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ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 

 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ค าย่อ     ช่ือเตม็ 

บริษทั หรือ NOK    บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

NOK SPV    NOK SPV   

NOKSCOOT    บริษทัร่วมทุน 

SCOOT     Scoot Pte.,Ltd 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ ทรีนีต้ี   บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือ SET   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส านกังาน ก.ล.ต. หรือ SEC   ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรม การตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เ ร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546  

ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไป ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน
การท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพย์สินและประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 
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 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 1 

วนัท่ี 6 มีนาคม 2557 
 
เร่ือง  ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ 

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบและผูถื้อหุน้  
 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 

กุมภาพนัธ์ 2557 การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ีง
สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเร่ืองลกัษณะบริษทัร่วม
ทุน โดยบริษทัร่วมทุนอาจเป็นบริษทัท่ีจะไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษทัท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยู่แลว้ใน
ปัจจุบนั อย่างไรก็ดี บริษทัจะพิจารณาเร่ืองบริษทัร่วมทุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้งน้ี การลงทุน
ดงักล่าวจะกระท าผ่านบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัจะไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนโดยเฉพาะ (“NOK SPV”) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
1)  การเข้าท าสัญญา Joint Venture Agreement 

อนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญา Joint  Venture Agreement ซ่ึงจะไดจ้ดัท าข้ึนระหว่างบริษทั NOK SPV SCOOT 
PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษทัท่ีกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัจะไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนดงักล่าว (“บริษัท ก.”) 
เพ่ือร่วมกนัก าหนดลกัษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทัร่วมทุน สิทธิและ
หนา้ท่ีระหวา่งกนั ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั
และ SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน และ บริษทั ก.จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน  ทั้งน้ี บริษทัจะลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 
ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบส่ีลา้นเก้าแสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุนเบ้ืองตน้ในบริษทัร่วมทุนทั้ งหมดซ่ึงเป็น
เงินทุนทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท)    
 
2)  การจดัตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผู้บริหารเพือ่เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน 

อนุมติัการจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน เน่ือง
ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุ้นของบริษทัท่ีจะด าเนินการธุรกิจสายการบิน บริษทัมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องจัดตั้งบริษทัย่อย (NOK SPV) เพ่ือการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาให้นายพาที สารสิน 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เขา้เป็นผูถื้อหุ้นใน NOK SPV (ทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท  (สิบลา้นบาท) 
ร่วมกบับริษทั โดย 

-  บริษทัจะเขา้ถือหุ้นใน NOK SPV ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามญั) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 4.9 ลา้นบาท (ส่ีลา้นเกา้แสนบาท) และ  
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-  นายพาที สารสิน จะเขา้ถือหุ้นใน NOK SPV ไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) และ 

-  ส่วนหุ้นท่ีเหลือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)) จะถือโดยบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้ งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายบริษทัและเพื่อใหบ้ริษทัสามารถเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนได ้

 
3)  การจดัตั้ง และ/หรือ การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV  

อนุมติัการจดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV NOK SPV จะด าเนินการจดัตั้งบริษทั
ร่วมทุน และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้ โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ร่วมทุนเป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 1) ขา้งตน้ 

 
4) การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV 

อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุนผ่าน NOK SPV ได ้บริษทัจะให้กูย้ืมเงินแก่ NOK 
SPV เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) 

 
5) การเข้าท าสัญญาทีเ่กี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  Agreement และ

สัญญา Special Prorate Agreement (SPA) 

อนุมติัการเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  Agreement 
และสัญญา Special Prorate Agreement ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint  Venture Agreement บริษทั และ/
หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน เพื่อให้บริษทั และ/หรือ 
NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิในการใช้ช่ือ   แบรนด์ เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้
ท าสญัญา Special Prorate Agreement กบั SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน เพ่ือก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือ
ราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้บริษทัร่วมทุน โดย
คู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารายการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) อาจพิจารณาไดว้า่รายการ
ตาม ขอ้ 1) – 3) เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน รายการประเภทท่ี 2 เน่ืองจากมีขนาดรายการ
รวมกนัทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 15.5 ซ่ึงค านวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินของบริษทั
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตามรายละเอียดขา้งตน้อาจ
พิจารณาไดว้า่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย ์และจดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซ่ึงพิจารณาแยกตามรายการไดด้งัน้ี 

I. การเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนซ่ึงรวมถึงการเขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement ตามขอ้ 1) ขา้งตน้ อาจ
เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองดว้ยบริษทัจะเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกบั NOK 
SPV และบริษทั ก. ซ่ึงจะมีนายพาที สารสิน นายปิยะ ยอดมณี และ นายยอดชาย สุทธิธนกลู ท่ีเป็นกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ของ NOK SPV และ/หรือ บริษทั ก.ดว้ย ดงันั้น NOK SPV และบริษทั 
ก.อาจพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเม่ือค านวณรายการ
แลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 974.9 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 21.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

II. การจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน ตามขอ้ 
2) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากนายพาที สารสิน เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตาม
นิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดถู้กน าไปคิดรวมกบัมูลค่ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัในขอ้ I. ขา้งตน้น้ีแลว้ 

III. การจดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาเขา้ท า
สัญญาซ้ือขายหุ้น และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดเพ่ือการเขา้ลงทุนในในบริษทัร่วมทุน ตามขอ้ 3) ขา้งตน้ อาจเขา้
ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากบริษทัร่วมทุน และบริษทั ก.อาจพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดน้ าไปคิดรวมกบัมูลค่ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัในขอ้ I. ขา้งตน้น้ีแลว้ 

IV. การให้กูย้มืเงินแก่ NOK SPV ตามขอ้ 4) ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก NOK SPV เป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยเม่ือค านวณรายการแลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบ
การเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) รวมถึง
ดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่า
มากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั  

V. การเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  Agreement 
และสัญญา Special Prorate Agreement ตามขอ้ 5) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก
อาจพิจารณาวา่บริษทัร่วมทุนเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการตามขอ้ I - IV. ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 26.7 

ของมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัท ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาทหรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท าใหบ้ริษทัตอ้งด าเนินการ
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ ในการน้ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเขา้ท ารายการดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี บริษทัจะไดจ้ดั
ให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าววา่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์



ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 

 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 4 

ต่อบริษทัหรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการเพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุ้น
ของบริษทั และใหเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

ทั้ งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557  ได้อนุมัติแต่งตั้ งบริษัท
หลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั (“ทรีนีต้ี” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตาม
ประกาศท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทั้งให้ความเห็นและพิจารณาความเหมาะสมของรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอน่ึง ทรีนีต้ี เป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์                ("
ส านกังาน ก.ล.ต.") และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทั บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งคู่สัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเขา้ท ารายการ ท่ีกระทบต่อความเป็นอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุน้ 

ในการจดัท าความเห็นต่อการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาจากขอ้มูลและเอกสาร
ต่างๆ  ท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงจากท่ีปรึกษาทางการเงิน การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการของบริษทัฯ และผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป โดยอยูบ่นสมมติฐานวา่ขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทัฯ 
รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกนัความถูกตอ้ง หรือความ
สมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีบริษทัฯและ/หรือผูบ้ริหารและ/หรือฝ่ายจดัการของบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมอบให้แก่ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดงันั้น หากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่ถูกตอ้งและ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี นอกจากน้ีรายงาน
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัน้ีเท่านั้น โดยอาศยัขอ้เท็จจริงและขอ้สมมติฐานท่ีเกิดข้ึนในขณะท าการศึกษาและให้ความเห็น 
ดงันั้น ความเห็นต่อบริษทัฯและผูถื้อหุน้อาจไดรั้บผลกระทบ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต การตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัส าหรับการท ารายการในคร้ังน้ีข้ึนอยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
เป็นส าคญั ซ่ึงผูถื้อหุ้นควรจะศึกษาขอ้มูลและพิจารณาเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเส่ียง และความเห็นในประเด็น
พิจารณาต่างๆ เพ่ิมเติมในเอกสารต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ีดว้ย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในการตดัสินใจเพ่ือลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท ารายงานความเห็นเก่ียวกบัรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงกนั
ของบริษทั ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2557 และขอรับรองวา่ไดท้ าหนา้ท่ีศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
ดว้ยความรอบคอบตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทั เป็นส าคญั 
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บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “นกแอร์”) หรือ เดิมช่ือ บริษทั สกายเอเชีย จ ากดั 
ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั 
(Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ท่ีให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ในลกัษณะจุดต่อจุดและไม่มี
บริการเช่ือมต่อ (Point-to-Point) โดยใชเ้คร่ืองบินแบบทางเดินเดียว สามารถให้บริการเส้นทางบินในรัศมีประมาณ 4 
ชัว่โมง จากศูนยป์ฏิบติัการบิน ครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศจีนบางส่วน โดยมีฐาน
ปฏิบติัการบินหลกัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และมีฐานปฏิบติัการบินยอ่ยท่ีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีฝงูบินรวม 16 ล า ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 จ านวน 14 ล า ขนาด 186 และ 
189 ท่ีนัง่ (2) เคร่ืองบินเอทีอาร์ 72-500 จ านวน 2 ล าขนาด 66 และ 72 ท่ีนัง่ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ คือ บริษทั สยามเจเนอรัลเอวเิอชัน่ จ ากดั (“เอสจีเอ”) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการบินโดยเคร่ืองบิน SAAB 340 ขนาด 
34 ท่ีนั่ง ในรูปแบบการเช่าเหมาล าให้บริษทัเพ่ือใชใ้นเส้นทางการบินท่ีมีผูโ้ดยสารไม่มากนัก การท่ีบริษทัมีฝูงบินท่ี
หลากหลาย ท าให้มีความยืดหยุน่ในการบริหารฝงูบินเพ่ือใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการเดินทางแต่ละ
เสน้ทางบินไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้ง ยงัเป็นการบริหารตน้ทุนการบินอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

