการบินนกสกู๊ตต้องเล่ือนแผนการเปิดเส้นทางบินไปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้  ไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีนแทน และเริ่มด าเนินการในเดือนมิถุนายนปี 2558 นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังมี
รายได้จากการให้บริการแบบเช่าเหมาล า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเหมาล าจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ซึ่ง การ
ให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการนอกเหนือจากตารางบินประจ า และเป็นการใช้เครื่องบินที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รายได้จากการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล าในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 334.06 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.31 ของรายได้รวม 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเสริมจ านวน 1,025.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
10.17 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 48.7 อันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
ซี่งส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายบริการเสริม เช่น น้ าหนักสัมภาระ และการให้เช่าช่วงเครื่องบินตามสัญญา
เช่าด าเนินงานให้กับบริษัทอื่นมีปริมาณสูงขึ้น 
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รายได้อื่นของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 543.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.39 ของรายได้รวม 
รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ รายได้จากการรับรู้การคืนเงินประกันและการซ่อมบ ารุงรักษา 
รวมถึงก าไรจากการขายและเช่ากลับเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (Sale and Lease Back) และอื่นๆ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศภายใต้แบรนด์ “นกแอร์” ในลักษณะจุด
ต่อจุดโดยไม่มีบริการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีเครื่องบินที่เช่ามาเพื่อ
ประกอบธุรกิจ 30 ล า ประกอบด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 จ านวน 20 ล า เครื่องบินบอมบาดิเอร์ 
Q400 จ านวน 8 ล า  และเครื่องบิน เอทีอาร์-72 จ านวน 2 ล า พร้อมกันนี้บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI) ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาด
ใหญ ่โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของสิทธิและประโยชน์โดยทั่วไป คือ 

1. สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่
วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (มาตรา 31) 

2. สิทธิไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (มาตรา 34) 

3. สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องบินท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ (มาตรา 28) 
4. สิทธิในการน าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของ

บุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่ ตาม
จ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (มาตรา 
25 และ 26) 

บริษัทเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเส้นทางการ
บินภายในประเทศมากที่สุด ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทให้บริการเที่ยวบินทั้งหมด 24 เส้นทาง
บิน ซึ่งประกอบด้วย 21 เส้นทางบินภายในประเทศ และ 3เส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยมีเที่ยวบินทั้งส้ิน 
636 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  นอกจากนี้ เพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางการบินไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ท า
ข้อตกลงรับขนส่งผู้โดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement กับสายการบินสกู๊ต 
โดยบริษัทสามารถจ าหน่ายบัตรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย 
ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่  ไปยังประเทศสิงคโปร์ ข้อตกลงดังกล่าวจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้โดยสารโดยการซื้อบัตรโดยสารเพียงครั้งเดียวส าหรับการเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินท้ัง 2 สายการบิน 
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บริษัทยังเข้าร่วมเป็นพันธมติรกับสายการบินราคาประหยัดชั้นน า 8 สายการบินของเอเชียภายใต้เครือ Value 
Alliance ซึ่งประกอบไปด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบูแปซิฟิค 
(รวมถึงสายการบิน Cebgo) สายการบินเจจูแอร์ สายการบินไทเกอร์แอร์สิงค์โปร์  สายการบินไทเกอร์แอร์
ออสเตรเลีย และสายการบินวานิลลาร์แอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร และเพิ่ม
ทางเลือกในการเดนิทางที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ รวมไปถึง
เชื่อมโยงเส้นทางไปยังทวีปออสเตรเลีย ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากขึ้น 

บริษัทให้บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมุ่งเน้นให้บริการ
เที่ยวบินทั้งในเส้นทางที่มีความต้องการทางการบินหนาแน่นอย่างเส้นทางการบินสายหลัก1 และเส้นทางการ
บินที่มีความต้องการทางการบินไม่มากนักในปัจจุบันแต่คาดว่าจะมีความต้องการทางการบินสูงขึ้นใน
อนาคต อย่างเส้นทางการบินสายรอง1 และเส้นทางการบินสายย่อย/1 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
แข่งขันของบริษัทว่าด้วยการให้บริการเส้นทางการบินท่ีครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย  

ส าหรับเส้นทางระหว่างประเทศนั้น บริษัทได้ให้บริการไปยังประเทศพม่า 1 เส้นทาง คือ ดอนเมือง – ย่างกุ้ง 
และในปี 2558 บริษัทได้เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินไปยังประเทศเวียดนาม 2 เส้นทาง คือ ดอนเมือง –   โฮจิ
มินห์ และ ดอนเมือง – ฮานอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีจ านวนเที่ยวบินไป-กลับต่อสัปดาห์ 43
เที่ยวบิน  

                                                                 
/1  ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง หลักเกณฑ์ส าหรับการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ ณ วันที่  27 กันยายน 2549  ได้ประกาศหลักเกณฑ์การ

ก าหนดเส้นทางการบินไว้ดังนี้ 

 เส้นทางการบินสายหลัก คือ เส้นทางที่มีจ านวนผู้โดยสารรวมเกินกว่า 300,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนอนุญาตให้สายการบินของประเทศไทย
ทุกสายการบินสามารถบินเพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่จ ากัดจ านวนสายการบิน 

 เส้นทางการบินสายรอง คือ เส้นทางที่มีจ านวนผู้โดยสารรวม 50,000 - 300,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนจ ากัดจ านวนเพียง 3 สายการบิน 
 เส้นทางการบินสายย่อย คือ เส้นทางที่มีจ านวนผู้โดยสารรวมต่ ากว่า 50,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนจ ากัดจ านวนเพียง 2 สายการบิน 
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นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นให้บริการเที่ยวบินที่มีท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือ
หรือภาคตะวันเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือหรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์ท าเลที่ตั้งของทั้งสองภูมิภาคดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
เช่นเดียวกับภาคใต้ ท าให้สามารถให้บริการผู้โดยสารอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี อีกทั้ง ภูมิศาสตร์ของ
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นประตูสู่ประเทศในอินโดจีน เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา ซึ่งคาดว่า
ในอนาคตจะมีปริมาณความต้องการในการบินเพิ่มขึ้น  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทให้บริการเที่ยวบิน
ที่ท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมเป็นจ านวน 
364 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ภาคใต้จ านวน 205 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และภาคกลางจ านวน 25 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห ์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57 32 และ 4 ของเที่ยวบินต่อสัปดาห์ของบริษัททั้งหมดตามล าดับ ส่วนท่ีเหลือร้อย
ละ 7 เป็นการบริการเที่ยวบินที่อากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ  

ทั้งนีบ้ริษัทยังให้บริการเที่ยวบินในแบบเหมาล า (Charter Flight) กับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง
เป็นหมู่คณะ หรือต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่นอกเหนือจากตารางบินแบบประจ าของ
บริษัท 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

การตลาด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีสายการบินทั้งส้ิน 5 สายการบินหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
ภายในประเทศไทย (Domestic Flight) โดยอาจแบ่งสายการบินได้เป็น 2 ประเภท คือ สายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด  แต่สายการบินทั้ง 2 ประเภท มีแนวทางกลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากเส้นทางการบินที่จ ากัดและการให้บริการที่
สามารถทดแทนกันได้  ท าให้อาจมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มสายการบินทั้งสองกลุ่มถึงแม้ว่าการแข่งขันจะ
ไม่สูงเท่ากับการแข่งขันกันภายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสายการบินประเภทเดียวกันเอง 

สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีผู้ประกอบธุรกิจหลักอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย (รวมไทย
สมายล์) และบางกอกแอร์เวย์ โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ส าหรับสายการบินราคาประหยัด
ประกอบด้วย ผู้ให้บริการหลัก 3 สายการบิน ได้แก่ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์  โดยแต่ละสายการ
บินมีต าแหน่งทางการตลาดและส่วนแบ่งตลาดที่แตกต่างกัน นอกจาก 5 สายการบินท่ีกล่าวข้างต้นยังมีอีก 2 
สายการบิน คือกานต์แอร์ ซึ่งเป็นสายการบินให้บริการเต็มรูปแบบขนาดเล็กที่มีฐานปฏิบัติการหลักอยู่ที่
เชียงใหม่ และให้บริการในโซนภาคเหนือเป็นหลัก และในปีนี้ยังมีสายการบินต้นทุนต่ าของต่างชาติเข้ามาเปิด
ใหม่ซึ่งให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศไทยสนามบินหลักๆ และระหว่างประเทศไปเวียดนาม คือ 
ไทยเวียตเจ็ตแอร์ไลน์ ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

ในส่วนของสายการบินท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ การบินไทยถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการการบินมา
อย่างยาวนาน จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการที่ดี ท าให้สามารถก าหนดราคาได้สูง
กว่าคู่แข่งรายอื่นๆ สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการตามรูปแบบ Premium Airline แต่จากภาวะการ
แข่งขันที่สูงขึ้นและความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้โดยสารต่อสายการบินราคาประหยัด ท าให้การบินไทยได้มี
การปรับกลยุทธ์โดยเปิดสายการบินไทยสมายล์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Light Premium ซึ่งเป็นการ
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ให้บริการในรูปแบบสายการบินเต็มรูปแบบในราคาย่อมเยาและให้บริการที่ลดลง และเน้นการให้บริการกับ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อภายในประเทศเป็นหลัก 

ส าหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งจัดเป็นสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ แต่มีต าแหน่งทางการตลาด
แตกต่างจากการบินไทยโดยวางต าแหน่งการตลาดเป็นสายการบินบูติก (Boutique Airline) ซึ่งให้บริการ
เฉพาะบางเส้นทางการบินท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งมีกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเป็นเจ้าของท่าอากาศ
ยานท าให้สามารถรักษาความได้เปรียบในเส้นทางการบินบางเส้นทางได้ 

ในส่วนของสายการบินราคาประหยัด สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ด าเนินธุรกิจสาย
การบินราคาประหยัดในประเทศ ที่เน้นกลยุทธ์ในการขายตั๋วโดยสารด้วยราคาต่ าที่สุด โดยราคาตั๋วโดยสาร
ไม่รวมการให้บริการเสริมอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระลงทะเบียน การขอระบุที่นั่ง
บนเครื่องล่วงหน้า อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการซื้อบริการเสริมจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมจากราคาตั๋วโดยสาร 

ส่วนสายการบินไทยไลอ้อนแอร์นั้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งได้เริ่มเข้ามาในตลาดสายการบินราคา
ประหยัดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 โดยมีกลยุทธ์ในการเสนอราคาค่าโดยสารที่รวมบริการต่างๆ ไว้ อาทิ 
น้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ อาหารว่าง และบริการระบุท่ีนั่งบนเครื่องล่วงหน้า 

ส าหรับสายการบินนกแอร์นั้น มีการวางต าแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูงของ
คนไทย โดยมุ่งเน้นการบริการที่ประทับใจ และการเสนอราคาค่าโดยสารที่สูงกว่าสายการบินราคาประหยัด
อื่นๆ โดยมีการรวมการบริการต่างๆเอาไว้ เช่น การระบุท่ีนั่งบนเครื่องล่วงหน้า บริการน้ าดื่ม และบริการ wi-fi 
บนเครื่อง นอกจากนี้ ยังมีบริการเสริมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร 
โดยผู้โดยสาร จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาตั๋วโดยสาร  

ส าหรับสายการบินท่ีเพิ่งเปิดใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 คือ ไทยเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสายการบิน
ต้นทุนต่ าของเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ของเวียดนาม ซึ่งให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศไทย 3 สนามบิน 
ได้แก่ สุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต และภูเก็ต-เชียงราย นอกจากนี้ยังให้บริการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างสุวรรณภูมิและสนามบินในประเทศเวียดนามด้วย แต่เนื่องจากไทยเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ ยังไม่ผ่าน AOC 
จึงไม่สามารถบินเส้นทางตา่งประเทศได้ตัง้แตเ่ดอืนกันยายน 2560 เป็นต้นไป จึงอาจจะมีการปรับแผนมาบิน
ในประเทศมากขึ้นจนกว่าจะได้รับมอบ AOC ใหม่อีกครั้ง  อย่างไรก็ดีไทยเวียดเจ็ตแอร์ไลน์ เน้นกลยุทธ์ออก
โปรโมชั่นตั๋วราคาศูนย์บาท โดยที่ไม่รวมบริการเสริมอื่นๆ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าคนไทย และ
กลุ่มที่ปัจจัยทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจ 

หากพิจารณาในด้านการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 สายการบินนกแอร์มี
จ านวนผู้โดยสารอยู่ที่ 4.2 ล้านคน ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีจ านวนผู้โดยสาร 4.0 ล้านคน 
หรือลดลงร้อยละ 4.42 

การแข่งขัน 

 การแข่งขันระหว่างสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยัดในเส้นทางการบิน
ในประเทศ 
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ผู้ด าเนินธุรกิจสายการบินในประเทศไทยประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด แต่มีสภาวะการแข่งขันที่ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้
ขับเคล่ือนตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจากการขยายฝูงบินและเส้นทางการบินของสายการบินราคา
ประหยัดซึ่งสามารถท าได้ง่ายกว่า โดยผ่านการใช้เครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับเส้นทาง
ที่มีระยะทางส้ันมากกว่า ท าให้ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2556 – 2559) สายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบค่อยๆ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับสายการบินราคาประหยัด เนื่องจากไม่สามารถแข่งขัน
ด้านราคาได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจสายการบินราคาประหยัดนั้นมีแนวโน้มที่จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการที่
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

 การแข่งขันภายในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดส าหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ 

สายการบินราคาประหยัดซึง่เป็นสายการบินท่ีเน้นการให้บริการระหว่างศนูย์การบิน (Point to point) ที่
ให้บริการการบินภายในประเทศ มีผู้ให้บริการหลักประกอบด้วย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทย
แอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยสายการบินราคาประหยัดก าลังได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเส้นทางการบินในประเทศมีระยะเวลาการเดินทางค่อนข้างส้ัน ส่งผลท าให้ปัจจัย
ราคาเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากขึ้น ท าให้การแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยัดสูงกว่ากลุ่มสายการบินเต็มรูปแบบ การเข้ามาของผู้ให้บริการรายใหม่ซึ่งได้แก่ ไทยไล
อ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายเดิมในตลาด
ลดลงจากปีก่อน 

 เส้นทางการบินภายในประเทศ 

เส้นทางการบินภายในประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารมากกว่า 
1,000,000 คนต่อปี หรือเส้นทางการบินหลัก เส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารตั้งแต่ 100,000 คน แต่ไม่
เกิน 1,000,000 คนต่อปี หรือเส้นทางการบินรอง และเส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารน้อยกว่า 100,000 
คนต่อปี หรือเส้นทางการบินย่อย โดยรายละเอียดของเที่ยวบินและผู้ให้บริการสายการบินในประเทศ มี
ดังต่อไปนี ้

- เส้นทางการบินหลัก : เป็นเส้นทางที่มีจ านวนผู้โดยสารหนาแน่นและไม่จ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ 
ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่มีผู้ให้บริการทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคา
ประหยัด เนื่องจากมีผู้ต้องการเดินทางสูง เช่น กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ซึ่งทุก
สายการบินท่ีให้บริการเส้นทางการบินในประเทศเปิดให้มีบริการเที่ยวบินในสองเส้นทางดังกล่าว 
สายการบินนกแอร์ให้บริการจ านวนเที่ยวบินไปกลับต่อ 1 สัปดาห์ในเส้นทางการบินสายหลัก ณ 
30 มิถุนายน 2560 จ านวน 340 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  

- เส้นทางการบินสายรอง : เป็นเส้นทางที่สายการบินราคาประหยัดเป็นผู้ขับเคล่ือนเป็นหลัก 
เนื่องจากเส้นทางการบินสายรองส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่มีระยะทางส้ันกว่าเส้นทางการบินสาย
หลัก การใช้เครื่องบินใหญ่มาให้บริการอาจไม่คุ้มต้นทุน ดังนั้น สายการบินราคาประหยัดซึ่งมี
ลักษณะฝูงบินที่เอื้อต่อการให้บริการในเส้นทางที่มีระยะทางส้ันกว่าจึงมีข้อได้เปรียบสายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบในการจับจองตลาดส่วนนี้ ด้วยเหตุนี้   สายการบินนกแอร์ และสายการบิน
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แอร์ไทยเอเชีย จึงเป็นผู้น าในตลาดเส้นทางการบินรอง สายการบินนกแอร์ให้บริการจ านวน
เที่ยวบินไปกลับต่อ 1 สัปดาห์ในเส้นทางการบินสายรอง 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 211 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์  

- เส้นทางการบินย่อย : ส่วนใหญ่เป็นสายการบินราคาประหยัด ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกับการ
ให้บริการในเส้นทางการบินสายรอง ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินที่เปิดให้มีเส้นทาง
การบินและเที่ยวบินมากที่สุด เนื่องจากมีเครื่องบินเล็กที่เหมาะสมกับความต้องการเดินทางใน
เส้นทางสายย่อย บริษัทให้บริการจ านวนเที่ยวบินไปกลับต่อ 1 สัปดาห์ในเส้นทางการบินสายย่อย 
ณ 30 มิถุนายน 2560 จ านวน 42 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  

 เส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

ส าหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ สายการบินนกแอร์เปิดให้บริการไปยังประเทศพม่า 1 เส้นทาง 
คือ ดอนเมือง – ย่างกุ้ง จ านวน 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ดอนเมือง – โฮจิมินห์ จ านวน 14 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ และ ดอนเมือง – ฮานอย จ านวน 8 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ท าให้ ณ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมี
จ านวนเที่ยวบินไป-กลับต่อสัปดาห์ 43 เที่ยวบิน  

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและช าระเงิน 

บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการส ารองที่นั่งและช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยในปัจจุบันผู้โดยสารทั่วไปสามารถส ารองที่นั่ง
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ (รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่) 
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน ตัวแทนจ าหน่าย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเว็บไซต์
และช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นช่องทางการส ารองที่นั่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวก 
ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา และไม่มีค่าบริการในการส ารองที่นั่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางการส ารองที่นั่ง
เฉพาะส าหรับลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ลูกค้าองค์กร และลูกค้ากลุ่มข้าราชการ 

จ านวนเส้นทางบนิของนกแอร์ และจ านวนเที่ยวบนิ ไป-กลับต่อวัน ข้อมูล ณ วนัที่ 30 มิ.ย. 60  
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ตารางแสดงช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทางการช าระเงนิ 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย/ 
ช่องทางการช าระเงิน 

เว็บไซต ์ เว็บไซต ์
บนมือถือ 

ศูนย์บริการ
ลูกค้าทาง
โทรศัพท์ 

เคาน์เตอร์ 
ท่าอากาศ
ยาน 

ตัวแทน
จ าหน่าย 

เคาน์เตอร์
เซอร์วิส 

1. เงินสด       
2. บัตรเครดิต       
3. ตู้เอทีเอ็ม       
4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส       
5. ไดเร็กเดบิต        
6.  เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย       