สืบเน่ืองจากปัจจุบนัคู่แข่งขนัในตลาดสายการบินตน้ทุนต ่าไดเ้ปล่ียนกลยทุธ์จากการใหบ้ริการแบบ Point- to-
Point ท่ีมีระยะเวลาการบินไม่เกิน 3 ชัว่โมง มาเป็นการใหบ้ริการแบบ Medium Haul ท่ีมีระยะเวลาบินไม่เกิน 6 ชัว่โมง 
และให้บริการดว้ยเคร่ืองบินแบบ Wide Body ท่ีมีขนาดเคร่ืองบินท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงสายการบินคู่แข่งขนัไดด้ าเนินการใน
รูปแบบดงักล่าวแลว้ และจะเขา้มาใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน 

ปัจจุบนัมีสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีให้บริการในรูปแบบ Long Haul ไดแ้ก่ Jet Star, Air Asia X และ SCOOT ซ่ึง
ในอดีตสายการบินคู่แข่งขนัยงัไม่ไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษทัแต่อยา่ง
ใด แต่ในอนาคตสายการบินคู่แข่งขนันั้น มีแผนท่ีจะใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน โดยบินออกจากดอนเมืองไปสู่
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ท าใหฝ่้ายจดัการจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจประกอบกบั 
SCOOT ไดเ้ขา้มาหารือท่ีจะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั เน่ืองจากเล็งเห็นวา่บริษทัมีจุดแข็งในการให้บริการใน
เส้นทางในประเทศท่ีครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทย ประกอบกบับริษทันั้นไม่มีเส้นทางบินท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ 
(Connectivity) ในเสน้ทางบินระหวา่งประเทศ และทาง SCOOT มีแผนการจะยา้ยฐานการบินจากสุวรรณภูมิไป 
ดอนเมืองเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัร่วมทุน  

ดงันั้น การท่ีบริษทัและ SCOOT มีโครงการท่ีจะจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกนันั้น ถือเป็นโอกาสท่ีบริษทัจะไดข้ยาย
ฐานธุรกิจและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได ้เน่ืองจากทั้งบริษทัและ SCOOT นั้นมีจุดแข็งท่ีสามารถจะสอด
ประสานกนัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัได ้โดยมีหลกัการท่ีส าคญั (Principle) ของสัญญาร่วมทุนของบริษทั
ร่วมทุนเป็นดงัน้ี 

1. มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นอิสระไม่ข้ึนตรงต่อบริษทั และ SCOOT 
2. จะด าเนินธุรกิจและตดัสินใจบนพ้ืนฐานเชิงธุรกิจ 

ทั้งน้ี ในส่วนของเสน้ทางการบินนั้นบริษทัและ SCOOT จะวางแผนร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั SCOOT และบริษทัร่วมทุนในอนาคตดว้ย 
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SCOOT เร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี 2554 และเร่ิมให้บริการในช่วงกลางปี 2555โดยเป็นสายการบินท่ี 4 ในเครือของ
สิงคโปร์แอร์ไลน์ กรุ๊ป มีผูถื้อหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 100) คือ บริษทั สิงคโปร์แอร์ไลน์ จ ากัด (มหาชน) โดย SCOOT 
ด าเนินธุกิจสายการบินราคาประหยดัท่ีใหบ้ริการทั้งชั้นประหยดั และชั้นธุรกิจ มีเครือข่ายการใหบ้ริการในเสน้ทางการ
บินระหวา่งประเทศท่ีเนน้ระยะมากกวา่ 4 ชัว่โมง ซ่ึงมีฐานปฏิบติัการบินหลกัอยูท่ี่สนามบิน Changi ประเทศสิงคโปร์ 
โดยใชเ้คร่ืองบินแบบล าตวักวา้ง (Wide body) ประกอบดว้ยฝงูบิน Boeing 777-200s จ านวน 6 ล า เสน้ทางการบินหลกั
ใน ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่น และจีน ในเดือนมกราคม 2557 SCOOT ไดใ้ห้บริการผูโ้ดยสารถึงกวา่ 2 
ลา้นคนแลว้* นอกจากน้ี SCOOT อาจมีนโยบายท่ีจะยา้ยฐานการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาท่ีท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ซ่ึงการยา้ยฐานการบินดงักล่าวน่าจะช่วยให้การเช่ือมต่อธุรกิจระหว่าง SCOOT บริษทัและบริษทัร่วมทุน 
เป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

* CAPA Center for Aviation Feb 11, 2014 

 

ประโยชน์ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบั SCOOT สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเขา้ไปยงัตลาดสายการบินตน้ทุนต ่าในเสน้ทางการบินระยะกลาง 
(Medium Haul) 

2. เป็นการจดัตั้งแบรนดส์ายการบินใหม่ในระดบัภูมิภาคท่ีพร้อมใหด้ าเนินการไดท้นัที 
3. สามารถใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ี SCOOT มีอยูเ่ดิมในราคาตลาด เพื่อท่ีจะท าใหมี้ตน้ทุน

ต ่าท่ีสุดและความรวดเร็วในการจดัตั้ง 
a. ช่องทางในการจ าหน่ายตัว๋ผา่น website 
b. มีเคร่ืองบินพร้อมใชง้าน 
c. สร้างฐานปฎิบติัการในระดบันานาประเทศ 

4. เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเปล่ียน SCOOT จากการเป็นคู่แข่งใหม้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
5. ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการปฎิบติัการของสายการบินตน้ทุนต ่าในเสน้ทางการบินระยะ

กลาง (Medium Haul) จาก SCOOT 

ภาพรวมโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั และ โครงสร้างการเขา้ท ารายการ 
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อน่ึง การท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยงขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นว่าเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นเง่ือนไขกนักบัการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน (กล่าวคือ 
บริษทัฯ จะไม่สามารถด าเนินการรายการใดรายการหน่ึงได ้หากไม่ไดรั้บการอนุมติัการท ารายการทั้ง การท ารายการ
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยงขา้งตน้ตามมติคณะกรรมการ) ดงันั้นการใหค้วามเห็นต่อผู ้
ถือหุ้นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัจึงเห็นควรพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท ารายการตามมติของกรรมการทั้งการ
ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการเก่ียวโยงกนักบับุคคลเก่ียวโยงขา้งตน้ ร่วมกนัในคราวเดียว (“การท ารายการ”)  

การให้ความเห็นแก่ผูถื้อหุ้นต่อการอนุมติัการท ารายการเก่ียวโยงในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้
พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของการท ารายการ ผลกระทบและความเส่ียงจากการเขา้ท ารายการ ความเหมาะสมของ
ราคา ตลอดจนเง่ือนไขของการท ารายการ และมีความเห็นดงัน้ี 

ดา้นความสมเหตุสมผลของการท ารายการ ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาหลกัการและเหตุผลของการท ารายการ 
ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการท ารายการ ผลกระทบต่อบริษทัฯ ในการท ารายการ และความเส่ียงท่ีอาจเกิด
จากการท ารายการ ซ่ึงท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่การท ารายการมีความสมเหตุสมผล เน่ืองจาก 

1) เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสในการท ารายได ้ก าไร และผลตอบแทนใหก้บับริษทัมากข้ึนจาก
เดิมท่ีบริษทัใหบ้ริการแต่เฉพาะเสน้ทางการบินระยะใกล ้(Short Haul) ภายในประเทศเท่านั้น การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีบริษทัจะสามารถขยายตลาดการให้บริการในเส้นทางการบินระหวา่งประเทศ
ในแถบเอเชียและตะวนัออกกลางในพิสัยการบินไม่เกิน 6 ชัว่โมง (Medium Haul) อาทิ เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมี จ านวนประชากรมาก มีอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหรือก าลงัซ้ือสูง และอตัราการขยายตวัของผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการใชบ้ริการในการเดินทางท่องเท่ียว 
ตลอดจนการติดต่อทางธุรกิจสูง อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยเป็นการสร้างเส้นทางท่ีเป็น 
connectivity ให้กับบริษทัต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยงัได้รับประโยชน์ร่วม (Synergy) จากการใช้
ช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋ สถานท่ีในการด าเนินการในแต่ละเสน้ทางการบินร่วมกนั เป็นตน้  

2) การลงทุนร่วมกบั SCOOT ซ่ึงมีประสบการณ์ในเส้นทางการบินระหว่างประเทศในพิสัยการบินระยะกลาง 
(Medium Haul) และมีความคุน้เคยกับพฤติกรรมของตลาด รวมทั้ งกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) นั้นๆ ท าให้การร่วมทุนสามารถเร่ิมด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วมากกว่าการท่ีบริษทั
ด าเนินการเอง 

3) บริษทั มีศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะลงทุน มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะใชใ้น
การลงทุนทั้งจ านวนโดยไม่ตอ้งกูย้ืมเพ่ิมเติม นอกจากนั้นการใชเ้งินลงทุนจ านวนดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบ
ดา้นลบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั   

อน่ึง การท่ีบริษทัเขา้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากความเส่ียงท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงในการลงทุนใน
โครงการท่ีเป็น Greenfield Project ความเส่ียงจากการท่ี Brand NOK SCOOTยงัไม่เป็นท่ีรู้จักของลูกค้าในแต่ละ
เส้นทางการบินระหวา่งประเทศ ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศในพิสัยการบินระยะกลางมาก่อน ความเส่ียงของการเกิดโครงสร้างความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest Structure) กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ความเส่ียงจากการท่ี NOK SPV อาจเขา้ซ้ือ
หุน้ และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้แทนการจดัตั้งบริษทัร่วมทุน ความเส่ียงต่อความสามารถใน
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การจ่ายเงินปันผลของบริษทั และความเส่ียงตามธุรกิจการบินโดยทัว่ไป เช่นความเส่ียงของความไม่แน่นอนทาง
การเมือง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนั ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้ ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่ไดรั้บ
อตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 3.4 ความเส่ียงของการท ารายการท่ีส าคญั 

โดยผลจากการประเมินอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ตามกรณีฐานอยูท่ี่ร้อยละ 45.6 สูงกวา่ตน้ทุนทาง
การเงินของบริษทั (WACC) ท่ีอตัราร้อยละ 14.75 ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การลงทุนในโครงการและ
การท ารายการท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้มีราคา (มูลค่าการลงทุน) ท่ีเหมาะสม โดยมีช่วงอตัรา
ผลตอบแทนตามการวเิคราะห์ความอ่อนไหวท่ีร้อยละ 13.1 – 64.8 

 นอกจากน้ีหากพิจารณาในการเขา้ท ารายการแต่ละรายการซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือใชป้ระกอบการ
พิจารณาร่วมกบัการพิจารณาอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพ่ิมเติมวา่จ านวนรายการท่ี
นบัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัมีเพียง (3) รายการ ไดแ้ก่ 1) การให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV  2) การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู ้
ถือหุ้นบุริมสิทธิในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน และ 3) การเขา้ท าสัญญา Brand 
License Agreement และสญัญา Special Prorate Agreement โดยแต่ละรายการท่ีปรึกษาทางการเงินมีความเห็น ดงัน้ี 
 
1) การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่การใหกู้ย้มืเงินแก่ NOK SPV โดยมีเง่ือนไขเงินกูด้งัน้ี  

วงเงินใหกู้ย้มื: จ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ีย:  ตามอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคารไทย
พาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5 ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 
2557 เท่ากบัร้อยละ 2.35 (ซ่ึงค านวณมาจาก 1.85 + 0.5) 

ระยะเวลาการกูย้มื : 10 ปี 

การช าระดอกเบ้ีย : รายปี 

การช าระคืนเงินตน้ : ปีท่ี 10 เตม็จ านวน 

หลกัประกนั : ไม่มี 

วตัถุประสงค ์: เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุน จัดตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือ และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการ
บริษทัร่วมทุนโดยผา่นบริษทัยอ่ย NOK SPV 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเงินใหกู้ย้ืมจ านวนดงักล่าวเป็นการให ้NOK SPV กูเ้พ่ือ

น าไปลงทุนจัดตั้ ง และ/หรือเข้าซ้ือกิจการร่วมทุน และเงินให้กู้ยืมจ านวนดังกล่าวมาจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานส่วนเกินของบริษทัซ่ึง ณ ปัจจุบนัอยูใ่นเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทั และเป็นคนละส่วนกบัเงินทุนท่ีไดรั้บ
จากการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยฯ์ ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปคร้ังแรก (IPO) โดยบริษทัได้รับ
ผลตอบแทนจากเงินให้กูย้ืมในรูปของดอกเบ้ีย ซ่ึงก าหนดตามค่าเสียโอกาส (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียของ
ธนาคารท่ีบริษทัน าไปฝากหากไม่น ามาลงทุน บวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5) นอกเหนือจากดอกเบ้ียท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการ
ให้กูย้ืมแก่ NOK SPV แลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนจากโครงการในรูปของเงินปันผลในระยะยาว
หากบริษทัร่วมทุนมีก าไรสุทธิจากการด าเนินการและมีกระแสเงินสดเหลือจากการด าเนินงานอีกดว้ย 
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ทั้งน้ีการใหเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามโครงสร้างการเขา้ท ารายการ แมว้า่จะเป็นการท ารายการกบับริษทั (NOK SPV) 
ท่ีมีผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูถื้อหุน้ คือคุณพาที สารสิน แต่ตามขอ้เทจ็จริงแลว้โครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวแมว้า่บริษทัจะ
ถือหุน้ร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด แต่บริษทัมีสิทธิออกเสียงและรับรู้ผลประโยชนเ์ท่ากบัร้อยละ 99.89 ในขณะ
ท่ีนายพาที สารสิน มีสิทธิออกเสียงเท่ากบัร้อยละ 0.102 การใหเ้งินกูย้มืดงักล่าวจึงเสมือนเป็นการใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย
ของบริษทันัน่เอง 

 
2) การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงิน

ลงทุน  

รายละเอียดท่ีส าคญัของหุน้บุริมสิทธิมีดงัน้ี  

ชนิด : หุน้บุริมสิทธิชนิดสะสม  

อตัราผลตอบแทน :  เงินปันผลแบบสะสมในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 

เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล : ไดรั้บเฉพาะปีท่ีมีการประกาศจ่าย โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปันผล
ก่อนผูถื้อหุน้สามญั 

สิทธิในการออกเสียง : 1,000 หุน้บุริมสิทธิเท่ากบั 1 สิทธิ  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืน : ห้ามผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข. (ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ) ตกลงขาย โอน โอนสิทธิ จ าหน่าย
โดยประการอ่ืนใด จ าน า หรือก่อภาระติดพนัอ่ืนใดในหุน้ใด ๆ ของตน เวน้
แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. (หุน้สามญั) ทุกคนก่อน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง : นายพาที สารสิน ถือหุ้นบุริมสิทธิใน NOK SPV จ านวน 50,000 หุ้น หรือ 
เทียบเท่าเป็นเงินลงทุน 5 ลา้นบาท 