 การจ าหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอิเลคทรอนิคส์ 

บริษัทจ าหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ  38 ส าหรับช่วง 6 เดือนแรก
ของปี  2560 โดยผู้โดยสารสามารถส ารองตั๋ ว โดยสารผ่านทาง www.nokair.com และ 
www.nokfanclub.com หรือเว็บไซต์บนมือถือ การส ารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่ครบวงจร
และสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด โดยมีการให้บริการตั้งแต่การตรวจสอบเส้นทางการบิน ตารางการ
บิน การส ารองที่นั่ง การเช็คอิน การเลือกซื้อบริการเสริม รวมถึงการส ารองบริการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ 
อีกช่องทางที่ส าคัญในการส ารองที่นั่งและเช็คอิน คือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนที่ (Application 
on Smart phone) เพื่อรองรับการใช้งานท่ีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายและอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า 

ทั้งนี้ การส ารองที่นั่งผ่านอินเตอร์เน็ตจัดเป็นช่องทางที่มีต้นทุนการให้บริการต่ าที่สุด เนื่องจากไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อท าการส ารองที่นั่ง การเช็คอินทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ จะช่วย
ลดเวลาและปริมาณผู้โดยสารท่ีต่อแถวเช็คอินท่ีท่าอากาศยานซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงเรื่องความล่าช้า
ของเที่ยวบิน บริษัทคาดว่าช่องทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะยังคงเป็นช่องทางการจ าหน่ายหลัก 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถบริหารค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การจ าหน่ายผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 

ส าหรับลูกค้าทั่วไป สามารถส ารองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษทัหมายเลข 1318 ได้ทุกวันตั้งแต่
เวลา 6:00 น. ถึง 24:00 น. ส่วนหมายเลขส าหรับนกแฟนคลับให้บริการ 24 ชั่วโมง จัดเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจองซื้อผ่าน 
Call Center คิดเป็นร้อยละ 3 ถึงแม้ว่าการขายผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าจะยังมีสัดส่วนที่น้อย แต่ก็
เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล และส่งผ่านข้อร้องเรียนมายังบริษัท ซึ่งถือเป็นช่องทาง
ส าคัญในการติดต่อกับลูกค้า 

 

 



บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 หน้าที่ 25  

 การจ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน 

บริษัทให้บริการส ารองที่นั่งที่ท่าอากาศยานทุกแห่งที่ท าการบิน และมีเคาน์เตอร์นอกท่าอากาศยาน ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีส านักงานขายทั้งสิ้น 26 สาขา 

 การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

ผู้โดยสารสามารถจองซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายที่จดทะเบียนกับบริษัทได้ทั่วประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจ านวนผู้โดยสารที่จองผ่านช่องทางนี้
ทั้งส้ิน 22 ราย โดยการจองซื้อผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายจะเหมาะส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะ
เข้าถึงการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต และศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อัตราค่าโดยสารส าหรับลูกค้าที่
จองซื้อตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนจ าหน่าย จะเป็นอัตราเดียวกันกับการจองซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ โดย
บริษัทมีนโยบายให้ส่วนแบ่งการขาย (Commission Fee) แก่ตัวแทนจ าหน่าย 

 การจ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  

ช่องทางการจ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงร้านสะดวกซื้อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการจองซื้อและช าระเงินให้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เป็นแบบ  Stand Alone โดย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2560 มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ให้บริการจ าหน่ายตั๋วทั่วประเทศไทยทั้งส้ินกว่า 10,000 สาขา 
การเปิดช่องทางการจ าหน่ายดังกล่าว ท าให้บริษัทมีช่องทางการจ าหน่ายบัตรโดยสารที่มากขึ้นและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

 การจ าหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ 

บริษัทมีช่องทางการจ าหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่งมิใช่ช่องทางประจ า ได้แก่ การขายผ่าน
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดยช่องทางการออกบูธตามการจัดแสดงงานต่างๆ อาทิ งานไทยเที่ยวไทย 
การจัดงานโปรโมชั่นในดังกล่าว อาจไม่ใช่ช่องทางการขายโดยตรง แต่เป็นการสนับสนุนกิจกรรม
การตลาดของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท ตลอดจนการแนะน าผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ  ของ
บริษัท 

ส่วนช่องทางการช าระเงิน ผู้โดยสารทั่วไปสามารถช าระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งลูกค้านิยมมากที่สุด
เนื่องจากมีความสะดวก รองลงมาเป็นการช าระด้วยเงินสด ช าระที่ตู้เอทีเอ็ม (ปัจจุบันได้แก่ ธ.ไทย
พาณิชย์ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ ธ.ทหารไทย ธ.กสิกรไทย) ช าระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส นอกจากนี้กลุ่ม
ลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ลูกค้าองค์กร และลูกค้าสมาชิกรัฐสภา จะมีเงื่อนไขการช าระเงินที่
แตกต่างออกไปตามที่ตกลงกันไว้ 

บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในด้านต่างๆ โดยเป็นผู้น าในการน าเสนอ
ช่องทางใหม่ๆ ในการจองตั๋วโดยสารและการช าระเงิน บริษัทจัดได้ว่าเป็นผู้บริการสายการบินราคา
ประหยัดที่มีช่องทางการจัดจ าหน่ายและชอ่งทางการช าระเงนิครอบคลุมและหลากหลายที่สุด ด้านการ
บริการลูกค้าบริษัทได้ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ซึ่งต้องการความ
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สะดวกสบายในการเดินทางจากบริการต่างๆ ที่มอบให้โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม ได้แก่ การ
เลือกที่นั่งล่วงหน้า น้ าหนักสัมภาระขั้นต่ า 15 กิโลกรัม บริการอาหารว่างและน้ าดื่มบนเครื่องบิน เป็น
ต้น ส่วนบริการอื่นๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป อาทิ
เช่น การจองตั๋ว ช าระเงิน และเช็คอินบน Application ของสมาร์ทโฟน การเช็คอินทางโทรศัพท์ การ
ให้บริการ WI-FI ที่ท่าอากาศยาน และบนเที่ยวบิน เป็นต้น 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดหาเคร่ืองบิน  

บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบิน  ทั้ง
เส้นทางการบินสายหลัก สายรอง และสายย่อย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีเครื่องบินให้บริการ
ขนส่งผู้โดยสารท้ังส้ิน 3 รุ่น ได้แก่ โบอิ้ง 737-800 เอทีอาร์ 72-500 และบอมบาร์ดิเอร์ คิว 400 รวมทั้งส้ิน 30 
ล า ท้ังนี้ บริษัทจัดหาเครื่องบินทุกล าด้วยวิธีการเช่าในลักษณะ Dry Lease หรือ เช่าเฉพาะเครื่องบินไม่รวม
นักบินและลูกเรือ โดยบริษัทท าสัญญาเช่าด าเนินงาน (Operating Lease)  ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาเช่า 7 
- 12 ปี 

   

โบอิ้ง 737 - 800  
(Boeing 737 - 800) 

เอทีอาร์ 72 -500  
(ATR 72-500) 

บอมบาร์ดิเอร์ คิว400  
(Bombardier Q400) 

ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบนินกแอร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  

ประเภทเคร่ืองบิน 
จ านวนเคร่ืองบิน  

(ล า) 
ความจุผู้โดยสารต่อล า 

(ที่น่ัง) 
อายุโดยเฉลี่ย  

(ปี) 
โบอ้ิง 737-800 20 189 7.6 
เอทีอาร์ 72-500 2 66-72 9.6 
บอมบาร์ดิเอร์ คิว 400 8 86 1.5 

รวม 30  6.2 

เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 เป็นเครื่องบินโดยสารที่มีพิสัยบินระยะปานกลาง ล าตัวแคบใช้เครื่องยนต์ไอพ่น 
ซึ่งน ามาใช้ส าหรับเส้นทางสายหลัก และเส้นทางสายรอง ส าหรับเครื่องบินเอทีอาร์ 72-500 และเครื่องบิน
บอมบาร์ดิเอร์ Q400 เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ใช้เครื่องยนต์ใบพัด (Turboprop) 2 เครื่อง มีพิสัยบิน
ระยะใกล้ ซึ่งบริษัทจะน ามาใช้บินในเส้นทางสายรองและสายย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการบินที่มี
ไม่มากนัก 

 อัตราการใช้เครื่องบินต่อล า 

บริษัทมุ่งเน้นการใช้เครื่องบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็น
ส าคัญ ประกอบกับบริหารจัดการให้เที่ยวบินของบริษัทไม่เกิดความล่าช้าที่จะส่งผลกระทบต่อตาราง
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การบินของบริษัทในภาพรวม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีเครื่องบินรวม  30 ล า ซึ่งบริษัท
มีอัตราการใช้เครื่องบินทุกประเภทเฉล่ียส าหรับ โบอิ้ง 737-800 บอมบาร์ดิเอร์ Q400 และ เอทีอาร์ 72-
500 ที่ 8.35  6.88 และ 7.13 ชั่วโมงต่อวัน ตามล าดับ ซึ่งอัตราใช้เครื่องบินต่อล าไม่เป็นไปตามแผนท า
ให้กระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ ากัดให้มีจ านวนประเภทของเครื่องบินน้อยที่สุดซึ่งสามารถ
ให้บริการอย่างเหมาะสมในเส้นทางสายหลัก สายรอง  และสายย่อย ทั้งนี้ การมีจ านวนประเภท
เครื่องบินที่ไม่มากจะท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการซ่อมบ ารุงเครื่องบิน และเกิดความยืดหยุ่นใน
การใช้นักบิน เนื่องจากกรมการบินพลเรือนก าหนดให้นักบินจะได้รับอนุญาตให้ท าการบินเฉพาะ
เครื่องบินประเภทเดียวเท่านั้น อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาชิ้นส่วน
อะไหล่เพื่อการซ่อมบ ารุง การฝึกอบรมนักบิน ลูกเรือ วิศวกร และพนักงานช่าง จะแปรผันตามจ านวน
แบบของเครื่องบิน และชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ในฝูงบิน 

การซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นส าคัญ โดยเน้นย้ าให้เครื่องบินอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมท าการบินทุกครั้ง ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงซึ่งเป็นไปตามกฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งเป็นไปในมาตรฐานเดียวกับองค์การ
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (EASA) และองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) 
โดยการซ่อมบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา (Scheduled Maintenance / Maintenance Program) แบ่งออก
ได้เปน็ 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 การบ ารุงรักษาทั่วไป (Maintenance) คือ การซ่อมบ ารุงตามการปฏิบัติการบินปกติของเครื่องบิน ซึ่ง
ประกอบด้วย การตรวจทุกครั้งก่อนบินขึ้นหรือทันทีที่บินกลับ (Transit Check) การตรวจประจ าวัน 
(Daily Check) และการตรวจประจ าเดือน (A-Check) หรือ การซ่อมบ ารุงระดับย่อย (Light 
Maintenance) ทั้งนี้ระยะรอบการซ่อม Flight hours (FH) / Flight cycles (FC) / Day จะแตกต่างกัน
ไปตามชนิดของเครื่องบิน ซึ่งการซ่อมบ ารุงดังกล่าว จัดเป็นการซ่อมบ ารุงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ท าการบิน และเพื่อบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventative Maintenance) 

 การบ ารุงรักษาตามระยะเวลาในโรงซ่อม (C-Check) คือ การซ่อมบ ารุงใหญ่ของเครื่องบิน (Base / 
Heavy Maintenance) ตามที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน (Aircraft Manufacturer) และกรมการบินพลเรือน
ของประเทศผู้ผลิตก าหนด โดยสายการบินท่ีใช้เครื่องบินแบบนั้นๆ ต้องซ่อมบ ารุงเพื่อให้เครื่องบินอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัยต่อการท าการบิน โดยการซ่อมบ ารุงจะต้องกระท าเมื่อครบก าหนดตามที่คู่มือ
การซ่อมบ ารุง (Maintenance Planning Document - MPD) ของผู้ผลิตเครื่องบินก าหนด โดย
ระยะเวลาดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องบินแต่ละประเภท ส าหรับเครื่องบินแบบ Boeing 737-
800 ท าทุก 7500 FH / 4800 FC / 24 MTHS (อย่างใดอย่างหน่ึงถึงก่อน) แบบ Q400 ท าทุก 6000 FH 
และ แบบ ATR 72 ท าทุก 5000 FH 

 การซ่อมใหญ่ระดับโรงงาน (Overhaul) คือ การซ่อมบ ารุงตามแผนการซ่อมบ ารุงชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบส าคัญของเครื่องบิน ซึ่งโดยทั่วไปการซ่อมใหญ่ระดับ Overhaul ของเครื่องบินจะกระท า
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ตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตนั้นๆ ก าหนด เช่น ทุกๆ 10 ปี / 18000 FC (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) 
โดยส่วนประกอบส าคัญของเครื่องบินที่ต้องท าการซ่อมบ ารุงลักษณะ Overhaul มีดังต่อไปนี้ 

- Airframe 

- Engine 

- Landing Gear 

- APU 

ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการซ่อมบ ารุงจะด าเนินไปได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งได้กล่าวแล้วนั้น ผู้ให้
เช่าเครื่องบินจึงก าหนดให้ ผู้เช่าต้องจ่ายเงินส ารอง (Supplemental Rent หรือ Maintenance 
Reserve) เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการซ่อมบ ารุงระดับ Overhaul 

 การซ่อมบ ารุงตามเงื่อนไขการคืนเครื่องบิน (Redelivery Check / Maintenance) คือ การซ่อม
เครื่องบินเพื่อคืนตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า และแผนการคืนเครื่องบิน โดยก่อนก าหนดการคืน
เครื่องบินประมาณ 8 – 12 เดือน บริษัทจะว่าจ้างให้บริษัทผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญมา
วางแผน และด าเนินการซ่อมบ ารุงเพื่อคืนเครื่องบิน 

การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องบินแบบครบวงจรเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามที่กล่าวแล้วนั้น 
ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีใบอนุญาตและ
สามารถซ่อมบ ารุงระดับทั่วไป (Transit Check และ Daily Check) และระดับซ่อมย่อย  (A-Check หรือ 
Light Maintenance)  

ส่วนการซ่อมบ ารุงระดับซ่อมใหญ่ (C-Check และ Heavy Maintenance) บริษัทไม่มีโรงซ่อมบ ารุงเป็นของ
ตนเอง แต่ได้ว่าจ้างบริษัทอื่นผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีความช านาญและความพร้อมในการซ่อมบ ารุง
เครื่องบิน โดยจะต้องได้รับการรับรองจาก CAAT และ FAA หรือ EASA 

ในกระบวนการซ่อมบ ารุงทั้งระบบ บริษัทได้ว่าจ้าง Lufthansa Technik AG ให้ด าเนินการทั้งในด้าน 
วิศวกรรมการซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance Engineering) และการวางแผนการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (Aircraft Maintenance Planning) 

การจัดหาชิน้ส่วนและอะไหล่ 

การจัดหาอะไหล่เครื่องบินรวมทั้งอุปกรณ์ของนกแอร์นั้น บริษัทได้ให้ผู้บริการหลักคือ Lufthansa Technik 
AG เป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการน้ัน บริษัทได้พิจารณาจากความสามารถ
ในการวางแผนซ่อมบ ารุงอากาศยาน การจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ เครื่องบิน ค่าใช้จ่าย ตลอดจน
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในด้านธุรกิจการบิน เป็นต้น 

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทยังได้จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องบินเองที่นอกเหนือจากที่ 
Lufthansa Technik AG จัดหามาให้ ทั้ง Routine และ Non Routine Job ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
บริษัท โดยจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ไว้ที่อาคารจัดเก็บคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
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การจัดหาน า้มันเชือ้เพลิง  

น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จา่ยของบริษทั โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 24.77 ของต้นทุนในการด าเนินงานของบริษัท โดยในอดีต บริษัทซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิงทั้งหมดผ่านการบินไทย ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้เริ่มการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ ามัน
โดยตรง ได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด และ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) โดยในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2560  บริษัทมีการส่ังซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากผู้จ าหน่ายรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิง เนื่องจากผู้จัดจ าหน่ายรายดังกล่าวให้ราคาและข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท อย่างไรก็ตาม 
บริษัทมิได้พึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายน้ ามันรายดังกล่าวเป็นพิเศษ และบริษัทมิได้มีนโยบายซื้อน้ ามันจากบุคคลใด
บุคคลหน่ึงอย่างต่อเนื่อง หากเงื่อนไขและราคามิได้ดีกว่าบุคคลอื่น เนื่องจากบริษัทสามารถจัดซื้อน้ ามันจาก
ผู้จัดจ าหน่ายรายอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ ามันรายใหญ่ระดับโลกจะท าให้
บริษัทสามารถจัดหาน้ ามันได้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม 

ข้อมูลแสดงราคาน า้มันดบิ Brent Spot Price  ปี 2547 – 2560 (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)              

 
ท่ีมา: Thomson Reuters 

เนื่องจากราคาน้ ามันมีความผันผวนสูง คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายอนุมัติให้บริษัทเข้าท าสัญญา
ป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ ามันในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน โดยก าหนดให้มีสัดส่วน
การป้องกันความเส่ียงระหวา่งร้อยละ 20-50 ของปริมาณการใช้น้ ามันต่อเดือนหรือประกันความเส่ียงไว้เพียง
บางส่วน (Partial Hedge) โดยการซื้อน้ ามันในราคาที่ก าหนดล่วงหน้ากับผู้ค้าน้ ามัน หรือเข้าท าสัญญา
ป้องกันความเส่ียงจากราคาน้ ามันกับสถาบันการเงิน ซึ่งตามนโยบายการบริหารความเส่ียงจากราคาน้ ามัน
ของบริษัทดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัทในการบริหารรายได้และต้นทุน ส่งผลให้บริษัท
สามารถปรับราคาการจ าหน่ายตั๋วโดยสารได้เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้มีการจ าหน่ายเพื่อชดเชยผลกระทบจาก
ราคาน้ ามันได้บางส่วน ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การก าหนดค่า
ตั๋วโดยสารหลายระดับราคา และระยะเวลาการเปิดจ าหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าของบริษัท 
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โดยทั่วไปบริษัทจะท าการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นหลัก เนื่องจากมีผู้
จ าหน่ายมากราย ท าให้บริษัทสามารถจัดหาราคาน้ ามันได้ในราคาถูกกว่าการจัดหาและส่งมอบน้ ามัน
เชื้อเพลิงในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้จ าหน่ายเพียงรายเดียว โดยผู้ค้าน้ ามันที่ สามารถส่งมอบได้ที่ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมืองจะใช้บริการจัดเก็บ จัดส่ง และเติมน้ ามันของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“BAFS”) ซึ่งเป็นบริษัทเพียงรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้บริการเติมน้ ามัน ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

การด าเนินงานบริเวณท่าอากาศยาน 

บริษัทด าเนินการบริการภาคพื้นดนิและบริการสนับสนุนภาคพื้นดนิต่อผู้โดยสารของบริษัทด้วยตนเอง โดยท า
การเช่าอุปกรณ์ที่ส าคัญจากท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศ เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน และทางเชื่อมต่อ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินงาน ในท าการขนส่งสัมภาระ
ลงทะเบียนของผู้โดยสารไปกลับระหว่างท่าอากาศยานและเครื่องบิน การจัดหารถขนส่งผู้โดยสารระหว่าง
ประตูทางขึ้นเครื่องบิน (Gate) กับเครื่องบิน บันไดขึ้นลงเครื่องบิน และการจัดการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 
(Cargo) 

การประกันภยั 

บริษัทได้ท าประกันภัยส าหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยท า
ประกันภัยอากาศยานทุกล าของบริษัทกับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะท า
ประกันภัยต่อ (Reinsurance) ไปยังบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศตามมาตรฐานสากลของการประกันภัย
เครื่องบิน โดยเบี้ยประกันภัยของบริษัท และวงเงินความคุ้มครองอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