 
การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงิน

ลงทุนมูลค่า 5.1 ลา้นบาท จากการท่ี ณ ปัจจุบนั บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินจึงไม่สามารถหาอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้ืมท่ีบริษทัไดรั้บจากสถาบนัการเงินเพ่ือน ามาใชเ้ปรียบเทียบได ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (MLR) ท่ีร้อยละ 6.875-6.880 อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม MLR ของธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย ์ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 ขอ้มูลท่ีเผยแพร่จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาเทียบเคียง นอกจากนั้น
หากพิจารณาในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ของบริษทั อตัราผลตอบแทนเงินปันผลของหุน้ NOK ณ วนัท่ี 4 
มีนาคม 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 5.5 (ค านวณจากราคาตลาด www.settrade.com) ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกัน การจ่าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ  ในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน จึงเป็นอตัราท่ีสมเหตุสมผล 
 
3) การเข้าท าสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement 

– สญัญา Brand License Agreement 

สัญญา Brand License Agreement จัดท าข้ึนเพ่ือให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/
หรือบริษทัร่วมทุนไดรั้บสิทธิการใชช่ื้อ แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือเคร่ืองหมายใดๆของ
บริษทั และ SCOOT เป็นการท าสัญญาระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน ภายหลงั
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จากท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV ไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในเบ้ืองตน้อตัราค่า
ใชบ้ริการตามสญัญาคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี โดยแบ่งเป็นของบริษทัและ SCOOT ในจ านวนท่ีเท่ากนัคือ
ร้อยละ 0.25 ของก าไรก่อนภาษี (อา้งอิงขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการ) 

เน่ืองจากอตัราค่าใช้บริการตามสัญญาร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี นั้นถูกก าหนดมาจากการเจรจา
ระหว่างบริษทัและ SCOOT ซ่ึงทั้ งบริษทัและ SCOOT ไม่ได้มีส่วนได้เสียซ่ึงกันและกันดังนั้ นอตัราค่าใช้บริการ
ดงักล่าวจึงไม่ไดอ้า้งอิงมาจากท่ีใด และจากการท่ีร่างสัญญาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บยงัไม่ไดร้ะบุว่าจะมี
ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเม่ือใด หรือไม่ไดก้ าหนดมูลค่าสูงสุดท่ีจะเรียกเก็บดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
พิจารณาประเมินมูลค่าสัญญาโดยใชก้ าไรก่อนภาษีจากประมาณการทางการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปีคูณดว้ยร้อยละ 
0.25 (ส่วนท่ีจ่ายให้กบับริษทั) คิดมูลค่าสัญญาเท่ากบั 7.5 ลา้นบาท (ค านวณจากก าไรก่อนภาษีจากประมาณการทาง
การเงินในกรณี Best Case-Cabin Factor+3% ตลอดระยะเวลา 5 ปี) 

แต่โดยภาพรวมแลว้เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีไดร้วมค่าใชจ่้ายตามสัญญา 
Brand License Agreement ยงัคงท าใหโ้ครงการมีความเป็นไปได ้และยงัคงมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจึงพิจารณาได้ว่าอัตราค่าใช้บริการตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเป็นอัตราท่ี
สมเหตุสมผล 

– สญัญา Special Prorate Agreement (SPA) 

สัญญา Special Prorate Agreement จดัท าข้ึนระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/
หรือ บริษทัร่วมทุนเพ่ือให้คู่สัญญา สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัร
โดยสารเคร่ืองบินซ่ึงลกัษณะของรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเป็นการคา้ปกติในธุรกิจการบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและ
ขยายเครือข่ายการบินใหแ้ก่บริษทัร่วมทุน โดยคู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

เน่ืองจากเง่ือนไขต่างๆ ของสญัญาในรายละเอียดนั้นยงัไม่ถูกก าหนดและยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาระหวา่ง
คู่สัญญา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถค านวณขนาดรายการ และให้ความเห็นบนเง่ือนไขของสัญญาได ้
อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จง้วา่ในหลกัการของสญัญา เง่ือนไขต่างๆ ท่ีจะเจรจากนันั้นจะเป็นไปตาม market 
practice ท่ีเป็นปกติตามเง่ือนไขการคา้ขายโดยทัว่ไปของการท าสัญญาในลกัษณะดงักล่าวของสายการบินอ่ืนๆ หาก
หลกัการของสญัญาเป็นไปตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่หลกัการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล 

ดงันั้นจากเหตุผลขา้งตน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การใหกู้ย้มืเงินแก่ NOK SPV และ 2) การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบ
เงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 3) การเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement และสัญญา 
Special Prorate Agreement 

ทั้งน้ีการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัส าหรับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัคร้ังน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นควรจะศึกษาขอ้มูลและพิจารณาเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเส่ียง และความเห็นใน
ประเด็นพิจารณาต่างๆ เพ่ิมเติมจากรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การตดัสินใจลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 



ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 

 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 11 

ส่วนที ่1 ความเป็นมาและประเภทรายการ 

1.1 ความเป็นมา 

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “นกแอร์”) หรือ เดิมช่ือ บริษทั สกายเอเชีย จ ากดั 
ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ผูถื้อหุ้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทย โดยในช่วงก่อตั้ง กลุ่มผูถื้อหุ้นประกอบดว้ย บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ 39) 
(“การบินไทย”) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ 10) บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ 10) 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (ร้อยละ 10) บริษทั ทุนลดาวลัย ์จ ากดั (ร้อยละ 6) กองทุนไทยทวีทุน (ร้อยละ 5) 
บริษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (ร้อยละ 5) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (ร้อยละ 5) นายศุภพงษ ์
อศัวนิวจิิตร (ร้อยละ 5) และนายพาที สารสิน (ร้อยละ 5) โครงสร้างการลงทุนดงักล่าวมีจุดประสงคท่ี์จะใหบ้ริษทัมีการ
ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นอิสระ ดงันั้น การบินไทย จึงมิไดเ้ขา้มาถือหุน้ในระดบัเขา้ควบคุมกิจการ แต่ไดเ้ขา้มาเป็นพนัธมิตร
ทางธุรกิจ และมิไดส่้งตวัแทนมาเป็นผูบ้ริหารของบริษทั การท าสัญญาร่วมทุนกบัผูร่้วมก่อตั้งเป็นไปในลกัษณะท่ีเอ้ือ
ใหก้บัการด าเนินธุรกิจในรูปแบบดงักล่าว 

รายช่ือผูถื้อหุน้ 10 รายแรกล่าสุด ณ 30 กนัยายน 2556 

รายช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 245,000,000 39.20 
Aviation Investment International Limited 55,443,548 8.87 
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 39,886,200 6.38 
บริษทั ทุนลดาวลัย ์จ ากดั 30,000,000 4.80 
ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 25,000,000 4.00 
นายพาที สารสิน 25,000,000 4.00 
นายศุภพงษ ์อศัวนิวจิิตร 23,560,000 3.77 
SOMERS (U.K.) LIMITED 10,221,000 1.64 
AVIATION INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED. 7,056,452 1.13 
 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั   6,740,200 1.08 

  
บริษทัประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ท่ีใหบ้ริการขนส่งทาง

อากาศภายในประเทศ ในลกัษณะจุดต่อจุดและไม่มีบริการเช่ือมต่อ (Point-to-Point) โดยใชเ้คร่ืองบินแบบทางเดินเดียว 
สามารถให้บริการเส้นทางบินในรัศมีประมาณ 4 ชั่วโมง จากศูนยป์ฏิบติัการบิน ครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละประเทศจีนบางส่วน โดยมีฐานปฏิบติัการบินหลกัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และมีฐาน
ปฏิบติัการบินยอ่ยท่ีท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  

ณ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีฝงูบินรวม 16 ล า ไดแ้ก่ (1) เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 จ านวน 14 ล า ขนาด 186 และ 
189 ท่ีนัง่ (2) เคร่ืองบินเอทีอาร์ 72-500 จ านวน 2 ล าขนาด 66 และ 72 ท่ีนัง่ นอกจากน้ี บริษทัยงัไดร่้วมมือกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ คือ บริษทั สยามเจเนอรัลเอวเิอชัน่ จ ากดั (“เอสจีเอ”) ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติัการบินโดยเคร่ืองบิน SAAB 340 ขนาด 
34 ท่ีนัง่ ในรูปแบบการเช่าเหมาล าใหบ้ริษทัเพ่ือใชใ้นเสน้ทางการบินท่ีมีผูโ้ดยสารไม่มากนกั จะเห็นไดว้า่ การท่ีบริษทั
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มีฝูงบินท่ีหลากหลาย ท าให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารฝูงบินเพ่ือให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการ
เดินทางแต่ละเสน้ทางบินไดอ้ยา่งเหมาะสม อีกทั้ง ยงัเป็นการบริหารตน้ทุนการบินอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