การประกันภัยส าหรับการบินของบริษัทประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ดังนี้ 

 กรมธรรม์ประกันภัยการเส่ียงภัยทุกชนิดของล าตัวอากาศยาน รวมทั้งอะไหล่เครื่องยนต์  ชิ้นส่วน
ประกอบอุปกรณ์ และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์เคล่ือนที่และยวดยานที่ไม่มี
ใบอนุญาตและความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Hull and Spares and Equipment “All Risks” and 
Liability Insurance) กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อล าตัวอากาศยานสูงสุดไม่เกิน 
75 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อล า (Maximum Agreed Value) และความรับผิดชอบตามกฎหมายส าหรับ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ในอากาศ
ยาน ได้แก่ ผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ และบุคคลและทรัพย์สิน
ที่อยู่นอกอากาศยาน วงเงินความรับผิดชดใช้รวมสูงสุด 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ จ านวน
เงินความรับผิดชอบส่วนแรกของบริษัทกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 750,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อสินไหมแต่ละครั้ง กรมธรรม์ประเภทนี้ยังครอบคลุมความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัย
สงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่องในวงเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดเท่ากับ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ
เหตุการณ์ 
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 กรมธรรม์ประกันภัยสงครามและความเส่ียงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยสงครามต่อล าตัวอากาศยานรวมทั้ง
อะไหล่และอุปกรณ์ (Hull and Spares and Equipment War and Allied Insurance) วงเงิน
ประกันภัยสงครามต่อล าตัวอากาศยานสูงสุดไม่เกิน 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อล า (Maximum Agreed 
Value) 

 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดส่วนแรก (Hull Deductible Insurance) เพิ่มเติมจากกรมธรรม์
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของล าตัวอากาศยาน จ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์ต่อ
ค่าสินไหมทดแทนของล าตัวอากาศยานและอะไหล่เครื่องยนต์แต่ละครั้ง สูงสุดเท่ากับ 750,000 
ดอลลาร์สหรัฐส าหรับจ านวนเงินความรับผิดส่วนแรกของบริษัทคงเหลือสูงสุดเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์
สหรัฐต่อค่าสินไหมทดแทนแต่ละครั้ง เพื่อลดความเส่ียงด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทส าหรับจ านวนเงิน
ความรับผิดส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของล าตัวอากาศยาน ข้างต้น 

 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามส่วนเกินจากกรมธรรม์ประกันภัยการเส่ียงภัยทุก
ชนิดของล าตัวอากาศยานข้างต้น ที่เกิดจากภัยสงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่อง วงเงินจ ากัดความรับผิด
สูงสุดของกรมธรรม์เท่ากับ 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ต่อปี 

ใบอนุญาตทางการบิน 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบิน : ในการประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศในประเทศไทยทั้ง
ลักษณะแบบประจ าหรือไม่ประจ า บริษัทจ าเป็นต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการ
เดินอากาศ (“Air Operating License” หรือ “AOL”) และใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ (“Air 
Operator Certificate” หรือ “AOC”) จากกระทรวงคมนาคม และส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยตามล าดับ โดยใบอนุญาตทั้งสองฉบับจะมีอายุ 5 ปี และสามารถขออนุญาตต่ออายุได้ครั้ง
ละไม่เกิน 5 ปี ซึ่งใบอนุญาตทั้งสองฉบับจะแสดงข้อมูลว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบินและความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม และส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยทุกประการ ทั้งนี้ใบอนุญาตทั้งสองฉบับปัจจุบันของบริษัทจะหมดอายุลงในวันที่ 17 
มิถุนายน 2562 

 อากาศยาน : บริษัทต้องจดทะเบียนอากาศยานของบริษัททุกล ากับส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย และสามารถน าอากาศยานท่ีมีอยู่ในฝูงบินมาให้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบส าคัญสมควร
เดินอากาศ (“Certificate Airworthiness”) จากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอายุ
คราวละ 3 ปี และสามารถขอต่ออายุได้หากอากาศยานของบริษัทอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ และปลอดภัย
ต่อการน ามาให้บริการ โดยผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติไทย กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ต้องมีสัญชาติไทย 
และมีที่ตั้งส านักงานใหญ่อยูใ่นประเทศไทย รวมทั้งมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 51 

 เส้นทางการบิน : ส าหรับเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัทต้องได้รับการจัดสรร
สิทธิเส้นทางการบินจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมทั้ งได้รับอนุญาตให้ใช้ตาราง
การบินทุกๆ 6 เดือน แบ่งเป็นทุกฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยตารางการบินฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์
สุดท้ายของเดือนมีนาคมจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม และตารางการบินฤดูหนาวจะเริ่ม
ตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม นอกจากนี้ส านักงาน
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การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังได้ออกข้อก าหนดเกี่ยวกบัการควบคุมจ านวนสายการบินท่ีให้บริการ
เพื่อลดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในเส้นทางการบินภายในประเทศ ดังต่อไปน้ี 

- เส้นทางการบินสายหลัก   :  ไม่มีการจ ากัดจ านวนสายการบินท่ีให้บริการ 

- เส้นทางการบินสายรอง    :  จ ากัดจ านวนสายการบินท่ีให้บริการไม่เกิน 3 สายการบิน 

- เส้นทางการบินสายย่อย   :  จ ากัดจ านวนสายการบินท่ีให้บริการไม่เกิน 2 สายการบิน 

โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทได้รับการจัดสรรสิทธิการบินเส้นทางการบินในประเทศทั้งสิ้น 23 
เส้นทาง ครอบคลุม 24 จังหวัด และเส้นทางการบินระหว่างประเทศทั้งส้ิน 2 เส้นทาง ครอบคลุม 3 
ประเทศ  

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั และ ความม่ันคง 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง และเชื่อมั่นว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ 
ความปลอดภัย และความมั่นคง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย
และความมั่นคง โดยใช้แผนบริหารจัดการเชิงรุก ในการระบุอันตรายและความเส่ียงที่เกี่ยวข้องรวมถึงการ
ตรวจประเมินอย่างมีระบบ เพื่อก าจัดหรือลดระดับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยทางการบิน การบาดเจ็บของบุคคล ความเสียหายของอุปกรณ์ หรือสภาพแวดล้อม 

บริษัทได้จัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบบริหาร
คุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง โดยผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคล่ือนและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรม
พนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรู้ ความสามารถ การจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น สถานที่
ท างาน ตลอดจนการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านต่างๆ พนักงานจึงต้องให้ความส าคัญและตระหนักในกฎ 
ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการด าเนินงานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง 

พนักงานทุกคนต้องมีความพร้อม ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ และมีจิตส านึกในการ
ให้บริการด้วยใจ พร้อมที่จะปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง ใน
สถานท่ีปฏิบัติงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ การกระท าหรือ
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาทางป้องกันมิให้เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ า ทั้งนี้
พนักงานต้องทราบว่าพฤติกรรมใดที่สมควรได้รับการยกเว้นจากการลงโทษ เช่น การปฏิบัติงานด้วยความ
ผิดพลาด (Error) โดยมิได้ตั้งใจ และพฤติกรรมใดที่ต้องได้รับการลงโทษทางวินัย เช่น การฝ่าฝืน ประมาท 
เลินเล่อ เป็นต้น พนักงานต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งแบ่งปันส่ิงที่ได้
เรียนรู้จากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่างๆ ให้ผู้อื่นได้รับทราบ และมุ่งมั่นที่จะด ารงไว้ซึ่งเป้าหมายการ
บริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง พนักงานต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเป้าหมายนั้นร่วมกัน 

ผู้บริหารนกแอร์ ต้องก ากับดูแลการตรวจประเมินการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง ให้
สอดคล้องกับแผนตรวจประเมิน รวมถึงต้องมีการวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
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แก้ไขข้อบกพร่อง หรือส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยใช้เครื่องมือวัดผลและ
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว 

พนักงานทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานแรงงานภายนอก โดย
ไม่สามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบน้ีไปให้บุคคลหรือบริษัทแรงงานภายนอกได้  บริษัทมั่นใจว่าการใช้บริการ 
ระบบต่างๆ จากบริษัทแรงงานภายนอกสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อก าหนดการบริหารงานคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความมั่นคง 

บริษัทจะรักษาสัมพันธภาพกับเจา้หน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบรษิทั 
อีกทั้งหมั่นตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนา ผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

บริษัทยึดมั่นที่จะด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อก าหนด  มาตรฐานสากลว่าด้วยการบริหารงาน
คุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคง 

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการเช่า ทั้งสัญญาเช่าด าเนินงาน 
(Operating Lease) และการเช่าพื้นที่ จึงมิได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบการเงินของบริษัท เช่น เครื่องบิน ศูนย์
ปฏิบัติการการบิน และอาคารส านักงานใหญ่ แต่ได้บันทึกสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นส่วนปรับปรุงเครื่องบินเช่า หรือ
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า นอกจากนั้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทยังมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
บันทึกในงบการเงิน เช่น อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ อุปกรณ์ส่ือสาร ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.1    เครื่องบิน 

เครื่องบินหรืออากาศยานจัดเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทท าการเช่า
เครื่องบินทีเ่ป็นการเช่าเฉพาะตวัเครื่องบิน โดยมีการก าหนดระยะเวลาการเช่า การวางเงนิมัดจ าหรือหนังสือ
ค้ าประกัน ค่าเช่า ค่าส ารองค่าซ่อมบ ารุงเครื่องบิน  การประกันภัย เงื่อนไขการรับมอบและส่งคืนเครื่องบิน 

 สัญญาเช่าด าเนินงานเครื่องบิน 

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเช่าเครื่องบินเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนในงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ มิได้
บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน เครื่องบินทั้งหมดจดทะเบียนในประเทศไทยโดยเช่า
เครื่องบินจากผู้ให้เช่าต่างประเทศหลายราย ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีค่าเช่าเครื่องบินตาม
สัญญาเป็นจ านวน 2,148.15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน จ านวน(ล า) อายุสัญญาเช่า(ปี) อายุสัญญาการเช่าที่เหลือ 

1 โบอ้ิง 737-800  (บริษัท) 23 7-12        ระหว่าง   2 -12    ปี 
2 เอทีอาร์ 72-500 (บริษัท) 2 8        ระหว่าง   4 - 5     ปี 
3 Q400 NextGen (บริษัท) 8 12        ระหว่าง   10-12   ปี 
4 โบอ้ิง 777-200  (บริษัทย่อย) 3 5        ระหว่าง    2 – 3.5 ปี 
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สาระส าคัญของสัญญาเช่าด าเนินงานเครื่องบิน 

 การช าระค่าเช่าและค่าส ารองการซ่อมบ ารุงเครื่องบิน (Supplemental Rent) : ภายหลังการรับมอบ
เครื่องบิน บริษัทและบริษัทย่อยต้องช าระค่าเช่าเครื่องบินรายเดือนในอัตราตามที่ตกลงในสัญญาเช่า
เครื่องบิน ปจัจุบันค่าเช่ามีอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากนั้น บริษัทจะต้องจ่ายค่าส ารองการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องบิน (Supplemental Rent หรือ Maintenance Reserve) ตามที่ระบุในสัญญาเช่า
เครื่องบินแต่ละฉบับ  

ส าหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าส ารองการซ่อมบ ารุงล่วงหน้า
ส าหรับเครื่องบินท่ีเช่าด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น ประมาณ 1,480 ล้านบาท  

 เงินประกัน และ เงินมัดจ าเกี่ยวกับเครื่องบิน : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงิน
ประกันและเงินมัดจ าเกี่ยวกับเครื่องบิน เท่ากับ 510.58 ล้านบาท  

 การประกันภัยเครื่องบิน : บริษัทและบริษัทย่อยจ าเป็นต้องท าประกันภัยส าหรับเครื่องบิน เครื่องยนต์ 
อะไหล่ ผู้โดยสาร บุคคลที่สามและทรัพย์สินของบุคคลที่สาม ตามมาตรฐานสากลของตลาดการ
ประกันภัยเครื่องบินตลอดระยะเวลาการเช่าเครื่องบิน โดยวงเงินรับผิดชดใช้จะถูกก าหนดในสัญญา
เช่าเครื่องบิน และสายการบินเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย 

 การคืนเครื่องบิน : ในสัญญาเช่าเครื่องบินโดยทั่วไป จะก าหนดเงื่อนไขการรับมอบและส่งคืนเครื่องบิน
เอาไว้ ซึ่งในการส่งมอบคืนเครื่องบินผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขการส่งคืน โดยผู้เช่าตั้งส ารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ตลอดอายุสัญญาเช่า จ านวนเงินที่ตั้งส ารอง
ได้ประมาณการจากค่าซ่อมบ ารุงในระดับ Heavy Maintenance บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น เช่น การปรับสภาพภายในห้องโดยสาร การท าสีเครื่องบิน ค่าซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น 

 เหตุผิดนัด (Event of Default) : หากบริษัทผิดนัดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าเครื่องบินสามารถยกเลิกสัญญา
ได้ทันที หรือสามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาได้ ทั้งนี้เหตุผิดนัดที่
อาจเกิดขึ้นสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทไม่สามารถช าระค่าเช่าตามก าหนดของสัญญาเช่าได้ 

- บริษัทไม่สามารถท าประกันภัยตามสัญญาเช่าได้ 

- บริษัทผิดนัดหนี้สินอื่นจ านวนมากซึ่งระบุในสัญญาเช่าในแต่ละฉบับ 

- บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือ ประสบภาวะล้มละลายหรือมีหน้ีสินล้นพ้นตัว 

- บริษัทหยุดด าเนินธุรกิจการบินของบริษัท หรือมีการจ าหน่ายสินทรัพย์ส าคัญของบริษัท 

- มีการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคุมของบริษัท 

- บริษัทผิดนัดช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน เช่น ค่าธรรมเนียมระบบน าร่อง
เครื่องบิน (Navigation fee) ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing fee) 
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 ข้อก าหนดในสัญญา (Covenant) : ระหว่างการเช่าเครื่องบินบริษัทจ าเป็นต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
สัญญา ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

- บริษัทต้องเช่าเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์เท่านั้น และปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญาตลอด
อายุสัญญา บริษัทจะเสียค่าปรับหากมีการส่งคืนเครื่องบินก่อนก าหนด 

- บริษัทต้องแจ้งข้อมูลท่ีส าคัญตามที่ตกลงในสัญญาให้ผู้เช่าทราบ 

- บริษัทต้องไม่ท าการให้เช่าช่วงเครื่องบินต่อแก่ผู้อื่น (Sublease) ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า 

- บริษัทต้องอนุญาตให้ตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจสอบเครื่องบินเมื่อมีการเรียกร้องโดยค่าใช้จ่ายตก
เป็นของผู้ให้เช่า 

- บริษัทไม่สามารถแสดงตัวเป็นเจ้าของเครื่องบินล าดังกล่าวได้ 

- บริษัทจะเก็บข้อมูลทางการบินของเครื่องบินแต่ละล าตามที่สัญญาก าหนด 

- บริษัทจะไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องบิน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า 

- บริษัทต้องบ ารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องบินตามที่สัญญาก าหนด 

- บริษัทต้องท าประกันภัยเครื่องบินตามที่สัญญาเช่าก าหนดตลอดระยะเวลาการเช่าเครื่องบิน 

- บริษัทมีหน้าที่จดทะเบียนเครื่องบินกับกรมการบินพลเรือน รวมถึงการด าเนินการขอใบอนุญาต
ส าคัญต่างๆ จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพ่ือให้เครื่องบินดงักล่าวสามารถให้บริการได้ในเชิงพาณชิย์
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

 ค ารับรองและรับประกัน : ในการด าเนินการเช่าเครื่องบิน บริษัทจะต้องให้ค ารับรองและรับประกันต่อ
ผู้ให้เช่าเครื่องบิน โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

- บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่จัดตั้งบริษัท 

- บริษัทมีความสามารถในการลงนามในเอกสารต่างๆ และสามารถปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นไปตาม
สาระส าคัญของสัญญาได้ 

- บริษัทไม่มีเหตุการณ์ หรือคดีความคงค้างใดๆ อันเป็นสาเหตุที่จะกระทบต่อสถานะการเงินและ
ทรัพย์สินของบริษัท ท าให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 

- บริษัทด าเนินการส่งงบการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

- ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น 

สัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

บริษัทเข้าท าสัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องบินกับผู้ให้บริการหลายราย ขึ้นอยู่กับประเภท
ของเครื่องบิน ปัจจุบันผู้ให้บริการรายหลักได้แก่ Lufthansa Technik AG ซึ่งจัดเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รับรองจากสถาบันระดับโลก มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจการซ่อมบ ารุงเครื่องบินสูง และ
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เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน โดยเนื้อหาสัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องบินครอบคลุม
ถึงการซ่อมในลักษณะ A-Check  C-Check และ Heavy-Check หรือ การซ่อมบ ารุงที่มีนัยส าคัญซึ่งบริษัท
ไม่มีใบอนุญาตในการด าเนินงาน 

3.2 ศูนย์ปฏิบัติการการบิน และ อาคารส านักงานใหญ่ 

บริษัทมีศูนย์ปฏิบัติการบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และมีสถานีภายในท่าอากาศยานของ
เส้นทางที่นกแอร์ท าการบิน บริษัทเช่าพื้นที่ในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจาก บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้เป็นลานจอดเครื่องบิน คลังเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์
เกี่ยวกับเครื่องบิน ส านักงาน และเคาน์เตอร์เช็คอิน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และที่ผ่านมา
บริษัทมีการต่ออายุสัญญาเช่าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงปฏิบัติการบินหลักที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 

ในส่วนของส านักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 16 และ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพ บริษัทได้เช่าพื้นที่จ านวน 2,175.84 ตารางเมตร กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัจนาการ (2530)  
สัญญาเช่ามีอายุ 3  ปี  เมื่อหมดอายุสัญญาเช่า บริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าคราวละ 3 ปี 

3.3 อุปกรณ์ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทางบัญชีของอุปกรณ์ต่างๆ รวม 313.5 ล้านบาท 
ส าหรับการบันทึกบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกด้วยราคาทุนและหักค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทประมาณ 3-5 ปี ยกเว้นส่วนปรับปรุงอาคาร และ ส่วนปรับปรุง
เครื่องบินเช่า (ค่าท าสีเครื่องบิน) บริษัทและบริษัทย่อยจะพิจารณา ตัดคา่เส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
สัญญาเช่าเครื่องบินแต่ละล าหรืออายุการใช้งานจริงของทรัพย์สินดังกล่าว  

3.4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มูลค่าตามบัญชีของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่ากับ 55.7 ล้านบาท โดยบริษัท
และบริษัทย่อยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในประการกอบธุรกิจ ได้แก่ Microsoft Windows ระบบการ
ส ารองที่นั่ง ระบบบัญชี เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) และระบบซอฟท์แวร์ที่บริษัท
พัฒนาขึ้นเอง บริษัทและบริษัทย่อยหักค่าตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน  5 ปีหรือตามอายุ
สัญญา  

3.5 ลูกหนีก้ารค้า 

ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้จากการจ าหน่ายตั๋วโดยสาร ในส่วนลูกค้าองค์กรซึ่งได้เครดิตเทอมระยะ
ส้ันจากบริษัทประมาณ 30 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผ่ือสงสัยจะสูญ
เท่ากับ 11.1 ล้านบาท โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต 

ส าหรับลูกหนี้การค้ากิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์
เวย์ จ ากัด บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) เป็นค่าให้บริการ
ภาคพื้นที่สถานีบางแห่ง ค่าตั๋วโดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare agreement) และ ค่าใช้บริการต่างๆ ณ 
วันท่ี  30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 397.8 ล้านบาท ดังนี้ 
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หน่วย: ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท มูลค่าก่อนตัดหน้ีสูญ ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ ลูกหนี้การค้าสุทธิ 

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง 4.9  -    4.9 
ลูกหนี้การค้ากิจการอ่ืน 404.0 11.1 392.9 

รวม 408.9 11.1 397.8 

3.6 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไหล่และวัสดุส้ินเปลืองที่ใช้ส าหรับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องบิน  
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย อาหารและเครื่องดื่ม บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือใน
ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนค านวณตามวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติหัก
ด้วยประมาณการต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้  ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ตั้งค่า
เผ่ือสินค้าล้าสมัย หรือสินค้าเคลื่อนไหวช้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ไม่มีลักษณะตามสมัย และ
ได้มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ หากสินค้ามีการเสื่อมคุณภาพบริษัทและบริษัทย่อยจะท าการตั้ง
ส ารองทั้งจ านวน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 33.9 ล้านบาท  

3.7 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ชื่อบริษัท 

ทุนจดทะเบียน 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถอืหุ้น วัตถุประสงค์การจดัตัง้ 
สถานะการ
ด าเนินการ 

1 บจก. นกฮอลิเดย์ 0.10 บริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 
49 และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล
ธรรมดาอีก ร้อยละ 51 

ประกอบกิจการน าเที่ยว 
และธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
การน าเที่ยว 

ด าเนินการอยู่ 

 

2 บจก. นกมั่งคั่ง 10.00 บริษัทถือหุ้นสามัญร้อยละ 
49 กรรมการของบริษัทถือ
หุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 50 และ
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
ถือหุ้นบุริมสิทธิอีก ร้อยละ 1 

เ พ่ื อ ร่ วมทุ น กับ  Scoot 
Pte. Ltd. และ บจก. 
เพ่ือนน้ ามิตร เพ่ือด าเนิน
ธุรกิจสายการบินราคา
ประหยัดระหว่างประเทศ 

ด าเนินการอยู่ 

 

 

3 บจก. สายการบินนกสกู๊ต 2,000.00 บจก. นกมั่งคั่ง ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทถือหุ้นสามัญ
ร้อยละ 49  Scoot PTE. 
LTD ถื อ หุ้ น  ร้ อ ย ล ะ  49 
และบจก. เพ่ือนน้ ามิตร ถือ
หุ้นอีกร้อยละ 2 

เพ่ือด าเนินธุรกิจสายการ
บินราคาประหยัด ส าหรับ
เส้นทางบินระยะกลาง
และระยะไกลในเส้นทาง
บิ นต่ า งปร ะ เทศ  ด้ ว ย
เครื่องบิน Wide Body 

ด าเนินการอยู่ 
 

โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อยที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน 
เพื่อให้บริษัทเป็นผู้น าในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ใน
การขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน เรื่อง 
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หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 

การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของ
ธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นส าคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนใน
สัดส่วนที่มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจใน
บริษัทย่อย รวมทั้งการส่งเสริมกิจการท่ีเข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยการลงทุนจะต้องมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะท าการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเส่ียงจากการลงทุน และ
น าเสนอแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงให้ค าแนะน าเพื่อลดความเส่ียงทางการ
ลงทุนที่อาจเกิดขึ้น 

3.8 นโยบายการลงทุนในกิจการร่วมค้า 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท Air 
Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาระบบ
การจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 
5.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยให้บริษัทลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาเมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) และสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. กับ Scoot Pte Ltd. และ TOD Holdings Co., Ltd. โดยให้บริษัท 
Scoot Pte Ltd. และ TOD Holdings Co., Ltd. มีสัดส่วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ร้อยละ 25 และร้อย
ละ 50 ตามล าดับ 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ลงทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. จ านวน 1.35 ล้าน
เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 34.75 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 
ตามที่ระบุในสัญญา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd.  อยู่ใน
ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ได้มีการเพิ่มทุนจากเดิม 5.4 ล้าน
หุ้น เป็น 6.75 ล้านหุ้น โดยขายหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นให้แก่ ANA Holidings, Inc. และ Cebu Air, Inc. และ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาร่วมทุนที่ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นสายการบินทุกรายมีสัดส่วนการ
ลงทุนและถือหุ้นในจ านวนที่เท่าเทียมกันคิดเป็นรายละร้อยละ15 และ VaultPAD Ventures Limited ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ดังนั้นบริษัทจึงต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 
จากเดิมร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 โดยขายหุ้นสามัญให้แก่ ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air, Inc. ใน
สัดส่วนที่เท่ากันเป็นจ านวนรวม 337,500 หุ้น ทั้งนี้บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นจ านวน 
1.92 ล้านบาท และ 2.87 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดับ 



บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 หน้าที่ 39  

3.9 นโยบายการลงทุนในเงนิลงทุนระยะยาว 

ในปี 2547 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด  และต้องเข้าร่วมถือหุ้น
ตามข้อก าหนดของวิทยุการบิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทถือหุ้นจ านวน 66,615  หุ้น เป็นจ านวน
เงิน 6,661,500 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.01 ของหุ้นทั้งหมด ตามข้อบังคับของวิทยุการบินมิให้มีการ
จ่ายปันผล แต่ผู้ถือหุ้นจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการบริการน าร่อง (Air Navigation Facility Charge) 
สัดส่วนการถือหุ้นจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการจัดสรรของวิทยุการบิน โดยค านวณจาก
เที่ยวบินรวมในแต่ละปีของสมาชิก และเงินค่าหุ้นดังกล่าวจะได้รับคืนเมื่อถอนตัวจากการเป็นสมาชิก 

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมทุนกับ ANA Holding 
แ ล ะ มห า วิ ท ย า ลั ย อั ส สั ม ชั ญ  เ พื่ อ จั ด ตั้ ง  บ ริ ษั ท  แ พน  แ อม  อิ น เ ต อ ร์ เ น ชั่ น แ น ล  ไ ฟ ล์ ท  
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ซึ่งเป็นศูนย์จัดการอบรมนักบินและบุคคลากรทางการบิน โดย
บริษัทลงทุนเป็นจ านวนเงิน 40,650,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของการร่วมทุน 

3.10 สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

การท าความตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) และเช่าเหมาล า (Charter Agreement) 

ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าท าสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วมกับบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และสัญญา
เที่ยวบินร่วมกับบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปในอุตสาหกรรมการบิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายทางการตลาดไปได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ และลดต้นทุน
การด าเนินงานลง 

ลักษณะส าคัญของ
สัญญา 

1. คู่สัญญาทั้งสองตกลงที่จะร่วมมือในการให้บริการทางการบินแก่กัน โดยฝ่ายหนึ่งจะเป็น
ผู้ท าการบิน และ อีกฝ่ายจะเป็นผู้ด าเนินการด้านการตลาด 

2. ผู้ท าการบินจะเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินส าหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วจากผู้ด าเนินการด้าน
การตลาด 

3. ผู้ท าการบินจะให้บริการผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วจากผู้ด าเนินการด้านการตลาดในลักษณะ
เดียวกันกับที่ให้บริการกับลูกค้าของตนเอง 

เส้นทางการบิน การบินไทย (เที่ยวบินร่วม) : ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด – ดอนเมือง 
การยกเลิกสัญญา 1. การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาต้องท าหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 60 วัน 
2. คู่สัญญาสามารถเลิกสัญญาได้ทันทีหากอีกฝ่ายหนึ่งประสบภาวะล้มละลาย หรือ เข้าสู่

แผนฟื้นฟูกิจการ 
3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้ันที 

หากผู้ผิดสัญญาไม่ชดใช้ค่าเสียหายภายในก าหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการล าเลียงสัมภาระและสินค้า 

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้รับจ้าง : บริษัท แพนไทย คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จ ากัด (“แพนไทย”) 

ลักษณะส าคัญของ
สัญญา 

1. ผู้รับจ้างตกลงใหบ้ริการ การปฏบิัติการล าเลียงสัมภาระและสินค้า (Loading/Unloading  
baggage and cargo) 

2. บริษัทใหส้ิทธิแพนไทยในการขายระวางขนส่งสินคา้ทางอากาศแก่บุคคลทั่วไป 
อายุสัญญา สัญญาฉบับแรกลงนามเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2549 และ หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ถือว่า

สัญญาดังกล่าวต่อไปโดยไม่มีก าหนดอายุ  
การยกเลิกสัญญา 1. การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาต้องท าหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 60 วัน 
2. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝา่ยหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดท้ันที 

สัญญาว่าจ้างการให้บริการอปุกรณ์ภาคพืน้ดิน 

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้รับจ้าง : บริษัท วิงเซิร์ฟ จ ากัด (“วิงเซิร์ฟ”) 

ลักษณะส าคัญของ
สัญญา 

ให้บริการการจัดหาอุปกรณ์ภาคพื้นดิน (Ground Support Equipment) แก่อากาศยาน  

อายุสัญญา สัญญาฉบับแรกลงนามเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2558 และ มีอายุสัญญา 3 ปี 

สัญญาว่าจ้างพนักงานต้อนรับภาคพื้น 

คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จ ากดั (“ฟูลฟาซิลิตี”้) 

ลักษณะส าคัญของ
สัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงให้บริการในการจัดหาพนักงานต้อนรับภาคพื้นเพ่ือให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง  

อายุสัญญา สัญญาฉบับแรกลงนามเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 และ มีอายุสัญญา 1 ปี โดยทบทวนต่อ
ทุกปี  

 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก   

ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอีกจ านวน 3 ชุดคือ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท  

ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560  คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสมหมาย ภาษ ี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2 นายพาที สารสนิ กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
3 นางอุษณีย์ แสงสิงแกว้ กรรมการ  
4 นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ 
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ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
5 นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการ 
6 นายธีรพล  โชติชนาภิบาล กรรมการ  
7 นายรัฐพล ภักดีภูมิ  กรรมการ 
8 นายโชติศักดิ์  อาสภวิริยะ กรรมการอิสระ  
9 นายวิสิฐ  ตันตสิุนทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

10 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ  
11 นางศุภจี  สุธรรมพันธุ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
12 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560  คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย   

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวิสิฐ  ตันตสิุนทร * ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ 
3 นางศุภจี  สุธรรมพันธุ์  กรรมการตรวจสอบ 
4 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการตรวจสอบ 
 นายธนภัทร วงค์วิทย ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ:  
* นายวิสิฐ  ตันติสุนทร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินบริษัท  

ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
ต่อไป  

ผู้บริหาร   

ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560  ผู้บริหารของบริษัทมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย  

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2 นายไบรอัน เลสลี่ เจฟฟร่ี ประธานเจ้าหน้าทีส่ายการเงิน 
3 นายยอดชาย สุทธิธนกลู ประธานเจ้าหน้าทีส่ายการพาณิชย์ 
4 กัปตันนรหัช  พลอยใหญ ่ ประธานเจ้าหน้าทีส่ายปฏิบัติการ 
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ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
วสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2560 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น มีดังนี้  

ล าดับที ่ รายช่ือ จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละของทุนช าระแล้ว 
1 กลุ่มจุฬางกูร  474,516,400 41.77 
  1.1 นำย ณัฐพล จุฬำงกูร 267,092,000  23.51 
  1.2 นำย ทวีฉัตร จุฬำงกูร               201,424,400  17.73 
 1.3 นำงหทัยรัตน์ จุฬำงกูร                 6,000,000  0.53 
2  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 245,000,000 21.57 
3 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 20,968,700 1.85 
4 นายพาที สารสนิ 14,653,000 1.29 
5 นายสุวิทย์ สัมพัฒนวรชัย 14,488,000 1.28 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 10,348,333 0.91 
7 นาย บุญส่ง เสริมศรีสวุรรณ 6,400,000 0.56 
8 ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์ 5,800,000 0.51 
9 นาง เกศนี จิรวัฒน์วงศ์ 5,482,400 0.48 
10 นาย ชาย ศรีวิกรม์ 5,140,200 0.45 

รวม 802,797,033 70.67 

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

5.1  ประวัติการเพิ่มทุน  

ปี ทุนจดทะเบียน
ก่อนการ

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง 

ทุนจดทะเบียน
หลังการ

เปล่ียนแปลง 

ทุนช าระแล้ว
ก่อนการ

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง 

ทุนช าระแล้ว
หลังการ

เปล่ียนแปลง 
2557 625.00 - 625.00 625.00 - 625.00 
2558 625.00 - 625.00 625.00 - 625.00 
2559 625.00 - 625.00 625.00 - 625.00 
2560 625.00 781.25    1,406.25 625.00 510.99 1,135.99 
2560 1,406.25 1,092.99/1 2,499.25 1,135.99 1,135.99/2 2,272.00 

หมายเหตุ:   

/1    ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจ านวน 114,000,118 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
จ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท
จ านวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,207,000,000 บาท เพื่อรองรับ
การเสนอขายหุ้นสามญให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ านวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ้น และรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (NOK-W1) จ านวน 71,000,118 หุ้น 
/2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ครบทั้งจ านวน ทุนช าระแล้ว
ของบริษัทจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2,271,999,764 หุ้น  
 
 

หน่วย: ล้านบาท 
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         5.2   ประวัติการจ่ายปนัผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 25 ของผลก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้  

ปี 2557 2558 2559 
อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (0.75) (1.16) (4.47) 
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น - - - 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) - - - 

หมายเหตุ:  อัตราส่วนคดิจากงบการเงินรวม 
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ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ฐานะการเงิน 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 30 มิ.ย. 60 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์         
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,926.6 44.6 4,213.8 59.3    3,231.2 53.8 2,792.2 46.9 
   เงินลงทุนชั่วคราว 300.0 4.6 316.0 4.4 - - - - 
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 430.2 6.5 1,119.8 15.7    1,182.4 19.7 1,229.1 20.6 
   สินค้าคงเหลือ 17.5 0.3 20.6 0.3 31.4 0.5 33.9 0.6 
   ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน    234.0  3.6  262.7  3.7       132.5 2.2 187.8 3.2 
  เงินประกันและเงินมัดจ าเกี่ยวกับเครื่องบิน -  ระยะส้ัน  1,242.7  18.9  146.3  2.1       162.8  2.7 113.8 1.9 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  33.3  0.5  59.4  0.8         79.4  1.3 109.8 1.8 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 5,184.3 78.9 6,138.6 86.3 4,819.7 80.3 4,466.6 75.0 
   เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน  -    -  61.5  0.9       251.4  4.2 618.6 10.4 
   เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า  -    -  34.7  0.5         15.2  0.3 11.3 0.2 
   เงินลงทุนระยะยาวอื่น  47.3  0.7  48.1  0.7         47.6  0.8 47.6 0.8 
   ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  253.8  3.9  285.7  4.0       338.5  5.6 313.5 5.3 
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  46.2  0.7  48.3  0.7         65.2  1.1 55.7 0.9 
   สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  19.4  0.3  13.2  0.2         13.3  0.2 13.3 0.2 
   เงินประกันและเงินมัดจ าเกี่ยวกับเครื่องบิน – ระยะยาว  1,012.5  15.4  466.4  6.6       417.4  7.0 396.8 6.7 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  5.5  0.1  13.7  0.2         32.5  0.5 31.3 0.5 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,384.7  21.1 971.6 13.7 1,181.1 19.7 1,487.9 25.0 
รวมสินทรัพย์  6,569.0  100.0  7,110.2  100.0 6,000.8 100.0 5,954.5 100.0 
หน้ีสิน         
   เงินกู้ยืมระยะส้ัน  -    -  520.0  7.3 700.0  11.7 700.00 11.8 
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น  1,833.8  27.9  2,934.2  41.3 4,467.3  74.4 4,096.7 68.8 
   รายได้รอตัดบัญชีโปรแกรมพิเศษแก่ลูกค้า  52.3  0.8  55.6  0.8 19.0  0.3 20.0 0.3 
   ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเครื่องบิน –  ระยะส้ัน  78.3  1.2  133.9  1.9 128.2  2.1 114.1 1.9 
   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย  19.6  0.3  22.2  0.3 23.9  0.4 29.0 0.5 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  4.6  0.1  15.7  0.2 45.5  0.8 28.5 0.5 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,988.6  30.3  3,681.6  51.8 5,383.9  89.7 4,988.2 83.8 
   ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเครื่องบิน  91.7  1.4  300.0  4.2 644.6  10.7 735.5 12.4 
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  130.2  2.0  176.3  2.5 222.9  3.7 214.6 3.6 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  9.1  0.1  10.2  0.1 89.0  1.5 168.3 2.8 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  231.0  3.5  486.5  6.8 956.5  15.9 1,118.4 18.8 
รวมหน้ีสิน  2,219.6  33.8  4,168.1  58.6 6,340.4  105.7 6,106.7 102.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
   ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  625.0  9.5  625.0  8.8  625.0  10.4 1,136.0 19.1 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  3,042.5  46.3  3,042.5  42.8  3,042.5  50.7 3,757.9 63.1 
   ก าไรสะสม         
     จัดสรรแล้ว         
     ส ารองตามกฎหมาย  62.5  1.0  62.5  0.9  62.5  1.0 62.5 1.1 
     ยังไม่ได้จัดสรร  47.1  0.7  (676.8) (9.5) (3,485.1) (58.1) (4,430.4) (74.4) 
     ส่วนต่ าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 

 (5.9) (0.1)  (5.9) (0.1)  (5.9) (0.1) (5.9) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  3,771.2  57.4  3,047.3  42.9 239.0  4.0 520.1 8.7 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  578.2  8.8  (105.2) (1.5) (578.6) (9.6) (672.2) (11.3) 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,569.0  100.0  7,110.2  100.0 6,000.8  100.0 5,954.5 100.0 

 ที่มา: งบการเงินของบริษัท 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 ม.ค.-มิ.ย. 59 ม.ค.-มิ.ย. 60 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากค่าโดยสาร  11,247.4   92.4  12,854.8   89.9 14,762.4 87.2 7,228.2 88.8 8,510.4 84.4 
รายได้จากการให้บริการ  717.2   5.9   897.8   6.3  1,463.2 8.6 686.6 8.4 1,025.4 10.2 
รายได้อื่น   209.9   1.7   543.6   3.8  712.7 4.2 224.9 2.8 543.6 5.4 
รวมรายได้  12,174.5   100.0  14,296.2   100.0  16,938.3 100.0 8,139.7 100.0 10,079.4 100.0 
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ  12,024.5   98.8  14,902.3   104.2  19,087.5 112.7 8,914.6 109.5 10,455.5 103.7 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  294.2   2.4   274.7   1.9  190.3 1.1 83.1 1.0 78.6 0.8 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  519.7   4.3   736.0   5.2  798.2 4.7 389.4 4.8 537.9 5.3 
ต้นทุนทางการเงิน  2.2   0.0   41.5   0.3  118.1 0.7 74.21 0.9 42.4 0.4 
รวมค่าใช้จ่าย  12,840.6   105.5  15,954.5   111.6  20,194.1 119.2 9,461.4 116.2 11,114.3 110.3 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
การร่วมค้า 