สืบเน่ืองจากปัจจุบนัคู่แข่งขนัในตลาดสายการบินตน้ทุนต ่าไดเ้ปล่ียนกลยทุธ์จากการให้บริการแบบ Point-to- 
Point ท่ีมีระยะเวลาการบินไม่เกิน 3 ชัว่โมง มาเป็นการใหบ้ริการแบบ Medium Haul ท่ีมีระยะเวลาบินไม่เกิน 6 ชัว่โมง 
และบริการด้วยเคร่ืองบินแบบ Wide Body ท่ีมีขนาดเคร่ืองบินท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงสายการบินคู่แข่งขนัไดด้ าเนินการใน
รูปแบบดงักล่าวแลว้ และจะเขา้มาใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน 

ปัจจุบนัมีสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีให้บริการในรูปแบบ Long Haul ไดแ้ก่ Jet Star, Air Asia X และ SCOOT ซ่ึง
ในอดีตสายการบินคู่แข่งขนัยงัไม่ไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษทัแต่อยา่ง
ใด แต่ในอนาคตสายการบินคู่แข่งขนันั้นมีแผนท่ีจะใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน โดยบินออกจากดอนเมืองไปสู่
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ท าใหฝ่้ายจดัการจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจประกอบกบั 
SCOOT ไดเ้ขา้หารือท่ีจะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั เน่ืองจากเล็งเห็นว่าบริษทัมีจุดแข็งในการให้บริการใน
เส้นทางในประเทศท่ีครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทย ประกอบกบับริษทันั้นไม่มีเส้นทางบินท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ 
(Connectivity) ในเส้นทางบินระหวา่งประเทศ และ SCOOT มีแผนการจะยา้ยฐานการบินจากสุวรรณภูมิไปดอนเมือง
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัร่วมทุน  

ดงันั้น การท่ีบริษทัและ SCOOT มีโครงการท่ีจะจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกนันั้น ถือเป็นโอกาสท่ีบริษทัจะไดข้ยาย
ฐานธุรกิจและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได ้เน่ืองจากทั้งบริษทัและ SCOOT นั้นมีจุดแข็งท่ีสามารถจะสอด
ประสานกนัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัได ้โดยมีหลกัการท่ีส าคญั (Principle) ของสัญญาร่วมทุนของบริษทั
ร่วมทุนเป็นดงัน้ี 

1. มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นอิสระไม่ข้ึนตรงต่อนกแอร์ และ SCOOT 
2. จะด าเนินธุรกิจและตดัสินใจบนพ้ืนฐานเชิงธุรกิจ 

ทั้งน้ี ในส่วนของเสน้ทางการบินนั้นทางบริษทั และ SCOOT จะวางแผนร่วมกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั SCOOT และบริษทัร่วมทุนในอนาคตดว้ย 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2557 การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และการเขา้ท ารายการได้มาซ่ีง
สินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยบริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเร่ืองลกัษณะบริษทัร่วม
ทุน โดยบริษทัร่วมทุนอาจเป็นบริษทัท่ีจะได้จดัตั้ งข้ึนใหม่ในอนาคตหรือเป็นบริษทัท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยู่แลว้ใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษทัจะพิจารณาเร่ืองบริษทัร่วมทุนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นหลกั ทั้ งน้ี การลงทุน
ดงักล่าวจะกระท าผ่านบริษทัย่อยท่ีบริษทัจะไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนโดยเฉพาะ (“NOK SPV”) โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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1)  การเข้าท าสัญญา Joint  Venture Agreement 

อนุมติัให้บริษทัเขา้ท าสัญญา Joint  Venture Agreement ซ่ึงจะไดจ้ดัท าข้ึนระหว่างบริษทั NOK SPV SCOOT 
PTE. LTD. (“SCOOT”) และ บริษทัท่ีกลุ่มผูบ้ริหารของบริษทัจะไดจ้ดัตั้งข้ึนเพ่ือการเขา้ลงทุนดงักล่าว (“บริษทั ก.”) 
เพ่ือร่วมกนัก าหนดลกัษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทัร่วมทุน สิทธิและ
หนา้ท่ีระหวา่งกนั ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั
และ SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน และ บริษทั ก.จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นท่ีออก
และจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน  ทั้งน้ี บริษทัจะลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 974.9 
ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบส่ีลา้นเก้าแสนบาท) จากประมาณการเงินลงทุนเบ้ืองตน้ในบริษทัร่วมทุนทั้ งหมดซ่ึงเป็น
เงินทุนทั้งส้ินจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท (สองพนัลา้นบาท)    
 
2)  การจดัตั้ง NOK SPV และการเข้าถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผู้บริหารเพือ่เข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน 

อนุมติัการจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน เน่ือง
ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุ้นของบริษทัท่ีจะด าเนินการธุรกิจสายการบิน บริษทัมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องจัดตั้งบริษทัย่อย (NOK SPV) เพื่อการเข้าลงทุนดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาให้นายพาที สารสิน 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั เขา้เป็นผูถื้อหุ้นใน NOK SPV (ทุนจดทะเบียนจ านวน 10 ลา้นบาท  (สิบลา้นบาท) 
ร่วมกบับริษทั โดย 

-  บริษทัจะเขา้ถือหุ้นใน NOK SPV ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามญั) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 4.9 ลา้นบาท (ส่ีลา้นเกา้แสนบาท) และ  

-  นายพาที สารสิน จะเขา้ถือหุ้นใน NOK SPV ไม่เกินร้อยละ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของ NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท (หา้ลา้นบาท) และ 

-  ส่วนหุ้นท่ีเหลือสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ 
NOK SPV (คิดเป็นจ านวนเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)) จะถือโดยบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ
ของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้ งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายบริษทัและเพ่ือใหบ้ริษทัสามารถเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนได ้

 
3)  การจดัตั้ง และ/หรือ การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมทุนโดย NOK SPV  

อนุมติัการจดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV ซ่ึง NOK SPV จะด าเนินการจดัตั้ง
บริษทัร่วมทุน และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ เขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้ โดยจะไม่เป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั โดยสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร่วมทุนเป็นไปตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 1) ขา้งตน้ 

 
4) การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV 

อนุมติัการให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุนผ่าน NOK SPV ได ้บริษทัจะให้กูย้ืมเงินแก่ NOK 
SPV เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) 
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5) การเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าลงทุนในบริษัทร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License Agreement และ
สัญญา Special Prorate Agreement (SPA)   

อนุมติัการเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  Agreement 
และสัญญา Special Prorate Agreement ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint  Venture Agreement บริษทั และ/
หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน เพ่ือให้บริษทั และ/หรือ 
NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษัทร่วมทุนได้รับสิทธิในการใช้ช่ือ    แบรนด์ เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้
ท าสญัญา Special Prorate Agreement กบั SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน เพ่ือก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือ
ราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้บริษทัร่วมทุน โดย
คู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารายการต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 (รวมเรียกวา่ “ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) อาจพิจารณาไดว้า่รายการ
ตาม ขอ้ 1) – 3) เขา้ข่ายเป็นการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน รายการประเภทท่ี 2 เน่ืองจากมีขนาดรายการ
รวมกนัทั้งส้ินเท่ากบัร้อยละ 15.5 ซ่ึงค านวณตามเกณฑมู์ลค่ารวมของส่ิงตอบแทน โดยค านวณจากงบการเงินของบริษทั
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

นอกจากน้ี การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตามรายละเอียดขา้งตน้อาจ
พิจารณาไดว้า่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทัมีหนา้ท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย ์และจดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว ซ่ึงพิจารณาแยกตามรายการไดด้งัน้ี 

I. การเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนซ่ึงรวมถึงการเขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement ตามขอ้ 1) ขา้งตน้ อาจ
เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองดว้ยบริษทัจะเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกบั NOK 
SPV และบริษทั ก. ซ่ึงจะมีนายพาที สารสิน นายปิยะ ยอดมณี และ นายยอดชาย สุทธิธนกลู ท่ีเป็นกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทั เป็นผูถื้อหุน้ของ NOK SPV และ/หรือ บริษทั ก.ดว้ย ดงันั้น NOK SPV และบริษทั 
ก.อาจพิจารณาว่าเขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยเม่ือค านวณรายการ
แลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบการเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 974.9 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 21.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั 

II. การจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุ้นร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน ตามขอ้ 
2) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากนายพาที สารสิน เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตาม
นิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดถู้กน าไปคิดรวมกบัมูลค่ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัในขอ้ I. ขา้งตน้น้ีแลว้ 

III. การจดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาเขา้ท า
สัญญาซ้ือขายหุ้น และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดเพ่ือการเขา้ลงทุนในในบริษทัร่วมทุน ตามขอ้ 3) ขา้งตน้ อาจเขา้
ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากบริษทัร่วมทุน และบริษทั ก.อาจพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
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โยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ทั้งน้ี มูลค่าในการเขา้ท ารายการน้ีไดน้ าไปคิดรวมกบัมูลค่ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัในขอ้ I. ขา้งตน้น้ีแลว้ 

IV. การให้กูย้มืเงินแก่ NOK SPV ตามขอ้ 4) ขา้งตน้ เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก NOK SPV เป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน โดยเม่ือค านวณรายการแลว้ มีมูลค่าของรายการตามงบ
การเงินของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 970 ลา้นบาท (เกา้ร้อยเจ็ดสิบลา้นบาท) รวมถึง
ดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือร้อยละ 26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่า
มากกวา่ 100 ลา้นบาทหรือมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั  

V. การเขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  Agreement 
และสัญญา Special Prorate Agreement ตามขอ้ 5) ขา้งตน้ อาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เน่ืองจาก
อาจพิจารณาวา่เขา้ข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงตามนิยามของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ทั้งน้ี การเขา้ท ารายการตามขอ้ I - IV. ขา้งตน้ ซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีมูลค่ารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 
26.7 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ซ่ึงมีมูลค่ามากกว่า 100 ลา้นบาทหรือมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ท าใหบ้ริษทัตอ้งด าเนินการ
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวขา้งตน้ ในการน้ีบริษทัจะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการเขา้ท ารายการดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ทั้งน้ี บริษทั
จะไดจ้ดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการดงักล่าวว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัหรือไม่ รวมถึงแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคาและเง่ือนไขของรายการเพื่อเสนอ
ต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั และใหเ้สนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2557 เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  
 
1.2 มูลค่าเงนิลงทุน 

งบประมาณการลงทุนประมาณ 2,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินลงทุนเร่ิมแรกประกอบไปด้วย ล้านบาท 

- เงินทุนในการก่อตั้งกิจการและการจดัหาเคร่ืองบิน ประมาณ 500 ลา้นบาท 

- เงินทุนหมุนเวยีนในการขยายกิจการ ประมาณ 1,500 ลา้นบาท 

รวมมูลค่าเงินลงทุน ประมาณ 2,000 ล้านบาท 
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1.3 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของคู่สัญญาทีเ่กีย่วข้อง 

ภาพรวมโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั และ โครงสร้างการเขา้ท ารายการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ประเภทและขนาดของรายการ  

ประเภทและขนาดของรายการโดยค านวณจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส้ินสุด 31 
ธนัวาคม 2556 ท่ีสอบทานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ตามเกณฑ์การได้มาซ่ึงสินทรัพย์ จากรายการท่ี 1 (ตามโครงสร้างการท ารายการ ดงัภาพขา้งตน้) มูลค่าเงิน
ลงทุนท่ีบริษทัการเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัตามสัดส่วนการลงทุนแลว้ 
โดยเม่ือค านวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนซ่ึงมีขนาดรายการสูงสุดท่ีเท่ากบัประมาณร้อยละ 15.5 ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่าย
เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ.2547 
(รวมเรียกวา่ "ประกาศไดม้าหรือจ าหน่ายไป") 

เกณฑ์ค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์   

เกณฑ์การค านวณ วธิีค านวณ ขนาดรายการ หน้าที่ของบริษทัฯ 

1. เกณฑ์สินทรัพย์ท่ีมี
ตวัตนสุทธิ  (NTA) % x NTA โครงการ x 100 

NTA ของบริษทัฯ 

ไม่สามารถค านวณ
ไดเ้น่ืองจากโครงการ
ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน 
และจดัท างบการเงิน 

- 
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เกณฑ์ค านวณขนาดรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์   

เกณฑ์การค านวณ วธิีค านวณ ขนาดรายการ หน้าที่ของบริษทัฯ 

2. เกณฑ์มูลค่ารวมส่ิง
ตอบแทน 

มูลค่าท่ีรับหรือจ่าย x 100 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ* 

(10 X 49%)+(2,000 
x 49%) 

6,271.7 

ประมาณร้อยละ 15.5 

เน่ืองจากขนาดรายการสูงสุดอยู่ท่ี
ร้อยละ 15.5 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงมี
ขนาดรายการเท่ากบัหรือสูงกว่าร้อย
ละ 15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ซ่ึงเข้า
ข่ายของรายการประเภทท่ี 2 ดงันั้น
บ ริ ษัท จึ ง มี หน้ า ท่ี ต้อ ง เ ปิ ด เ ผ ย
สารสนเทศการท ารายการของบริษทั
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส่งหนังสือแจ้งผู ้ถือหุ้น
ภายใน 21 ว ันนับแต่วันท่ีเปิดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

3. เกณฑก์ าไรสุทธิ 
% x ก าไรสุทธิของโครงการ x 100 

ก าไรสุทธิของบริษทัฯ 

ไม่สามารถค านวณ
ไดเ้น่ืองจากโครงการ
ยงัไม่เร่ิมด าเนินงาน 
และจดัท างบการเงิน 

- 

4. เกณฑม์ูลค่าหุ้นทุน จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์x 100 

จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั
ฯ 

ไม่สามารถค านวณ
ไดเ้น่ืองจากบริษทัฯ
ไม่ไดอ้อกหุ้นเพ่ือ
ช าระค่าตอบแทน 

- 

* บริษทัมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 6,271.7 ล้านบาท 

 
จากการค านวณขา้งตน้แมว้่าขนาดของรายการไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัการท ารายการจากผูถื้อหุ้น แต่

อยา่งใด อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการลงทุนน้ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการท่ีรวมถึงการท่ีตอ้งเขา้ท าสัญญากบับุคคลเก่ียว
โยงกนั ดงันั้นเพ่ือเป็นการปฎิบติัให้สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการของบริษทัซ่ึงมีส่วนไดเ้สียมิไดเ้ขา้
ร่วมประชุมและงดออกเสียง และเสนอการท ารายการท่ี 1 ใหผู้ถื้อหุน้อนุมติัการท ารายการต่อไป 

 ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน จากลกัษณะการท ารายการท่ี 2 3 และ 4 (ตามโครงสร้างการท ารายการ ดงัภาพ
ข้างต้น) อันได้แก่ 1) การให้เงินกู้ยืมซ่ึงท ากับบริษัทท่ีเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ NOK SPV 2) รายการการจ่าย
ผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน ให้
นายพาที สารสิน และ 3) การเขา้ท าสัญญา Brand License  Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement 
ของบริษทัร่วมทุนกบับริษทัและ Scoot Pte.,Ltd ซ่ึงมีนายพาที สารสิน เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและประกาศตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัพ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดการค านวณดงัน้ี  
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- รายการการให้เงินกู้ยืมแก่ NOK SPV ค านวณจาก มูลค่าส่ิงตอบแทน 1,197.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ้ากเงินให้
กูย้ืมจ านวน 970 ลา้นบาท และดอกเบ้ียตลอดอายสุัญญา 10 ปีจ านวน 227.9 ลา้นบาท (970 X 2.35% X 10) 
หารดว้ย สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัจ านวน 4,489.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.7 ของ สินทรัพยท่ี์
มีตวัตนสุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ จึงตอ้งน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท าสญัญา 

เกณฑ์ค านวณขนาดรายการเกีย่วโยงกนั  

วธิีค านวณ ขนาดรายการ หน้าที่ของบริษทัฯ 

มูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั x 100 
NTA 

เงินให้กูย้มืแก่ NOK 
SPV (970 ลา้นบาท) + 

(ดอกเบ้ียตลอดอายุ
สญัญา 227.9 ลา้นบาท) 
ประมาณร้อยละ 26.7 

เน่ืองจากขนาดของรายการมากกวา่ร้อยละ 3 ของ NTA ท าให้บริษทั
ฯมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. ขออนุมติัการท ารายการจากคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการ
ท่ีมีส่วนไดเ้สียตอ้งไม่เขา้ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงใน
ท่ีประชุม 

2. เปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์
3. ขออนุมติัการเขา้ท ารายการจากผูถื้อหุ้น โดยตอ้งได้รับคะแนน
เสียงอนุมติัไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

4. จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
สมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของรายการต่อผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมติัท ารายการ 