  0.0   0.0 0.0 0.0 14.1 0.1 8.2 0.1 3.9 0.0 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้     (666.1)  (5.5) (1,658.3)  (11.6) (3,269.9) (19.3) (1,105.0) (13.6) (495.2) (4.9) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (0.4)  (0.0)   6.2   0.0  0.1 0.0 0.5 0.0 - - 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  (665.7)  (5.5) (1,664.5)  (11.6) (3,270.0) (19.3) (1,105.5) (13.6) (495.2) (4.9) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 

 (654.2)  (5.4) (1,662.3)  (11.6) (3,281.8) (19.4) (1,105.5) (13.6) (495.2) (4.9) 

การแบ่งปันก า ไร  (ขาดทุน ) 
เบ็ดเสร็จรวม 

          

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่  (460.1)  (723.9)  (2,808.3)  (1,151.7)  (945.3)  
ส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจ
ควบคุม 

 (194.1)  (938.4)  (473.5)  (178.6)  (93.6)  

  (654.2)  (1,662.3)  (3,281.8)  (1,330.3)  (1,038.9)  
ก าไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)  (0.75)   (1.16)  (4.47)  (1.84)  (1.30)  

ที่มา: งบการเงินของบริษัท 

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)  31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 ม.ค.-มิ.ย. 
59 

ม.ค.-มิ.ย. 
60 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,450.20) 649.31  (1,383.30) (753.92) (1,612.08) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 2,717.90 (131.66) 178.31  222.64 (24.77) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 458.12 775.00  164.56  (529.49) 1,211.66 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

7.43 (5.50) 57.89  1.40 (13.80) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 733.25 1,287.15  (982.54) (1,060.77) (425.20) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 2,193.36 2,926.61  4,213.76  4,213.76 3,231.22 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2,926.61 4,213.76  3,231.22  3,154.39 2,792.22 

ที่มา: งบการเงินของบริษัท 

อัตราส่วนทางการเงิน  หน่วย 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 ม.ค.-มิ.ย. 60 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      
   ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 2.4 3.3 5.8 7.3/1 
   ระยะเวลาการขายสินค้าเฉล่ีย วัน 0.4 0.5 0.5 0.6/1 
   ระยะเวลาการจ าหน่ายต๋ัวล่วงหน้า เท่า 23.4 22.2 28.1 20.9/1  
   ระยะเวลาการช าระหน้ี วัน 13.9 14.5 16.3 16.6/1 
   วงจรเงินสด วัน (34.5) (33.0) (38.1) (20.3) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      
   อัตราก าไรจากการด าเนินงานก่อนต้นทุนน้ ามัน ร้อยละ 30.8 13.6 3.3 17.0 
   อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ (5.5) (11.6) (19.3) (10.3) 
   อัตราก าไร EBITDAR ร้อยละ 11.1 11.4 4.9 11.0 
   อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ (5.5) (11.6) (19.3) (10.3) 
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อัตราส่วนทางการเงิน  หน่วย 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 ม.ค.-มิ.ย. 60 
   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ (11.3) (21.3) (170.1) (682.2) /1 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (10.4) (24.3) (49.9) (50.0) /1 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ (360.2) (594.3) (1,022.8) (885.9)/1 
   อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.90 2.09 2.58 3.16/1 
      
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน      
   อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.59 1.37 26.54 11.74 
   อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า 0.65 0.49 0.19 0.52 
   อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ - - - - 
   ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาท (0.75) (1.16) (4.47) (1.30) 

หมายเหตุ: /1 ปรับตัวเลขงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นตัวเลขปี (Annualize) เพื่อเปรียบเทียบ 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 

 

หน้า 1 ของ 2 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 
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         รวมคะแนนของข8อ 1 -  10                เม��อท&านรวมคะแนนแล*ว  กร�ณาอ&านตารางคะแนนด*านล&างเพ��อร�บทราบผลการประเม!นความเหมาะสมในการลงท�น และการจ�ดสรรการลงท�น  
                  ท��เหมาะสมก�บตนเอง  (Basic Asset Allocation)

คะแนน Risk 
profile ประเภทน�กลงท�น

น*อยกว&า  15 1 เป%นน�กลงท�นประเภทเส��ยงต��า  ท&านเหมาะสมท��จะลงท�นในเง!นฝาก ตราสารหน�#ระยะส�#น ตราสารหน�#ภาคร�ฐท��ม�อาย�มากกว&า 1 ป@ ในส�ดส&วน > 60% , ตราสารหน�#ภาคเอกชน
ในส�ดส&วน < 20% ,  ตราสารท�นในส�ดส&วน < 10%  และการลงท�นทางเล�อกรวมท�#งส!นค*าโภคภ�ณฑ8และส�ญญาซ�#อขายล&วงหน*าในส�ดส&วน < 5%

    15  - 21    2 เป%นน�กลงท�นประเภทเส��ยงปานกลางค&อนข*างต��า  ท&านเหมาะสมท��จะลงท�นใน เง!นฝากและตราสารหน�#ระยะส�#นในส�ดส&วน < 20% ,  ตราสารหน�#ภาคร�ฐท��ม�อาย�มากกว&า 1 ป@ และตราสาร
หน�#ภาคเอกชนในส�ดส&วน < 70% ,  ตราสารท�นในส�ดส&วน < 20%  และการลงท�นทางเล�อกรวมท�#งส!นค*าโภคภ�ณฑ8และส�ญญาซ�#อขายล&วงหน*าในส�ดส&วน < 10%

 22 -  29 3 เป%นน�กลงท�นประเภทเส��ยงปานกลางค&อนข*างส,ง  ท&านเหมาะสมท��จะลงท�นใน เง!นฝากและตราสารหน�#ระยะส�#นในส�ดส&วน < 10% ,  ตราสารหน�#ภาคร�ฐท��ม�อาย�มากกว&า 1 ป@ และตราสาร
หน�#ภาคเอกชนในส�ดส&วน < 60% ,  ตราสารท�นในส�ดส&วน < 30%  และการลงท�นทางเล�อกรวมท�#งส!นค*าโภคภ�ณฑ8และส�ญญาซ�#อขายล&วงหน*าในส�ดส&วน < 10%

 30 -  36 4 เป%นน�กลงท�นประเภทเส��ยงส,ง  ท&านเหมาะสมท��จะลงท�นใน เง!นฝากและตราสารหน�#ระยะส�#นในส�ดส&วน < 10% ,  ตราสารหน�#ภาคร�ฐท��ม�อาย�มากกว&า 1 ป@ และตราสารหน�#ภาคเอกชนใน
ส�ดส&วน < 40% ,  ตราสารท�นในส�ดส&วน < 40%  และการลงท�นทางเล�อกรวมท�#งส!นค*าโภคภ�ณฑ8และส�ญญา ซ�#อขายล&วงหน*าในส�ดส&วน < 20%

 37 ขG#นไป 5 เป%นน�กลงท�นประเภทเส��ยงส,งมาก  ท&านเหมาะสมท��จะลงท�นใน เง!นฝากและตราสารหน�#ระยะส�#นในส�ดส&วน < 5% ,  ตราสารหน�#ภาคร�ฐท��ม�อาย�มากกว&า 1 ป@ และตราสารหน�#ภาคเอกชน
ในส�ดส&วน < 30% ,  ตราสารท�นในส�ดส&วน > 60%  และการลงท�นทางเล�อกรวมท�#งส!นค*าโภคภ�ณฑ8และส�ญญาซ�#อขายล&วงหน*าในส�ดส&วน < 30%

 
       ระด%บความเส+.ยงของการลงท�นในกองท�นประเภทตAาง ๆ

Risk profile ระด�บความ
เส��ยง

ประเภท ประเภทหล�กทร�พย8ท��ลงท�นเป%นหล�ก

เส��ยงต��า 1 กองท�นรวมตลาดเง!นท��ลงท�น
เฉพาะในประเทศ

ม�นโยบายลงท�นเฉพาะในประเทศไทย  โดยลงท�นในหร�อม�ไว*ซG�งเง!นฝากหร�อตราสารหน�# หร�อหล�กทร�พย8 หร�อทร�พย8ส!น
อ��น หร�อการหาดอกผลอ��นตามท��ส�าน�กงานก�าหนด ซG�งม�ก�าหนดช�าระค�นเม��อทวงถามหร�อจะครบก�าหนดช�าระค�น หร�อ
ม�อาย�ส�ญญาไม&เก!น 1 ป@น�บแต&ว�นท��ลงท�นในทร�พย8ส!นหร�อเข*าท�าส�ญญาน�#น  และม� Portfolio duration ในขณะใด
ขณะหนG�งไม&เก!น 3 เด�อน

เส��ยงปานกลาง
ค&อนข*างต��า

2 กองท�นรวมตลาดเง!น ม�นโยบายลงท�นในต&างประเทศบางส&วนแต&ไม&เก!นร*อยละ 50 ของ NAV โดยลงท�นในหร�อม�ไว*ซG�งเง!นฝาก หร�อตราสาร
หน�# หร�อหล�กทร�พย8 หร�อทร�พย8ส!นอ��น หร�อการหาดอกผลอ��นตามท��ส�าน�กงานก�าหนด ซG�งม�ก�าหนดช�าระค�นเม��อ
ทวงถามหร�อจะครบก�าหนดช�าระค�น หร�อม�อาย�ส�ญญาไม&เก!น 1 ป@น�บแต&ว�นท��ลงท�นในทร�พย8ส!นหร�อเข*าท�าส�ญญาน�#น 
รวมท�#งม� Portfolio duration ในขณะใดขณะหนG�งไม&เก!น 3 เด�อน

3 กองท�นรวมพ�นธบ�ตรร�ฐบาล ม�นโยบายเน*นลงท�นในพ�นธบ�ตรร�ฐบาลเฉล��ยรอบป@บ�ญช�ไม&น*อยกว&าร*อยละ 80 ของ NAV
4 กองท�นรวมตราสารหน�# ม�นโยบายลงท�นในตราสารหน�#ท��วไป

เส��ยงปานกลาง
ค&อนข*างส,ง

5 กองท�นรวมผสม ม�นโยบายลงท�นได*ท�#งตราสารท�นและตราสารหน�#

เส��ยงส,ง
6 กองท�นรวมตราสารท�น ม�นโยบายลงท�นในตราสารท�นเป%นหล�กโดยเฉล��ยรอบป@บ�ญช�ไม&น*อยกว&าร*อยละ 65 ของ NAV
7 กองท�นรวมหมวดอ�ตสาหกรรม ม�นโยบายม�&งลงท�นโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารท�นเพ�ยงบางหมวดอ�ตสาหกรรมโดยเฉล��ยรอบระยะเวลาบ�ญช� 

ไม&น*อยกว&าร*อยละ 80 ของ NAV
เส��ยงส,งมาก 8 กองท�นท��ม�การลงท�นในทร�พย8ส!นทางเล�อก ม�นโยบายลงท�นในทร�พย8ส!นท�� เป%นทางเล�อกใหม&ในการลงท�นหร�อม� โครงสร*างซ�บซ*อนเข*าใจยาก เช&น 

commodity/gold fund/ oil fund/ derivatives ท��ไม&ใช&เพ��อ hedging ซG�งรวมถGงตราสารท��ม�ล�กษณะของส�ญญาซ�#อ
ขายล&วงหน*าแฝงท��ไม&ค�*มครองเง!นต*น

หมายเหต�   1. กรณ+กองท�นรวมท+.ลงท�นในตAางประเทศท+.ไมAปEองก%นความเส+.ยงด8านอ%ตราแลกเปล+.ยนท%Fงจ$านวน  ผ48ขายต8องเต,อนผ48ลงท�นถIงความเส+.ยง FX ในท�กกรณ+ไมAวAา
                             ผ48ลงท�นจะม+ risk profile อยAางไร

            2.  การขายกองท�นประเภทเส+.ยงส4งมาก  ผ48ขายจะต8องให8ค$าแนะน$าแกAผ48ลงท�นถIงล%กษณะของกองท�นและความเส+.ยงโดยละเอ+ยดในท�กกรณ+

กรณ+กองท�นรวมอส%งหาร�มทร%พยSการจ%ดระด%บความเส+.ยงค$านIงถIงปTจจ%ยด%งตAอไปน+Fประกอบด8วย
1. ความเส��ยงของกองท�นรวมอส�งหาร!มทร�พย8จะอย,&ในระด�บต�#งแต&ระด�บ 4 ถGง ระด�บ 8

          2.. ประเภทของกองท�น freehold leasehold infrastructure fund เช&น กองท�น leasehold จะม�ความเส��ยงส,งกว&ากองท�น freehold ในเร��องม,ลค&าทร�พย8ส!นท��ลดลงตามอาย�ส!ทธ!การเช&าท��เหล�ออย,&    
               หร�อกองท�นรวมโครงสร*างพ�#นฐานจะม�ล�กษณะทร�พย8ส!นและเง��อนไขในส�ญญาจ�ดหาประโยชน8ท��ซ�บซ*อนกว&ากองท�นรวมอส�งหาร!มทร�พย8จGงอาจม�ความเส��ยงส,งกว&า

3. ทร�พย8ส!นท��ลงท�นสามารถหาประโยชน8ได*แล*ว  หร�อย�งจ�ดหาประโยชน8ไม&ได* (อย,&ระหว&างก&อสร*าง) ซG�งหากย�งจ�ดหาประโยชน8ไม&ได*จะม�ความเส��ยงส,งกว&า  เน��องจากอาจเก!ดกรณ� project delay
              หร�อ cost overun

4. การแบ&งชน!ดของหน&วยลงท�น (กอง infrastructure fund)  เช&น  หน&วยลงท�นชน!ดคล*ายท�น (equity tranche)  ม�ความเส��ยงส,งกว&าหน&วยลงท�นชน!ดคล*ายหน�# (debt-liked tranche)  ซG�งม�ล�าด�บส!ทธ!
              ใกล*เค�ยงก�บเจ*าหน�#

5.  Track record ของอส�งหาร!มทร�พย8ท��ลงท�น  โดยกรณ�อส�งหาร!มทร�พย8ท��จ�ดหาประโยชน8มาช&วงเวลาหนG�งแล*วจะม�ล,กค*ารองร�บอย,&  จGงท�าให*ประเม!นศ�กยภาพในการจ�ดหาประโยชน8ได*ง&ายกว&า  และ
              น&าจะม�ความเส��ยงในการจ�ดหาล,กค*าต��ากว&าอส�งหาร!มทร�พย8ท��ย�งไม& track record
          6. การม�ผ,*เช&าหล�ก  เช&น  กรณ�กองท�นปล&อยเช&าโดยตรงให*ก�บผ,*เช&าหลายราย  แม*จะม�โอกาสได*ร�บค&าเช&ามากกว&าแต&กMม�ความเส��ยงจากการต&ออาย�ส�ญญาเช&าหร�อการจ�ดหาล,กค*ารายใหม&มากกว&าการ
              ปล&อยเช&าให*แก&ผ,*เช&ารายเด�ยวท��เป%นเจ*าของเด!มท��เช&าทร�พย8ส!นกล�บจากกองท�นแล*วน�าไปปล&อยเช&าช&วง

7. ล�กษณะการจ�ดหาประโยชน8  เช&น  การก�าหนดค&าเช&าคงท�� / ผ�นแปร (ส�ดส&วนท��กองท�นจะได*ร�บ) ซG�งจะม�ผลกระทบโดยตรงต&อรายได*ของกองท�น
 8. ระยะเวลาของส�ญญาเช&า  และการต&ออาย�ส�ญญาเช&า เช&น  หากกองท�นม�ส�ญญาเช&าระยะยาวและจดทะเบ�ยนการเช&า  จะม�ความเส��ยงในการจ�ดหาผ,*เช&าต��ากว&ากรณ�ม�ส�ญญาเช&าระยะส�#น                  
     (ไม&เก!น 3 ป@)

  9. การค#�าประก�นรายได*  และความสามารถของผ,*ค#�าประก�นในการปฏ!บ�ต!ตามส�ญญาค#�าประก�น เช&น  การจ�ดให*ม�หน�งส�อค#�าประก�นท��ออกโดยธนาคารพาณ!ชย8ท��ม�อาย�การค#�าประก�นและวงเง!นครอบคล�ม
              ตลอดระยะเวลาค#�าประก�น (เช&น  ระยะเวลาค#�าประก�น 3 ป@  อาย�หน�งส�อธนาคาร 3 ป@ วงเง!นเท&าก�บผลรวมของรายได*ท��ค#�าประก�นตลอด 3 ป@) จะม�ความเส��ยงต��ากว&าหน�งส�อค#�าประก�นแบบป@ต&อป@



         การลงท�นในตราสาหน+F

Risk profile ระด�บความเส��ยง ประเภทตราสารหน+Fท+.ลงท�นได8
เส��ยงต��า 1 อาย�คงเหล�อของตราสารหน�#

เส��ยงปานกลาง
ค&อนข*างต��า

2 ประเภทตราสาร ไม&เก!น 1 ป@ หร�อ FRN ต�#งแต& 1 ป@ ถGง 5 ป@ มากกว&า 5 ป@
3 ตราสารหน�#ภาคร�ฐ 1 2 3

ห�*นก,*ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อต�#งแต&  AA- ขG#นไป 2 3 4

ห�*นก,*ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อต�#งแต& A+/A/ A- 3 4 4
ห�*นก,*ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อ BBB+/BBB/BBB- 4 4 4

4 ห�*นก,*อน�พ�นธ8หร�อห�*นก,*ท��ม� Underlying เป%นหล�กทร�พย8 / ด�ชน�ห�*น หร�อตราสารหน�# / อ�ตราดอกเบ�#ยภายในประเทศท��แพร&หลาย  และม�การประก�น
เง!นต*นไม&ต��ากว&า 100%

เส��ยงานกลาง
คอนข*างส,ง

5 ตราสารกG�งหน�#กG�งท�น (Hybrid Bond)
ตราสารหน�#ท��ให*ส!ทธ!ผ,*ออกไถ&อนค�นก&อนก�าหนด

เส��ยงส,ง

6 ห�*นก,*เอกชนท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อต��ากว&า Investment Grade
ห�*นก,*เอกชนท��ไม&ได*ร�บการจ�ดอ�นด�บความน&าเช��อถ�อ

7
เส��ยงส,งมาก 8 ห�*นก,*อน�พ�นธ8หร�อห�*นก,*ท��ม�การประก�นเง!นต*นต��ากว&า 100 % หร�อ ม� Underlying อ��นใด  นอกเหน�อจากหล�กทร�พย8 / ด�ชน�ห�*น หร�อตราสารหน�# / 

อ�ตราดอกเบ�#ยภายในประเทศท��แพร&หลาย  หร�อ

ตราสารทางการเง!นท��น�บเป%นเง!นกองท�นข�#นท�� 1 (Additional Tier 1) * หร�อ
ตราสารทางการเง!นท��น�บเป%นเง!นกองท�นข�#นท�� 2 (Tier 2)

       *   ส�าหร�บตราสารทางการเง!นประเภท Additional Tier 1 และ Tier 2  ผ,*ขายต*องแจ*งในรายละเอ�ยดให*ผ,*ลงท�นทราบถGงความเส��ยง  ค�ณล�กษณะ  และความแตกต&างของความเส��ยงท��จะ ได*ร�บส�าหร�บ
ตราสาร 2 ประเภทน�#  เช&นเง��อนไขการจ&ายดอกเบ�#ย  การแปลงเป%นท�น  การลดม,ลค&าตราสาร  และการต�ดหน�#ส,ญ (กรณ� Trigger events)