หมายเหต:ุ 1 สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีสิ้นรวม – ส่วนของผู้มีส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (6,271.7 – 54.1 – 1,728.2 - 0) = 4,489.4 ล้านบาท 

 2 การค านวณขนาดรายการเก่ียวโยงกันใช้ข้อมูลจากงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
ของบริษัท 

 
การค านวณขนาดรายการท่ีท ากบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ขนาดรายการเก่ียวโยง = (มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายช าระ) / สินทรัพยท่ี์มีตวัตน
สุทธิของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายช าระ = 1,197.9  ( หรือ 970+227.9) ตามขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการ
เปิดเผยขอ้มูลในสารสนเทศบริษทัฯ 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั
และ ณ 31 ธนัวาคม 2556 

= 4,489.4 ลา้นบาท 
 

ขนาดรายการเก่ียวโยง = 
= 

1,197.9 / 4,489.4 
ร้อยละ 26.7 

ทั้งน้ีรายการเงินใหกู้ย้มืจะรวมอยูใ่นมูลค่าส่ิงตอบแทนในรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์า้งตน้แลว้ 
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- รายการการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงนิปันผลในอตัราคงทีไ่ม่เกนิร้อยละ 6 ต่อปี
ของเงนิลงทุน  

ไม่สามารถค านวณขนาดรายการได ้ 

- รายการการเข้าท าสัญญา  Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement  

สัญญา Brand License Agreement : อตัราค่าบริการตามสัญญา ร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี ค านวณจาก 
มูลค่าส่ิงตอบแทน เน่ืองจากอตัราค่าใชบ้ริการตามสัญญาร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี นั้นถูกก าหนดมา
จากการเจรจาระหวา่งบริษทัและ SCOOT ซ่ึงทั้งบริษทัและ SCOOT ไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงกนัและกนัดงันั้น
อตัราค่าใชบ้ริการดงักล่าวจึงไม่ไดอ้า้งอิงมาจากท่ีใด และจากการท่ีร่างสัญญาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
ไดรั้บยงัไม่ไดร้ะบุว่าจะมีระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเม่ือใด หรือไม่ไดก้ าหนดมูลค่าสูงสุดท่ีจะเรียกเก็บ
ดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดพิ้จารณาประเมินมูลค่าสญัญาโดยใชก้ าไรก่อนภาษีจากประมาณการ
ทางการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปีคูณด้วยร้อยละ 0.25 (ส่วนท่ีจ่ายให้กับบริษัท) (อ้างอิงขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายจดัการ) คิดมูลค่าสัญญาเท่ากบั 7.5 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 5 ปี (ค  านวณจากก าไรก่อนภาษี
จากประมาณการทางการเงินในกรณี Best Case-Cabin Factor+3% หารดว้ย สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของ
บริษทัจ านวน 4,489.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของ สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ ดงันั้นบริษทัจึงมีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรัพยเ์กณฑ ์

ค านวณขนาดรายการเกีย่วโยงกนั  

วธิีค านวณ ขนาดรายการ หน้าที่ของบริษทัฯ 

มูลค่ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั x 100 
NTA 

ก าไรก่อนภาษีตลอด 5ปี  X 
ร้อยละ 0.25 เท่ากบั 7.5 

ลา้นบาท 
ประมาณร้อยละ 0.16 

เน่ืองจากขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 ของ NTA ดังนั้ นบริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผย
สารสนเทศของรายการต่อตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
หมายเหต:ุ 1 สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) = สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตวัตน – หนีสิ้นรวม – ส่วนของผู้มีส่วนได้

เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (6,271.7 – 54.1 – 1,728.2 - 0) = 4,489.4 ล้านบาท 

 2 การค านวณขนาดรายการเก่ียวโยงกันใช้ข้อมูลจากงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งวดส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
ของบริษัท 

 
การค านวณขนาดรายการท่ีท ากบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ขนาดรายการเก่ียวโยง = 
 

(มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายช าระ) / สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายช าระ = 7.5 ลา้นบาท  

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัและ 
ณ 31 ธนัวาคม 2556 

= 4,489.4 ลา้นบาท 
 

ขนาดรายการเก่ียวโยง = 
= 

7.5 / 4,489.4 
ร้อยละ 0.16 
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- สัญญา Special Prorate Agreement : คู่สัญญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไปจึงไม่สามารถค านวณ
ขนาดรายการได ้เน่ืองจากสญัญาดงักล่าวยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจา 

 
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ

ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 

1. นายพาที สารสิน 
2. นายปิยะ ยอดมณี 
3. นายยอดชาย สุทธิธนกลู 
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ส่วนที ่2   วตัถุประสงค์และรายละเอยีดของการเข้าลงทุนในบริษัททีด่ าเนินการธุรกจิสายการบนิราคาประหยดั 

2.1 วตัถุประสงค์ 

สืบเน่ืองจากปัจจุบนัคู่แข่งขนัในตลาดสายการบินตน้ทุนต ่าไดเ้ปล่ียนกลยทุธ์จากการให้บริการแบบ Point-to- 
Point ท่ีมีระยะเวลาการบินไม่เกิน 3 ชัว่โมง มาเป็นการใหบ้ริการแบบ Medium Haul ท่ีมีระยะเวลาบินไม่เกิน 6 ชัว่โมง 
และบริการด้วยเคร่ืองบินแบบ Wide Body ท่ีมีขนาดเคร่ืองบินท่ีใหญ่ข้ึน ซ่ึงสายการบินคู่แข่งขนัไดด้ าเนินการใน
รูปแบบดงักล่าวแลว้ และจะเขา้มาใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน 

ปัจจุบนัมีสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีใหบ้ริการในรูปแบบ Long Haul ไดแ้ก่ Jet Star, Air Asia X และ Scoot ซ่ึงใน
อดีตสายการบินคู่แข่งขนัยงัไม่ไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นฐานการบิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษทัแต่อย่างใด 
แต่ในอนาคตสายการบินคู่แข่งขนันั้นมีแผนท่ีจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการบิน โดยบินออกจากดอนเมืองไปสู่
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ท าใหฝ่้ายจดัการจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจประกอบกบั 
SCOOT ไดเ้ขา้หารือท่ีจะเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบับริษทั เน่ืองจากเล็งเห็นว่าบริษทัมีจุดแข็งในการให้บริการใน
เส้นทางในประเทศท่ีครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทย ประกอบกบับริษทันั้นไม่มีเส้นทางบินท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อ 
(Connectivity) ในเส้นทางบินระหวา่งประเทศ และ SCOOT มีแผนการจะยา้ยฐานการบินจากสุวรรณภูมิไปดอนเมือง
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทัร่วมทุน  

ดงันั้น การท่ีบริษทัและ SCOOT มีโครงการท่ีจะจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกนันั้น ถือเป็นโอกาสท่ีบริษทัจะไดข้ยาย
ฐานธุรกิจและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัในตลาดได ้เน่ืองจากทั้งบริษทัและ SCOOT นั้นมีจุดแข็งท่ีสามารถจะสอด
ประสานกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัได ้ 

พฒันาการท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ  

– 7 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 10/2556 อนุมติัให้ฝ่าย
จดัการด าเนินการลงนามบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีจะจัดตั้ง
บริษทัร่วมทุน  

– 13 ธันวาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 11/2556 อนุมติัการลง
นามบันทึกขอ้ตกลงแบบไม่ผูกพนั (Non-binding MOU) ระหว่างบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) และ SCOOT มูลค่าเงินลงทุน 2,000 ลา้นบาท โดยนกแอร์ร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 51 และใช้
เงินลงทุนท่ีมาจากการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั  

– 4 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2557 ได้รับทราบความ
คืบหนา้สญัญาร่วมทุนระหวา่ง บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และ SCOOT  

– 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติในการประชุมคร้ังท่ี 2/2557 อนุมติัการเขา้
ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และการเขา้ท ารายการไดม้าซ่ีงสินทรัพย์
ของบริษทัจดทะเบียนและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
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2.2 รายละเอยีดลกัษณะของรายการโครงการลงทุน 