        กรณ+ตราสารหน+Fอ8างอ�งอ%นด%บความนAาเช,.อถ,อระยะส%Fน : ให8ผ48ขายอ8างอ�งอ%นด%บความนAาเช,.อถ,อระยะส%Fนก%บอ%นด%บความนAาเช,.อถ,อระยะยาวตามตารางข8างลAาง  แล8วน$าอ%นด%บความนAาเช,.อถ,อ
        ระยะยาวไปเท+ยบก%บตารางความเส+.ยงตAอไป

Short – Term Credit Rating
Long -Term Credit Rating TRIS Rating Fitch Thailand

ตราสารหน�#ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อต�#งแต& AA- ขG#นไป T1 F1+
ตราสารหน�#ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อ A+/A/A- T2 F1
ตราสารหน�#ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อ BBB+/BBB/BBB- T3 F2, F3
ตราสารหน�#ท��ม�อ�นด�บความน&าเช��อถ�อต��ากว&า Investment Grade T4 B, C

       สาระส$าค%ญของข8อความจ$าก%ดความร%บผ�ดของ บร�ษ%ทหล%กทร%พยS  เอเซ+ย พล%ส จ$าก%ด 
• ล,กค*าย!นยอมให*ข*อม,ลแก&เจ*าหน*าท��ของบร!ษ�ทหล�กทร�พย8เพ��อประกอบการจ�ดท�าแบบประเม!นระด�บความเหมาะสมในการลงท�นของล,กค*า และล,กค*าร�บทราบว&าได*ท�าแบบสอบถามน�#เพ��อ

ประโยชน8ในการร�บทราบความเหมาะสมในการลงท�นท��ร�บได*ของตนเอง              
• ระด�บความเส��ยงในการลงท�นของล,กค*าประเม!นจากข*อม,ลท��ล,กค*าแจ*งแก&เจ*าหน*าท��ของบร!ษ�ทหล�กทร�พย8เท&าน�#น ท�#งน�# ม!ได*เป%นการแสดงว&าบร!ษ�ทหล�กทร�พย8ยอมร�บถGงความ    ถ,กต*องแท*จร!ง 

ความครบถ*วน หร�อความน&าเช��อถ�อของข*อม,ลของล,กค*าท��ล,กค*าได*แจ*งและผลการประเม!นด�งกล&าว  
• เม��อเจ*าหน*าท��ของบร!ษ�ทหล�กทร�พย8ท�าการประเม!นความเหมาะสมในการลงท�นของล,กค*าและได*แจ*งให*ล,กค*าทราบถGงผลการประเม!นระด�บความเส��ยงในการลงท�นของล,กค*า ถ�อว&าล,กค*าร�บทราบ

ผลการประเม!นของตนเอง (ซG�งประมวลผลจากข*อม,ลท��ล,กค*าให*ก�บเจ*าหน*าท��ของบร!ษ�ท) และล,กค*าร�บทราบระด�บความเส��ยงในการลงท�นของตนแล*ว
• ล,กค*าควรศGกษาข*อม,ลท��เก��ยวข*องก�บการลงท�น (รวมท�#งค�าเต�อนเก��ยวก�บการลงท�นและความเส��ยงในการลงท�น และควรขอค�าแนะน�าในการลงท�นจากผ,*ท��สามารถให*ค�าแนะน�าการลงท�นแก&ล,กค*า

ได*) ให*รอบคอบถ��ถ*วนควบค,&ก�บการศGกษาผลการประเม!นความเหมาะสมในการลงท�น เพ��อใช*ประกอบการต�ดส!นใจลงท�นในหล�กทร�พย8 ส�ญญาซ�#อขายล&วงหน*า ตราสารหร�อการลงท�นประเภทอ��น  
ๆ ท��เหมาะสมก�บตนเองแล*วจGงต�ดส!นใจลงท�น ท�#งน�#   ข*อม,ลเก��ยวก�บการลงท�นหร�อตราสารท��ได*ร�บจากต�วแทนของบร!ษ�ทหล�กทร�พย8(ถ*าม�) เป%นเพ�ยงข*อม,ลส&วนหนG�งเพ��อประกอบการต�ดส!นใจการ
ลงท�นของล,กค*าเท&าน�#น  

• การลงท�นขG#นอย,&ก�บการต�ดส!นใจของล,กค*าเอง ซG�งไม&ผ,กพ�นก�บผลการประเม!นของล,กค*า และอาจม!ได*เป%นไปตามระด�บความเส��ยงของการลงท�นท��ได*ร�บตามแบบประเม!นน�#     รวมท�#งล,กค*าย!นยอม
ร�บความเส��ยงท��เก!ดจากการลงท�น ในกรณ�ท��ล,กค*าต�ดส!นใจลงท�นในระด�บความเส��ยงท��ส,งกว&าระด�บความเส��ยงของการลงท�นจากผลประเม!นถ�อว&าล,กค*าตกลงท��จะย!นยอมร�บความเส��ยงของการ
ลงท�นน�#นเอง ล,กค*ายอมร�บว&าการด�าเน!นการลงท�นของล,กค*าอาจไม&เป%นไปตามผลการประเม!นและอาจไม&แน&นอนและสามารถเปล��ยนแปลงไปจากผลการประเม!นได*

• บร!ษ�ทหล�กทร�พย8 ผ,*บร!หาร รวมท�#งพน�กงาน เจ*าหน*าท��ของบร!ษ�ทหล�กทร�พย8ไม&ม�ความร�บผ!ด ภาระหร�อหน*าท��ต&อความเส�ยหายใด ๆ ท��เก!ดขG#นจากการลงท�นของล,กค*า
• บร!ษ�ทขอสงวนส!ทธ!|ในการแก*ไข ปร�บปร�ง หร�อเปล��ยนแปลงแบบประเม!นความเหมาะสมในการลงท�นของล,กค*า ผลการประเม!น และข*อม,ลท��เก��ยวข*อง โดยไม&จ�าต*องแจ*งให*ทราบ  ล&วงหน*าแต&

อย&างใด
แบบประเม!น การด�าเน!นการท��เก��ยวข*อง และข*อม,ลท��เก��ยวข*องม�ไว*เพ��อบร!การเฉพาะน�กลงท�นในประเทศไทยเท&าน�#น  ซG�งล,กค*าได*อ&านค�าเต�อนข*างต*นและข*อม,ลท��เก��ยวข*องแล*วและล,กค*าได*เข*าใจและ
ตกลงตามค�าเต�อนและข*อตกลงท��เก��ยวข*องเป%นท��เร�ยบร*อยแล*ว     
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�  รายชื�อผู้ ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด 10 อันดบัแรก 
  ชื�อ-นามสกลุ                                                                   สญัชาต ิ                                      จํานวนหุ้นถือครองร้อยละ 
1. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
2. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
3. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
4. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
5. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
6. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
7. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
8. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
9. ............................................................................................ ................................................  ........................................................... 
10. .......................................................................................... ................................................  ........................................................... 
                                                       �  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
1.  รายชื�อผู้ ถือหุ้นใหญ่ตั &งแตร้่อยละ 30 ขึ &นไป ได้แก่ 
(1) .............................................……....….………………………… ( 3)……………………………………………………………………………….. 
(2) .............................................……....….………………………… (4).……………………………………………………………………………….. 
2.  รายชื�อผู้ ถือหุ้นใหญ่ตั &งแตร้่อยละ 50 ขึ &นไป ของนิตบิคุคลที�มีรายชื�อตาม 1 ได้แก่ 
(1) .............................................……....….………………………… ( 3)……………………………………………………………………………….. 
(2) .............................................……....….………………………… (4).……………………………………………………………………………….. 
3.  รายชื�อผู้ ถือหุ้นใหญ่ตั &งแตร้่อยละ 50 ขึ &นไป ของนิตบิคุคลที�มีรายชื�อตาม 2 ได้แก่  
(1) .............................................……....….………………………… ( 3)……………………………………………………………………………….. 
(2) .............................................……....….………………………… (4).……………………………………………………………………………….. 
                                                                   �  ข้อมลูผู้ถือหุ้นใหญ่ที�ถือหุ้นในแต่ละทอดข้างต้น 
�   กรณีเป็นบุคคลธรรมดา  กรุณาให้ข้อมูลดงันี � 
1. ชื�อ – นามสกลุ ..........……………………………….............................................................................................…........................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
2. ชื�อ – นามสกลุ..................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
3. ชื�อ – นามสกลุ................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
�   กรณีเป็นนิตบุิคคล  กรุณาให้ข้อมูลดงันี � 
1. ชื�อนิตบุิคคล………………………………………………………………………… ....................................... ……………………………………… 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
1. ชื�อ – นามสกลุ........................................................................................................................................................................................………. 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
2. ชื�อ – นามสกลุ................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
2. ชื�อนิตบุิคคล................................................................……………………………………………………………………………………………… 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
1. ชื�อ – นามสกลุ................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
2. ชื�อ – นามสกลุ................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 



3. ชื�อนิตบุิคคล......................................................….........…………………………………...………………………………………………………... 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
1. ชื�อ – นามสกลุ..................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 
2. ชื�อ – นามสกลุ..................................................................................................................................................................................................... 
       บตัรประชาชน           บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดนิทาง     เลขที�......……….......................................................... .......………………......... 
สญัชาต…ิ…………………………………………………………. ประเทศที�อยู่ปัจจบุนั……………………………………………………………….….. 

���� ข้อมลูบุคคลที�ได้รับประโยชน์ / บุคคลที�มีอาํนาจควบคุม / ผู้รับมอบอาํนาจ 
�   บุคคลที�ได้รับประโยชน์จากการทาํธุรกรรมในทอดสุดท้าย 1              ไม่มี           มี   
ชื�อ – นามสกลุ ...............................……………….................................................................................ความสมัพนัธ์.............………................... 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง   เลขที�......……….................................................สญัชาต ิ.......………………......... 
ที�อยู่ปัจจบุนั....................................................................................................……………………..........ประเทศ........................……………........ 
ตาํแหน่งทางการเมือง          ไม่มี           มี     แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ .............………………......................... 
�   บุคคลที�มีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมในทอดสุดท้าย 2                   ไม่มี           มี   
ชื�อ – นามสกลุ ...............................……………….................................................................................ความสมัพนัธ์.............………................... 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง   เลขที�......……….................................................สญัชาต ิ.......………………......... 
ที�อยู่ปัจจบุนั....................................................................................................……………………..........ประเทศ........................……………........ 
ตาํแหน่งทางการเมือง          ไม่มี           มี     แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ .............………………......................... 
�   ผู้รับมอบอาํนาจ          ไม่มี            มี 
1. ชื�อ – นามสกลุ ...............................……………….............................................................................ความสมัพนัธ์.............………................... 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง   เลขที�......……….................................................สญัชาต ิ.......………………......... 
ที�อยู่ปัจจบุนั....................................................................................................……………………..........ประเทศ........................……………........ 
ตาํแหน่งทางการเมือง          ไม่มี           มี     แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ .............………………......................... 
2. ชื�อ – นามสกลุ ...............................……………….............................................................................ความสมัพนัธ์.............………................... 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง   เลขที�......……….................................................สญัชาต ิ.......………………......... 
ที�อยู่ปัจจบุนั....................................................................................................……………………..........ประเทศ........................……………........ 
ตาํแหน่งทางการเมือง          ไม่มี           มี     แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ .............………………......................... 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั ตามที�ปรากฏในเอกสารฉบบันี &เป็นข้อมลูที�ถกูต้องตามความจริงทกุ
ประการ  ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 
                                                                  ลงชื�อ ........................................................................................ ลูกค้า 
 
 
 
 
 

1
บุคคลที�ได้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถงึบุคคลธรรมดาที�เป็นเจ้าของบญัชีในทอดสุดท้าย หรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสําคัญในทอดสุดท้ายจากการทําธุรกรรมของลูกค้า

 

2
บุคคลที�มีอํานาจควบคุมการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย หมายถงึบุคคลธรรมดาที�มีอํานาจควบคุมหรือตัดสินใจทอดสุดท้ายเกี�ยวกบับญัชีหรือการทําธุรกรรมของลูกค้า 

    
mod 78 kyc นิติบุคคล revised April 2015 
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� ข้อมลูบุคคลที�ได้รับประโยชน์ / บุคคลที�มีอาํนาจควบคุม / ผู้รับมอบอาํนาจ 

 
� บุคคลที�ได้รับประโยชน์จากการทาํธุรกรรมในทอดสุดท้าย 1              ไม่มี            มี   
ชื�อ – นามสกลุ..........………………...................................................................................................ความสมัพนัธ์.............…………….................. 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง เลขที� ..........………………….………………สญัชาต…ิ………………........................ 
ที�อยู่ปัจจบุนั..........................................................................................................……..……………….....ประเทศ........................……………........ 
ที�อยู่ที�ทํางาน.............................................................................................................................................ประเทศ................................................. 
ตาํแหน่งทางการเมือง           ไม่มี          มี                  แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ .............................….................                               
� บุคคลที�มีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมในทอดสุดท้าย 2                ไม่มี           มี 
ชื�อ – นามสกลุ..........………………...................................................................................................ความสมัพนัธ์.............…………….................. 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง เลขที� ..........………………….………………สญัชาต…ิ………………........................ 
ที�อยู่ปัจจบุนั..........................................................................................................……..……………….....ประเทศ........................……………........ 
ที�อยู่ที�ทํางาน.............................................................................................................................................ประเทศ................................................. 
ตาํแหน่งทางการเมือง           ไม่มี          มี                  แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ .................................................                                    
� ผู้รับมอบอาํนาจ           ไม่มี           มี 
1.  ชื�อ – นามสกลุ ..........……..……..................................................................................................ความสมัพนัธ์ .............………..…................... 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง เลขที� ..........………………….………………สญัชาต…ิ………………........................ 
ที�อยู่ปัจจบุนั..........................................................................................................……..……………….....ประเทศ........................……………........ 
ที�อยู่ที�ทํางาน.............................................................................................................................................ประเทศ................................................. 
ตาํแหน่งทางการเมือง           ไม่มี          มี                  แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ ................................................. 
2.  ชื�อ – นามสกลุ ..........……..…….................................................................................................ความสมัพนัธ์ .............……………................... 
       บตัรประชาชน          บตัรข้าราชการ          หนงัสอืเดินทาง เลขที� ..........………………….………………สญัชาต…ิ………………........................ 
ที�อยู่ปัจจบุนั..........................................................................................................……..……………….....ประเทศ........................……………........ 
ที�อยู่ที�ทํางาน.............................................................................................................................................ประเทศ................................................. 
ตาํแหน่งทางการเมือง           ไม่มี          มี                  แหลง่ที�มาของเงินทนุมาจาก          ประเทศไทย           ประเทศ ................................................. 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมลูที�ข้าพเจ้าได้ให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั ตามที�ปรากฏในเอกสารฉบบันี =เป็นข้อมลูที�ถกูต้องตามความจริง 
ทกุประการ  ข้าพเจ้าจงึได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 

                                                                                                                                                                           ลงชื�อ ........................................................................................ ลูกค้า 

 
 

 

1
บุคคลที	ไดรั้บประโยชน์จากการทาํธุรกรรมในทอดสุดทา้ย หมายถึงบุคคลธรรมดาที	เป็นเจา้ของบญัชีในทอดสุดทา้ย หรือมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนยัสาํคญัในทอดสุดทา้ยจากการทาํธุรกรรมของลูกคา้

 

2
บุคคลที	มีอาํนาจควบคุมการทาํธุรกรรมในทอดสุดทา้ย หมายถึงบุคคลธรรมดาที	มีอาํนาจควบคุมหรือตดัสินใจทอดสุดทา้ยเกี	ยวกบับญัชีหรือการทาํธุรกรรมของลกูคา้ 

 
mod 68 kyc บคุคลธรรมดา revised September 2016 
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           ��ก��( !>�������������R���������กก��	
��/��������
����  ( L� �(G?#�F(กก(������'�H��ก���`G�                     'L/Yes           ?RL'L/No 
%�& ���a(ก  !>����  Q!�##���G(R'�@L����� b�J(E�`�����@J(��$c) ��I�%�L���G�& 50 �fI�?!����(G?#���R   
H���R����`G�@�����กL�'H� ก�#�(G?#�#��ก�L(�?#���I�%�L���G�& 50 �fI�?!���@�����`G���R '������$�!g�L(@�# 
Is the customer a Passive NFFE , i.e, an entity who  either, has earned passive income (income from holding financial    
Securities and deposits, and etc.  Please see the definition in ,Glossary of key terms/)  equal to or more than  50% of total gross income, or 
held  asset that generate passive income equal to or more than 50% of total asset, in the preceding fiscal calendar year ? 
"#�)�	 ,+��4�/ ��ก�����26���)�	&""�)��(�� 3.1k3.2  
You should answer nNoR if you are an entity that falls within the definitions provided in items 3.1-3.2 below.  
3.1   ��"�ก�/���#����(����p	���
1+ ���	ก���ก�#��q��)�  FATCA   �4�� ���#������4ก�� ��"�ก��!�#���2�!��_ ���� '��"��ก��� �26�)��                              

An Exempt Beneficial Owner under FATCA, e.g., Governmental Entity, International Organization or Central Bank.  
3.2   ��)�	&""��
1+ ���	ก���ก�#�� q��)� FATCA  �4��  	������ �!�	
���)�� ���ก�������!	�������"��� ��)�	&""��
1+����#���ก��+� ���"� �.���'� 

��)�	&""�����
1���1��� )���+���ก�� 24 � ���  �26�)��                                                                    
An entity that is Excepted Non-Financial Foreign Entity under FATCA e.g., a publicly traded entity and its affiliates,  a non-profit 
organization, association, foundation, or an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months 

@L����� 2 
Part 2 

ก(�G��G��%�&ก(� !���G�%!��@O(�&  
(Confirmation and Change of Status)  

1. �.ก"��������#�� (���.��
1�.ก"������		s�����
��26�"#������ $.ก)��� ��!"�	$�#���	.�t� 
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true, correct, accurate and complete. 

2. �.ก"����	���	��!)ก��#�� ��ก�.ก"���
�$��!�26�	&""������ก�� �)�(���.��
1��)���		s�����
� ����)���		s���� W-9 �26�(���.�����26���w� +��$.ก)��� 
����+��"�	$�#���	.�t� -.���	 �
���'�4� &��������)���
��xy��� 
�#�
1�!�&)�"#��������'����ก������/���'&�ก��ก�	�.ก"�� +��#�������� ����	����#� )���
1
-.���	��w���"#� 
The Customer acknowledges and agrees that if the customer is a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, 
incorrect, or incomplete, The Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship 
with the customer or part of such relationship as the Receiver may deem appropriate. 

3.      �.ก"��)ก���
1�!������-.���	+ ����	��!��������ก���2�!ก�	���ก�-.���	 q��� 30 #�� ������ก�
��)&ก��t��2�
1���2����������(���.�(���.ก"���
1�!	&� 
        �		s�����
�+��$.ก)��� ��!�ก�t
�
1-.���	�
ก������(���ก���/(���.�/"�����������1��)�� �.ก"��)ก���
1�! ������ก�������#���w�)���
1+ ���	ก������(� 
        q����#���
1-.���	ก����  

The Customer agrees to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes 
the information provided in this form to be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ 
consent. 

4.      �.ก"����	���	��!)ก��#�� �ก�t
�
1�.ก"��+��+ � ������ก��)��(�� 3 (���)�� �����
ก��������(���.�����26���w� +��$.ก)��� ����+��"�	$�#���	.�t��ก
1�#ก�	 
        �$��!(���.ก"�� -.���	�
���'�4� &��������)���
��xy��� 
�#�
1�!�&)�"#��������'����ก������/���'&�ก��ก�	�.ก"�� +��#�������� ����	����#�)���
1-.���	��w� 
        ��"#� 
         The Customer acknowledges and agrees that  failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to 

the customerRs status, shall entitle the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of 
         such relationship as the Receiver may deem appropriate. 
@L����� 3 
Part 3 

ก(�G��G�R'H� !"# �G���R��%�&ก(�H�ก��$� (Authorization for information disclosure and account withholding)  

�.ก"��)ก����"#���������
1+������ก���ก���ก$���ก�-.���	 �ก�� ������ก�� ��)��+2�
�  
The Customer hereby irrevocably authorizes the Receiver to: 
1. �2{ �-�(���.�)���| (���.ก"�����ก����#������ �กw	q��
��ก��2�!��_ ��!/���� )���2�!��_ �%1��#�$%� ���#������ �กw	q��
��ก�(������p�����ก� 

(Internal Revenue Service: IRS) (���.� ��ก���#�#�$%� 4�1��.ก"�� �
1��.� ��(2�!���)�#-.���
�q��
 ������(	�}4
 �$��!)�����ก�กt~����1�� FATCA ("�� 
�26�-.�2��	�)�)�� ����-.�+����"#����#����) ����#����������.�"��"�������	�}4
 ก�����������(��-��ก��ก	�}4
 ���ก���"��1��+�#���	�}4
 ����#����� 
2�!�q���!�.�"��(��-��)q�t~����ก������ ��!/���� �����������1�| �
1�
��.�ก�	-.���	�����2{ 	�}4
-���-.���	 )�� ������#����+ � ��!(���.���1�|�
1�ก
1�#ก�	
"#��������'����ก������/���'&�ก���
1���$.ก����(�3 ����#�������q��
��ก��2�!��_ ��!/���� )���2�!��_ �%1��#�$%� IRS  �#� 
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customerRs name, address, taxpayer 
identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made 
into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the 
Receiver or account opened through, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business 
relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and 

3  
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2. ��ก������ก	�}4
(���.ก"���
1�
ก�	-.���	�����2{ -���-.���	 ��!/���� ����+ ��
1�.ก"��+ ���	��ก����-���-.���	 �����#��
1ก���� 3 ����#������ �กw	q��
��ก��

2�!��_ ��!/����)���2�!��_ �%1��#�$%� IRS q��)�	��"�	(��ก����� ��!/���� ก��กt~�)���| �#�$%�(��)ก�� | �!�#���-.���	ก�	���#������ �กw	
q��
��ก� ��ก���# 
withhold from the customerRs account and/or the income derived from or through  the Receiver in the amount as required by the domestic and/or 
foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Receiver and such tax 
authorities, 

3. ��ก�.ก"��+����(���.��
1����26�)��ก�������t��$��!	�}4
�
1)��������� (U.S. Reportable Account) ����(���.��
1����26�)������������ก�-.���	  ����+��
�����$�!(����ก�#��ก��	��"�	4�ก������
1����ก��������(���.�+ �  ������(���.�3 ��!	&�$��!�26� Non-Participating FFI  -.���	�
���'�4� &��������)�
��
��xy��� 
�#�
1�!�&)�"#��������'����ก������/���'&�ก��ก�	�.ก"�� +��#�������� ����	����#� )���
1-.���	��w���"#� 
If the customer fails to provide the information required to determine whether the customer are a U.S. Reportable Account, or to provide the 
information required to be reported to the Receiver, or if the customer fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, or the 
customer provide the status as a Non-Participating FFI, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire 
banking/business relationship, or part of such relationship with the customer, as the Receiver may deem appropriate. 

@L����� 4 
Part 4 

ก(����$(�'H���������@(R'�!�&QG��%�&����ก��'� �ก@(���I 
Customerks authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form 

���1�"#���! #ก(���.ก"�� ��!�26�ก��� q��!"#����������(���.ก"���ก����������ก���/(���.�/"����������ก�		�������!�$�	��ก������)���| �
1�26�
����(��-��)q�t~��
1-.���	�26�)�#���(��(�����26�-.��� ��������) �26����| +2  �#�����ก�t
�
1�.ก"���2{ 	�}4
ก�		�����/�$�	��ก������ | -���-.���	  3 �
��������	�	�
� �.ก"����	���	��!��������	&""�(�#���)�	&""�) ��)��+2�
������� (���+ ��ก� 1.	������� ก��/ก���&�/�$�	��ก������ | �
1�.ก"�����'&�ก���
���ก������-��� �����2{ 	�}4
����x�ก ���� 	�}4
����(�����ก������ ����4�	��ก�����ก��������1� ����3 �)������-���-.���	 2. -.����	��&�ก��(��� �����1� 
��!-.��ก
1�#(���ก�		������� ก�� /ก���&�/�$�	��ก������ ��ก���#(���)��,  ��! 3. ���4�ก(��ก�&��'&�ก�����ก������(��-.���	,  4.)�#��� ����-.��
1�ก
1�#(��� ����
	�������"��� (��	&""� ��ก���#(���)�������� ) �����2���&	����!���")    �
���'�4���ก���(���.� "����������!"��������  | �ก
1�#ก�	ก���� �)���!ก��
�2{ �-�(���.� ������ก t �
1���� )����ก����	�	�
���!��ก���/(���.��
1����$%� (�%1�)��+2�
��!�#���
�ก#�� ,��ก�����!(���.�/) )��ก������
1�ก
1�#(��������
��!)���2�!��_ (�#�$%�ก����� FATCA ��!ก�����2���ก����!2��	2���ก��s�ก������!ก�����	��&����ก�������ก�ก��ก��ก������) ��������
1�#�� 
�.ก"��+ ���	��ก�����!(���.����� ��!+ ���"��������/"��������ก�		&""� ��ก���#(���)���&ก���   ��!��	&""� ��ก���#(���)����!���#������4ก���������!
)���2�!��_��!	&""��
1�ก
1�#(����&ก��������$������ / 4���ก�����!(���.� |(���.ก"���!�#���ก��+ � +��#���!��.���.2������������ก����	�	���� กw���
-�
-.ก���ก�	�.ก"���&ก2�!ก��  
In consideration of the customerRs convenience and to reduce the customerRs  burden of having to repetitively submit this same type of document/ 
information/ consent to each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; the customer 
hereby acknowledge and agree that any of following persons(including entity person) (i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial 
institution  with whom the customer open deposit account or securities trading account or using any financial service directly with or through  the 
Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any 
member of Financial Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) 
at present or in future  to use any documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned 
and referred to in this document (hereinafter referred to as the ,Document and Information/) in accordance with any applicable laws (FATCA and 
AML/CTF) as if  the customer have provided such Documents and Information to each of those aforesaid person (s) by the customerRs self .The 
customer further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

 
��(` F�(�����(�%�&�ก��!m������(R���กJ(H�#%�& �����?��L(�n'� �ก@(�o�����I pf����ROf��ก��G��G�R'H�R�ก(� !"# �G���R�� ก(�H�ก��$� %�&
ก(�G�����(R@�R �̀�q��(�ก(� ���/�(�q��ก�Fก����(` F�(  �̀�� !>�H��กW(�%HL�ก(���I Ff�?#����(GR�����?�� !>�@J(��$  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the 
disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship. 
 
                                                                                                                                                                        -.�(��2{ 	�}4
              
(                                                                                                                                                                     ) ApplicantRs Signature 

@L����I@J(H��� F�(H��(����� ������  �L(��I� / This part is  for officer of the Receiverks use only 

 �ก@(�!�&ก�� (O�(R�) / Attachment (if any)      
              
            W-9                          W-8BEN-E   
���%�&�J(ก(������ (Investment Consultant) Z............................................................................................................................     
              

-.��
�����������....................................................... 
Authorized Person 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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�J(E�`�����@J(��$ (Glossary of key terms) 

��ก����	�	�
��26���&2���1�#�)$&2�!��"��ก����(���.�����������!�26�(���.����ก�t!��1#+2 �����
� +��$���26�ก����"��2�%ก�����q��
����ก����� -.���	��ก��� 
FATCA Form ()��������
12��ก�� FATCA Form)  +����	2�!ก��"#��$.ก)��� "�	$�#� ��!+����	-� 4�	)��"#��-� ���  | ����+����	-� 4�	)��"#��
��
�����
1�ก� ��กก���% $��)��(���.��
� ��ก�����
(������� | �ก
1�#ก�	�$��!(����)�	&""�(�����������		s����(�������ก�����p (U.S. IRS) 32� (�
"#����w�����"��2�%ก����ก-.��
1�����$��"��2�%ก���ก
1�#ก�	ก�����q��
(������p�����ก� 

��������� (Entity) - ����$%� 	&""�)��ก���������ก���� )���)��ก����� �%1�+��4�	&""�'��� � 

������ R��ก�� (U.S. Person) - ���1�#�)$&2�!��"��ก���� �กw	q��
 ��)�	&""��!$��#���26�	&""������ก�� �ก�t
�
1�26� 
� �����&����#�������)�	&""��
1�� )���(%�������p�����ก� ������ )���q��)�ก�����(������p�����ก�������p (������p�����ก� 

� ����)��!$���26�	&""�����p$�� - (i) _�������p�����ก��
������q��)�ก������ก��	��"�	)��"����1�_�� ����)� ����2�!� w�)���|�
1�26����!���"�}�ก
1�#ก�	
ก��	������� ก��(������)� ��! (ii) 	&""���}4�)������ก����%1���������"��
1�
�������ก��"#	"&�ก��)� �������1�����"�})���|�����)� 

� ������(��-.�)���%1��26�	&""������ก������-.��
$�1��
1��.������p�����ก� 

FATCA 
FATCA �26�"�����(�� Foreign Account Tax Compliance Act �%1��26�ก��������q��
(��2�!��_����p�����ก� �
1�&����	&""������ก���
1�
������������ก������
��ก2�!��_����p�����ก�   �26��
1"� #����p	��+���!+ �������(��)ก��ก�	2�!��_����p�����ก�����ก
1�#���1��ก�	ก����� FATCA ���1���ก�2�
1��(���.�
�ก
1�#ก�	 
� 	&""������ก���
1�
������������ก�������2�!��_+�� ��! 

� 4�#+���
1�
������������ก�������2�!��_����p�����ก� 

@O(���ก(� ��� (Foreign Financial Institution) - ����$%� �$�	��-.���	x�ก���ก������ �$�	���
1��	x�ก���� ��)�	&""��
1 ������'&�ก���ก
1�#ก�	ก�����&� ����
	�����2�!ก���
1ก����  )���
1�����3 �ก����� FATCA 

�(G?#�F(ก(������/�(G?#��(����R (Passive Income) - 3 ���1#+2����$%���#�(�����+ ��#�ก�����ก"��4������
12�!ก�	 �#� 
� ����2��-� ��!������������� �������2��-� (���+ ��
1��
�	��������2��-�) 

�  �ก�	
�� ��!���+ ��
1��
�	���� �ก�	
�� 

� "���4�� ��!"����(���'�� (Royalties) �
1��ก�������ก"���4����!"����(���'��
1+ ���กก��2�!ก�	ก��"������ก�����'&�ก�� ���������	�����#� 3 ��.ก����(����)�	&""� 

� �������2� (Annuities) 

� ���+ ���ก��}}� Swap 

� ���+ �"���4����������������� ��ก���+ � ��ก���#�����$+ ���	3 �)����
ก�� ������ก����
����wก������$%�+��)��� ������ก�� |  

NFFE   - �26�"�����������	 Non-Financial Foreign Entity �%1�����$%���)�	&""��
1 ��+ ��26��$�	��ก������)�������(��ก����� FATCA  

������������R��(G?#�H��กR(F(กก(�!�&ก��ก�Fก(����?RL'Lก(������ (Active Non-Financial Foreign Entity) - ����$%� ��)�	&""��
1+���26���)�	&""������ก��
��!+���26��$�	��ก������ �
1�(�����1��+((�� (����%1� ��)��+2�
� 
(1)  �
�������+ ���กก�����&�/���+ �������� (passive income) ����ก#�������! 50 (�����+ ��#�ก�����ก"��4����� �2�2�����ก�������������!�!�#��ก��

��������1��
1����!�� ��!�
����������
1�26�����������
1ก�����ก� �����26�����������
1$��+#����1�ก�����ก� ���+ ���กก�����&�/���+ �������� ����ก#�������! 50 
(����������������� �
1��)�	&""� ��ก���#�
��.��2�2�����ก������������!�!�#��ก����������1��
1����!�� 

(2)  �&��(����)�	&""� ��ก���#�26��&���
1�
ก������(���26�ก����1#+2�)�� ���ก�������
1�
ก���� )���������26����ก�� ������)�	&""� ��ก���#�26���)�	&""��
1�ก
1�#(���
ก�	��)�	&""��
1�&���
ก������(���26�ก����1#+2�)�� ���ก�������
1�
ก���� )���������26����ก�� 

(3)  �26���)�	&""��
1�� )���(%��� ��� �(������p (U.S. Territory) ��!-.���	2�!3�4��(����)�	&""� ��ก���#������ �26�-.��
$�1��
1��.�� ��� �(������p 
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(4)  �26����#������p	�� (��p	����1� ��ก�������ก��p	������p) ��"�ก��	�������#�����$�1� (�%1��
"#�������#�$%���p ����#�  ����q� ������_	��) �������#����

��'��t!�
1��������
1(����p	��������"�ก��	�������#�����$�1� ���#����(����p	������p ��"�ก��!�#���2�!��_ '��"��ก����
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Glossary of key terms 

This document is a summary for information purposes only and general in nature. It should not be considered as tax or legal advice. TMB makes no 
guarantee of its accuracy and completeness and is not responsible for any errors, nor shall TMB be liable for any loss that results from reliance upon 
this information. If you have any questions regarding your organizationRs status or U.S. IRS Forms, please seek advice from qualified U.S. tax advisor. 

Entity - means a legal person or a legal arrangement, which is not a natural person. 

U.S. Person - For federal tax purposes, an entity is considered a U.S. Person if it is:  
� A partnership or corporation incorporated or organized in the United States or under the laws of the United States or any State thereof,  

� A trust if - (i) a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all 
issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, or 

� An estate of a decedent that is a citizen or resident of the United States  

FATCA 
FATCA is an abbreviation of Foreign Account Tax Compliance Act. This United States tax legislation is aimed at identifying U.S. Persons that have 
financial assets outside of the United States. By December 31, 2014, the government of the Thailand is expected to have concluded an agreement with 
the government of the United States  related to FATCA with respect to the exchange of information regarding: 
� U.S. Persons who have financial assets in the Thailand, and 

� Thai taxpayers who have financial assets in the United States. 

Financial Institution - means a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity, or a Specified Insurance Company as defined under 
FATCA. 

Passive Income - refers generally to the portion of gross income that consists of: 
� Dividends and dividend substitute payments (income equivalent to dividend); 

� Interest and income equivalent to interest 

� Rents and royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct of a trade or business conducted, at least in part, by employees of the 
NFFE; 

� Annuities; 

� Income from swap-contracts; 

� Rental income of real estate property provided that this income can be obtained by performing little to no activity. 

NFFE   - is an abbreviation of Non-Financial Foreign Entity, i.e., the entity which is non-financial institution by the definition of FATCA  

Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE) - means any NFFE that meets any of the following criteria: 
(1)  Less than 50 percent of the NFFERs gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less 

than 50 percent of the assets held by the NFFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or 
are held for the production of passive income; 

(2)  The stock of the NFFE is regularly traded on an established securities market or the NFFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an 
established securities market; 

(3)  The NFFE is organized in a U.S. Territory and all of the owners of the payee are bona fide residents of that U.S. Territory; 
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(4)  The NFFE is a non-U.S. government, a political subdivision of such government (includes a state, province, country, or municipality), or a public 

body performing a function of such government or a political subdivision thereof, a government of a U.S. Territory, an international organization, a 
non-U.S. central bank of issue, or an Entity wholly owned by one or more of the foregoing; 

(5) Substantially all of the activities of the NFFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, 
one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an NFFE shall not 
qualify for this status if the NFFE functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged 
buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets 
for investment purposes; 

(6)  The NFFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business 
other than that of a Financial Institution, provided that the NFFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of 
the initial organization of the NFFE; 

(7)  The NFFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to 
continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution; 

(8)  The NFFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not 
provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily 
engaged in a business other than that of a Financial Institution; 

(9) The NFFE is an ,excepted NFFE/ as described in relevant U.S. Treasury Regulation; or 
(10) The NFFE meets all of the following requirements: 

(10.1) It is established and operated in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational 
purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league, chamber of 
commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion 
of social welfare; 

(10.2) It is exempt from income tax in its country of residence; 
(10.3) It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; 
(10.4) The applicable laws of the NFFERs country of residence or the NFFERs formation documents do not permit any income or assets of the NFFE 

to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFFERs 
charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of 
property which the NFFE has purchased; and 

(10.5) The applicable laws of the NFFERs country of residence or the NFFERs formation documents require that, upon the NFFERs liquidation or 
dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFFERs 
country of residence or any political subdivision thereof. 

Related Entity - An entity is a ,Related Entity/ of another entity if either entity controls the other entity, or two entities are under common control. For 
this purpose control includes direct or indirect ownership of more than 50 per cent of the vote or value in an entity. Notwithstanding the foregoing, 
Thailand may treat an entity as not a Related Entity of another entity if the two entities are not members of the same expanded affiliated group.  
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For Individual Customer 
�������	
�
����
������� �
���������������� �������������� ��!���"
�������� �
��������#�����$%&���'�('����� �����)��
'##�)� �*��� (,�$� �*��"� ������$�����
�������	
�
����$�����$� � “-.���
”) ���2�3�"4�5��)��-.���
� ��"
'##���2� * ��2��� $%&�����$���2� 4 )���������	
�
���� � 4!����%��$� 
'##�!����� $�����!�37�-.���

�������	
�
����5����� 
This form is provided to Asia Plus Securities Company Limited and its parent company and affiliated companies including their financial business group 
(individually or collectively shall be hereinafter referred as the “Receiver”) for the benefit of the Receiver and the third parties referred to in Part 4 of this 
form and it shall be deemed that all of them are also the Receiver of this form.  

 

�������/ 	
�������/ ����������������	���Customer’s  Information / representation / and agreements 
 

           ������/Date  

� �����#!0"��1��/��� ����������Applicant’s Name/Name of user of the financial service 

 

(	
��
�$���/���/���&�,�) __________________________________________________________ 

&�1���� 

Nationality(ies) 
#����&
�����'*�����+�����01	 /Please specify all nationalities that 

you hold. 

����!������#������(&
�$���	�2��)  

Thai Citizen ID Card No.  

$���&�#"������#������(#34��	��%������)  

Passport No. (Non-Thai only) 

&%������ 1 

Part 1 
&'���������	�� 

Status of Customer 

 �!�"#����
�#	����$������%�����&�"	�������&'�������%�� 

Please check the appropriate boxes corresponding to your status 
 

 

(��������	
����“��” ���	���	����������������������
���������������!���"�FATCA   #�����	��

$	�%��W-9)  

(If you check “yes” in any one box, you are deemed to be US Person by FATCA Regulation.    Please complete Form W-9) 

�

43�!*�
�“�5�9�� ��� ��37�����������������$� �"� :����.��������;�����  
43�!*�
�“�5�9�� ��� ���% �"�37�������)���� �3�"��:���"��&2�������#���37�������������� 
43�!*�
�“�5��� ��� ����!������;����� �(����!���!���2�37�)������;����� ) ��"���,�,!���"#$ �37����������������� ��
.�<�* �=� � 
You must answer “Yes” if you are a U.S. citizen even though you reside outside of the U.S. 
You must answer “Yes” if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship. 
You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. Citizenship. 

 
 

 
�
�
     43�!*�
�“�5�9�� ��� ���� �*�$�#��)� ������"��B5 *�)������;����� ,!����
�*�3�"�� *�$-.��%�2���2��.�% $���� �%.�*���* �=� �������;����� �������� ��,�$� 
�*�!����� $)�� 
    �� ��"�!� �'���$����,��<�$����2�� �������"��� ���5�2����

D������ 

#$�*�
�“,��5�9�� �
�*�!����� $)���� �,!�%.���"������������%�!%����� ��37�� �� ����$�<�$����2��� �������"��� ���5�2����

D������ 
You must answer “Yes” if the U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has 
expired on the date you complete and sign this form. 
You should answer "No" if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you sign and complete this form. 

1.1 	
�'��#4�����*&��&'���	���#!+��,		��#�������/ U.S. Person Status cheek 

  1   �%��#!+�4�#����#������ ��%$��2�%   Are you a U.S. Citizen? 

�������	
������������ 
���U.S. Account�����Non U.S. Account 

�%��#!+����'�����!��*
���������'���������%'�����%��'����������6$�����&$��7�#������ (#�%�� �������8") ��%�$��2�%� 
Are you a holder of any U.S. Permanent Resident Card (e.g. Green Card)? 

����*��&'���	���#!+��,		��#������/2�%#!+��,		��#������
Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person

2 ��%/Yes   � 2���%/No ��

��%/Yes   � 2���%/No ��



2 

 
 
 

 
 

ท่ำนอำจถูกพิจำรณำว่ำเป็นผูม้ีถิ่นท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกำหำกเป็นไปตำมเกณฑ์ “Substantial Physical Presence Test” เช่น ในปปีัจจบุัน ท่ำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำอย่ำงน้อย 183 วัน เป็นต้น และ 
หำกต้องกำรรำยละเอยีดเพิ่มเติม โปรดศึกษำข้อมูลในเว็บไซต์ของ หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: 
IRShttp://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test 
You may be considered a U.S. resident if you meet the “Substantial Physical Presence Test”, for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 
days. For more details, please refer to the information on the IRS’ website:  http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test. 
 

 

1.2 ค ำถำมเพ่ิมเติม / Additional Questions 
(โปรดข้ำมค ำถำมในส่วนนี้หำกท่ำนแสดงตนว่ำเป็นคนอเมริกันตำมข้อ 1 – 3 และได้กรอกแบบฟอร์ม W-9  แล้ว) 

(Please skip this part if you have identify yourself as US person in the question 1-3 above, but you have to submit W9) 

  (หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมทั้ง 
  (If you check “yes” in any one box, please complete Form W-8BEN and provide supporting document(s)) 

(1) ส าเนาบัตรประชาชนส าหรับคนไทย(หนังสือเดินทางส าหรับคนต่างชาติท่ีแสดงว่าไม่ใช่คนอเมรกิัน)  และ 
                    A copy of Thai Citizen ID card ( or passport  in case you are  not a Thai citizen which indicate that you are not  a US Person) and 

         (2) ส าเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States กรณีท่ีตอบ”ใช”่  ในข้อ ❹ ข้างส่างนี้  
       A   copy of Certificate of Loss of Nationality of the United States, in case you answer “yes”  in question ❹ below 

 

        
    

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

                 
 
 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ 2 
Part 2 

กำรยืนยนัและกำรเปลีย่นแปลงสถำนะ 
Confirmation and Change of Status 

1. ท่ำนยืนยันว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ ์
You confirm that the above information is true, correct, accurate and complete. 

2. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ หำกท่ำนมีสถำนะเป็นบุคคลอเมรกิัน แต่ข้อมูลท่ีให้ตำมแบบฟอร์มน้ี หรือตำมแบบฟอรม์ W-9 เปน็ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไมถู่กต้อง หรอืไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รบัมี
สิทธิใช้ดุลยพินจิแต่เพยีงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีผู้รบัเห็นสมควร 
You acknowledge and agree that if you are a U.S. Person but the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, the Receiver shall be 
entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by the Receiver. 

3. ท่ำนตกลงท่ีจะแจ้งให้ผู้รับ ได้ทรำบและน ำส่งเอกสำรประกอบให้แกผู่้รับ ภำยใน 30 วัน หลังจำกมีเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลงอันท ำให้ข้อมูลของท่ำนท่ีระบุในแบบฟอร์มน้ีไม่ถูกต้อง และในกรณี
ท่ีผู้รับมกีำรรอ้งขอเอกสำร/ข้อมูล/ค ำยินยอมเพิ่มเติม ท่ำนตกลงท่ีจะด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ตำมท่ีได้รับกำรรอ้งขอภำยในเวลำท่ีผูร้ับก ำหนด 
You agree to notify and provide relevant documents to the Receiver within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to 
be incorrect, or after the date that the Receiver has requested for additional document/ information/ consent. 

4. ท่ำนรับทรำบและตกลงว่ำ ในกรณีท่ีท่ำนไมไ่ด้ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ข้ำงต้น หรือมีกำรน ำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ เกี่ยวกับสถำนะของท่ำน ผูร้ับมีสิทธใิช้ดุลย
พินิจแต่เพียงฝ่ำยเดียวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน ตำมท่ีผู้รบัเห็นสมควร 
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or your providing of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall entitle to 
the Receiver to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with you may be deemed appropriate by to the Receiver. 

  3   ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ 
Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes? 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช่/No □ 

4 ท่ำนเกดิในสหรัฐอเมริกำ  หรีอดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมรกิำ) แต่ได้สละควำมเป็นพลเมอืงอเมริกำอย่ำงสมบูรณ์ตำมกฎหมำยแล้ว 
Were you born in the U.S. (or U.S.Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship? 
 

5 ท่ำนมทีีอ่ยูอ่ำศัยในปจัจุบัน  หรอืทีอ่ยูเ่พื่อกำรติดต่อในสหรฐัอเมรกิำ ส ำหรับบัญชีทีเ่ปดิไว้กับ/ผ่ำนผู้รับใช่หรอืไม ่
Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address in contacting with the Receiver) 

ท่ำนมหีมำยเลขโทรศัพทใ์นสหรัฐอเมรกิำเพื่อกำรติตดอ่ท่ำนหรอืบุคคลอืน่ที่เกีย่วขอ้งกับบัญชีที่เปดิไว้กับ/ผ่ำน/หรอืมอียูก่ับผู้รบั 
หรอืไม ่
Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened with or through or 
maintained with the Receiver? 
 ท่ำนมคี ำสั่งท ำรำยกำรโอนเงินเป็นประจ ำโดยอัตโนมัติจำกบัญชทีี่เปดิไว้กับ/ผ่ำน/หรอืมอียู่กับผู้รับไปยงับัญชใีนสหรฐัอเมรกิำ 
ใชห่รอืไม ่
Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened with or through or held with the Receiver to 
an account maintained in the U.S.? 

7 

8 ท่ำนมกีำรมอบอ ำนำจหรือใหอ้ ำนำจกำรลงลำยมอืชือ่แก่บุคคลที่มทีีอ่ยูใ่นสหรัฐอเมริกำ เพ่ือกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว ้
กับ/ผำ่น/หรือมอียู่กับผู้รับ  

   Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened with or through or held with the Receiver  
   granted to person with U.S. address? 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

ใช่/Yes   □ ไมใช/่ / No □ 

6 

http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Substantial-Presence-Test


3 

 
 

ส่วนที่ 3 
Part 3 

กำรยินยอมให้เปิดเผยขอ้มูลและกำรหักบัญช ี
Authorization for information disclosure and account withholding 
 
 

ท่ำนตกลงให้ควำมยินยอม ท่ีไมอ่ำจยกเลิกเพิกถอนแก่ผูร้ับในกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
You hereby irrevocably authorize to the Receiver to: 

1. เปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของท่ำนให้แก่บรษิัทในกลุ่มของผู้รบั (ในกำรปฏิบัติตำม FATCA หรือกฎหมำยใดๆ) หน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกร และหน่วยงำนรำชกำรใดๆ ท้ังในประเทศ และ/หรือ 
ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงำนจัดเกบ็ภำษีอำกรของสหรัฐอเมริกำ (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่ำวรวมถึง ชื่อลูกค้ำ ท่ีอยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี หมำยเลขบัญชี สถำนะ
ตำมหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตำม หรือผู้ไม่ให้ควำมร่วมมอื) จ ำนวนเงินหรือมูลค่ำคงเหลือในบัญช ีกำรจ่ำยเงินเข้ำ-ออกจำกบัญช ี รำยกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี จ ำนวนเงิน 
ประเภทและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน และ/หรือ ทรพัย์สินอื่น ๆ ท่ีมอียู่กับผูร้ับ และ/หรือเปิดบัญชผี่ำนผู้รบั ตลอดจนจ ำนวนรำยได ้ และข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกีย่วกบัควำมสัมพันธ์ทำง
กำรเงิน/ทำงธุรกิจท่ีอำจถูกรอ้งขอโดยบรษิทัในกลุ่มของผูร้ับ หน่วยงำนทำงภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถงึ IRS ด้วย 
disclose to the group  companies of the Receiver (in compliance with FATCA law and any other laws), tax authorities, and any other local and foreign government authorities, 
including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), 
account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other 
assets held with or account opened through the Receiver, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business 
relationship which may be requested or required by the group  companies of the Receiver, domestic and/or foreign tax authorities or any other authorities, including the IRS; 
and 

2. หักเงินจำกบัญชีของท่ำนท่ีมีกับผูร้ับหรอืเปิดผ่ำนผูร้ับ รวมถึงเงินได้ท่ีท่ำนได้รับจำกบัญชีดังกล่ำวในจ ำนวนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรในประเทศ และ/หรือตำ่งประเทศ ซึ่ง
รวมถึง IRS ภำยใต้บังคับของกฎหมำย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่ำงผูร้ับกับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีอำกรดังกล่ำว 
withhold from your account opened with/through the Receiver and/or the income derived from such account  in the amount as required by the local and/or foreign tax 
authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, including any agreements between the Receiver and such tax authorities. 

3.  หำกท่ำนไม่ให้ข้อมูลท่ีจ ำเป็นต่อกำรพิจำรณำสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลท่ีจ ำเป็นต้องรำยงำนให้แก่ผู้รบั หรอืไม่ใหค้ ำยินยอมให้ผูร้ับด ำเนินกำรอื่นใดรวมถึงกำร
เปิดเผยข้อมูลและกำรหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมท่ีระบุในหนังสอืฉบับนี ้   ผูร้ับมีสิทธิใชด้ลุยพินิจแต่เพียงฝ่ำยเดยีวท่ีจะยุติควำมสัมพันธ์ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกับท่ำน ไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วน 
ตำมท่ีผู้รับเห็นสมควร 
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Receiver, or if you fail to 
provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Receiver shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire or part of banking/business relationship with 
you as may be deemed appropriate by the Receiver. 

 

ส่วนที่ 4 
Part 4 

กำรอนุญำตให้บุคคลทีส่ำมใชป้ระโยชน์และขอ้ตกลงในเอกสำรนี ้
Customer’s authorization for the third parties to use  this form ,information disclosure, consent and agreement in this form  
 เพื่อควำมสะดวกของท่ำน (ลูกค้ำ/ผู้ขอใชบ้ริกำร) และเป็นกำรลดภำระควำมซ้ ำซ้อนของท่ำนในกำรน ำส่งเอกสำร/ขอ้มูล/ค ำยินยอมให้กับบรษิัทและสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ท่ีเป็นเจ้ำของผลิตภัณฑ์

ท่ีผู้รับเป็นตัวแทนขำย(หรือเป็นผู้จัดจ ำหนำ่ย) เป็นรำยๆ ไป  รวมท้ังกรณีท่ีท่ำนเปิดบัญชีกบับรษิัท/สถำบันกำรเงินใดๆ ผำ่นผู้รับ  โดยหนังสือฉบับนี้ ท่ำนรบัทรำบและยินยอมให้บคุคล
ดังต่อไปนี้ท้ังหมด(อันได้แก ่1.บริษัทจัดกำร/กองทุน/สถำบันกำรเงินใดๆ ท่ีท่ำนท ำธุรกรรมทำงกำรเงินผ่ำน หรือเปิดบัญชเีงินฝำก หรือ บัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย ์หรือใชบ้รกิำรทำงกำรเงินอื่นใด
ท้ังโดยตรงหรือผ่ำนผูร้ับ 2. ผู้สนับสนุนกำรขำยฯ รำยอื่น และผู้เกี่ยวขอ้งกับบริษัทจดักำร /กองทุน/สถำบันกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้น,  และ 3. สมำชิกของกลุ่มธรุกจิทำงกำรเงินของผู้รบั,  4.
ตัวแทน หรือผู้ท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือบริษัทในเครือ ของบคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นท้ังหมด) ท้ังในปัจจบุันและอนำคต  มีสิทธิใช้เอกสำรข้อมูล  ค ำยืนยันและค ำยินยอมใด ๆ เกี่ยวกบักำรแสดงตนและกำร
เปิดเผยข้อมูล หรอืหัก ณ ท่ีจ่ำย ตำมเอกสำรฉบับนี้และเอกสำร/ข้อมูลท่ีอ้ำงถึง (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่ำ “เอกสำรและขอ้มูล”) ตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งท้ังในและต่ำงประเทศ (รวมถึงกฎหมำย 
FATCA และกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย) เสมือนหนี่งว่ำ ท่ำนได้มอบเอกสำรและข้อมูลน้ัน และได้ให้ค ำยืนยัน/ค ำยินยอมกับ
บุคคลดังกล่ำวข้ำงต้นทุกรำย   และให้บคุคลดังกล่ำวข้ำงต้นและหน่วยงำนรำชกำรท้ังในและต่ำงประเทศและบคุคลท่ีเกีย่วขอ้งทุกรำยสำมำรถน ำส่ง / ใชเ้อกสำรและข้อมูลใดๆของท่ำนระหว่ำง
กันได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในรปูส ำเนำหรอืเอกสำรฉบับจริง ก็ใหม้ีผลผูกพันกับท่ำนทุกประกำร 
  
In consideration of your (customer’s or’ applicant’s) convenience and to reduce your burden of having to repetitively submit this same type of document/ information/ consent to 
each and every company and financial  institution that the customer open account/ with through the Receiver; You hereby acknowledge and agree that any of following person(s) 
(i.e.,  1. any asset management company/fund/ any financial institution  with whom you open deposit account or securities trading account or using any financial service directly 
with or through  the Receiver   2. the distributors /agents / and other person (s) related to the aforesaid funds/asset management company / financial institution, 3 any member of 
Financial Business Group of the Receiver, and  4 the agents or related persons or  affiliated company of the all the aforesaid persons) at present or in future  to use any 
documents, information, affirmation, consent related to identification and disclosure or withholding,  as mentioned and referred to in this document (hereinafter referred to as the 
“Document and Information”) in accordance with any applicable laws (FATCA and AML/CTF) as if  you  have provided such Documents and Information to each of those 
aforesaid person (s) yourself .You further hereby authorize those person (s) to use / provide / share such Document and Information among themselves.  

 

 
ข้ำพเจ้ำรบัทรำบและตกลงปฎบิัติตำมข้อก ำหนด ข้อตกลง และเงื่อนไขต่ำงๆ ในเอกสำรฉบบันี้ซึ่งรวมถงึตกลงยินยอมใหม้กีำรเปิดเผยข้อมูล กำรหกับญัชี และกำรยุติควำมสัมพันธ์
ทำงกำรเงิน/ทำงธุรกิจกบัข้ำพเจ้ำ เพื่อเปน็หลักฐำนแหง่กำรนี้ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เปน็ส ำคญั  
By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, including the permitting the disclosure of information, 
account withholding and termination of banking/business relationship. 
ลำยมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี 
Signature of Applicant 

วันที ่
Date 

ผู้แนะน ำกำรลงทุน 
Investment Consultant 

วันที ่
Date 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
ให้ด ำเนนิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทนุของบริษทั สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
ท ำที่……………………………………………….. 

      วันท่ี………………………………………………………….. 
 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว/บริษัท)…………………………………………………………….…………………….………….  เลข
ประจ ำตัวประชำชน /เลขท่ีหนังสือเดินทำง……………………………...  เลขทะเบียนนิติบุคคล………………… อยู่
บ้ ำ น เ ล ข ท่ี ………………..ต ร อ ก /ซ อ ย ………….……….………….ถ น น ……..……....………แ ข ว ง ………..……….……….
เขต…..……..…………..…………….จังหวัด………….………..………ประเทศ…………..รหัสไปรษณีย…์………………..เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จ ำนวน………………………………………หุ้น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เลขท่ี………….………………...………. มีสิทธิในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน…………....……..หุ้น ปรำกฏตำมใบรับรองสิทธิ
กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ท่ีแนบมำน้ี 
 
ข้ำพเจ้ำขอมอบอ ำนำจให้ (นำย/นำง/นำงสำว)…………………………………………………………………………………. เลข
ประจ ำตัวประชำชน / เลขท่ีหนังสือเดินทำง……………………….…………... อยู่บ้ำนเลขท่ี……………………….……. ตรอก/
ซอย………..………….ถนน…………..……..……..…………..แขวง……………..………….……เขต……………..…………………..
จังหวัด…………………….………..ประเทศ………………………………. รหัสไปรษณีย์……………….………เป็นผู้รับมอบอ ำนำจ
ของข้ำพเจ้ำ (“ผู้รับมอบอ ำนำจ”) ในกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน……………………………….หุ้น แทนหรือในนำมของ
ข้ำพเจ้ำ, ยื่นเอกสำร, ยื่นเอกสำรเพิ่มเติม, ลงนำม, ท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อควำมในใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน, ช ำระค่ำจองซื้อ, ช ำระ
เงินใดๆ รวมถึงกระท ำกำรอื่นใดท่ีจ ำเป็นตำมกฎหมำยดังกล่ำวทุกประกำรเพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังกล่ำวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
 
หนังสือมอบอ ำนำจฉบับน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีระบุในหนังสือฉบับน้ี กำรกระท ำใดๆ ท่ีผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปภำยใต้หนังสือ
มอบอ ำนำจฉบับน้ีให้มีผลผูกพันข้ำพเจ้ำเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำกำรดังกล่ำวด้วยตนเอง 
 
เพื่อเป็นหลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 
ลงชื่อ…………………………………………ผู้ถือหุ้น  ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับมอบอ ำนำจ 
        (          )                         (                     ) 
      

ลงชื่อ……………………………..……………พยำน 
                                                                     (                                                         ) 
หมำยเหตุ:  1)    กรุณำแนบภำพถ่ำยเอกสำรบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ และ/หรือ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบ

อ ำนำจ (มีอำยุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันออกหนังสือ) และภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมลงลำยมือ
ชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 2)  ภำพถ่ำยเอกสำรบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

อำกำร
แสตมป์ 
(30 บำท) 
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