 โครงสร้างการลงทุน  

ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 ภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัการเขา้ท ารายการจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 บริษทัจะด าเนินการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ (NOK SPV) ท่ี
บริษทัจะถือหุ้นร่วมกบันายพาที สารสิน และ นาย ก ในสัดส่วนร้อยละ 49, 50 และ 1 ตามล าดบั และให้ NOK SPV 
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนข้ึนใหม่ หรือโดยการซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนท่ีมีการด าเนินธุรกิจอยู่แลว้ในปัจจุบนั  โดย NOK 
SPV จะด าเนินการจัดตั้งบริษทัร่วมทุน และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้นจากผูถื้อหุ้นปัจจุบันในบริษทัร่วมทุน (ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้น
ดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัหรือ NOK SPV) และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนในบริษทัร่วมทุนนั้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื่อให้บริษทัร่วมทุนด าเนินธุรกิจให้บริการสายการบินตน้ทุนต ่าส าหรับเส้นทางการบินระยะกลาง 
(Medium Haul) ในระหวา่งประเทศโดยใชฝ้งูบินล าตวักวา้ง (Wide Body) โดยในเบ้ืองตน้จะใหบ้ริการส าหรับเสน้ทาง
บินระหวา่งประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่าอากาศยานอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

 
 
แผนการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุน 

บริษทัมีฐานปฏิบติัการบินหลกัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพ่ือใหบ้ริการขนส่งทางอากาศภายระหวา่ง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นการขนส่งในลกัษณะจุดต่อจุดและเช่ือมต่อ (Point-to-Point) บริษทัจะด าเนินธุรกิจ
โดยเป็นอิสระจากบริษทัผูร่้วมลงทุน ทั้งในดา้นการบริหารจดัการและการด าเนินงาน รวมถึงมีนกับินและลูกเรือเป็น
ของตนเอง อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะวา่จา้ง SIA Engineering Company (SIAEC) ซ่ึงมีความช านาญในการซ่อมบ ารุงและ
มีช่ือเสียงระดบัโลก ด าเนินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินใหแ้ก่บริษทั ไดแ้ก่ การซ่อมบ ารุงทัว่ไปและการซ่อมบ ารุงตามระยะ
การบิน (C-Check) ในขณะท่ีการจดัหาน ้ ามนัเช้ือเพลิง และการให้บริการภาคพ้ืน ลานจอด รวมถึงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
บริษทัจะใชบ้ริการจากผูใ้หบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ ท่ีบริษทัใหบ้ริการ 

บริษทัจะด าเนินการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบการด าเนินงานของบริษทัและ SCOOT โดยบริษทัจะมี
ช่องการจ าหน่ายและช าระเงินท่ีหลากหลายเพ่ือให้ความสะดวกสบายแก่ลูกคา้ทุกกลุ่ม บริการน ้ าหนกัสัมภาระขั้นต ่า
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โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากค่าโดยสาร ไดแ้ก่ การให้บริการน ้ าหนกัสัมภาระท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน (Check-in 
baggage) 15 กิโลกรัม และน ้ าหนกัสัมภาระติดตวัท่ีถือข้ึนเคร่ืองบิน (Carry-on luggage) 7 กิโลกรัม โดยมีอตัราการใช้
เคร่ืองบินประมาณ 15 ชัว่โมงต่อวนั บริษทัคาดวา่จะเร่ิมใหบ้ริการทางการบินในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยจะเร่ิมบิน
ในเส้นทางท่ีมีศกัยภาพในการท าก าไรและเพ่ิมจุดหมายปลายทางใหม่ๆ รวมถึงจ านวนเท่ียวบิน กลุ่มลูกคา้หลกัจะเป็น
ลูกคา้ชาวไทยและลูกคา้ท่ีในเมืองปลายทางท่ีบริษทัใหบ้ริการทางการบิน 

บริษทัและ SCOOT จะร่วมกนัแต่งตั้งคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยในระยะเร่ิมตน้ของการเปิด
บริษทัจะประกอบดว้ย พนกังานทั้งชาวไทยและต่างชาติซ่ึงประสบการณ์การท างาน จ านวน 220 คน ซ่ึงมาจากการรับ
สมคัรพนกังานใหม่ ประกอบดว้ย นกับิน 30 คน ลูกเรือ 140 คน ช่างเทคนิค 30 คน และพนกังานท่ีส านกังานใหญ่และ
สถานีในต่างประเทศ 20 คน โดยนกับินและลูกเรือของบริษทัจะมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของกรมการบิน
พลเรือน ทั้งน้ีจ านวนนกับินและลูกเรือไดค้  านึงถึงหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยกรมการบินพลเรือนแลว้ ในระยะแรกท่ีเร่ิม
จัดตั้ งบริษัท นักบินของบริษัทจะได้รับการฝึกโดย SIA Singapore หลังจากนั้ น บริษัทจะจัดฝึกอบรมนักบินทั้ ง
หลกัสูตรบรรยายและ Simulator ในประเทศไทย  

ทั้งน้ี จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการ อาจมีผูบ้ริหารหรือพนกังานบางท่านในบริษทัท่ีอาจไดรั้บการส่งตวัไป
ท างานโดยระบุระยะเวลา (Secondment Program) หรือจะตอ้งลาออกจากบริษทัเพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึง
บริษทัไดมี้การประเมินแลว้วา่ จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานหลกัของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั  

ขณะน้ี บริษทัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการจดัตั้งบริษทั ทั้งในการวางแผนการด าเนินงาน การเช่าเคร่ืองบิน การจดัหา
ผูใ้หบ้ริการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน บริษทัคู่คา้น ้ ามนั การจดัหาบุคลากร ซ่ึงบริษทัคาดวา่จะด าเนินการแลว้เสร็จภายในไตร
มาสท่ี 3 ปี 2557 

แผนเส้นทางการบินในปี 2557 – 2562 

 พ.ย. 2557 – ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวนเคร่ืองบิน 
(ล า) 

2 4 5 6 7 

จุดหมายปลายทาง 
 

เ อ เ ชี ย ต ะ วัน อ อ ก
จ านวน   3 เมือง 

- เอเชียตะวนัออก 
จ านวน  6 เมือง 
- เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้จ  านวน 1 
เมือง 

- เอเชียตะวนัออก
จ านวน   8 เมือง 
- เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้จ  านวน 1 
เมือง 

- เอเชียตะวนัออก
จ านวน 8 เมือง 
- เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้จ  านวน 
2 เส้นทาง 
- เอเชียใต ้จ  านวน 

1 เส้นทาง 

- เอเชียตะวนัออก
จ านวน 9 เมือง 
- เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้จ  านวน 2 
เส้นทาง 
- เอเชียใต ้จ  านวน 

1 เส้นทาง 
จ านวนเท่ียวบินไป
กลบัต่อสปัดาห์ 

4-7 4-7 4-7 4-7 4-7 

 

 

 

 



ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

 

 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 24 

ประโยชน์ท่ีบริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนกบั SCOOT สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจเขา้ไปยงัตลาดสายการบินตน้ทุนต ่าในเสน้ทางการบินระยะกลาง 
(Medium Haul) 

2. เป็นการจดัตั้งแบรดส์ายการบินท่ีมีช่ือเสียงในระดบัภูมิภาคท่ีพร้อมใหด้ าเนินการไดท้นัที 
3. สามารถใชโ้ครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ท่ี SCOOT มีอยูเ่ดิมในราคาตลาด เพ่ือท่ีจะท าใหมี้ตน้ทุน

ต ่าท่ีสุดและความรวดเร็วในการจดัตั้ง 
a. ช่องทางในการจ าหน่ายตัว๋ผา่น website 
b. มีเคร่ืองบินพร้อมใชง้าน 
c. สร้างฐานปฎิบติัการในระดบันานาประเทศ 

4. เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะเปล่ียน SCOOT จากการเป็นคู่แข่งใหม้าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 
5. ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในดา้นการปฎิบติัการของสายการบินตน้ทุนต ่าในเสน้ทางการบินระยะ

กลาง (Medium Haul) จาก SCOOT 

 
 วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

ภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินโครงการก่อน
การเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย ์ประมาณ 7 เดือน และคาดวา่บริษทัร่วมทุนจะเร่ิมด าเนินธุรกิจการไดป้ระมาณเดือน
พฤศจิกายน 2557 เป็นตน้ไป  

 
 มูลค่ารายการและเกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดในการท ารายการ 

เงินลงทุนเร่ิมแรกประมาณ 2,000 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

เงินลงทุนเร่ิมแรกประกอบไปด้วย ล้านบาท 

- เงินทุนในการก่อตั้งกิจการและการจดัหาเคร่ืองบิน ประมาณ 500 ลา้นบาท 

- เงินทุนหมุนเวยีนในการขยายกิจการ ประมาณ 1,500 ลา้นบาท 

รวมมูลค่าเงินลงทุน ประมาณ 2,000 ล้านบาท 

 
รายการทีเ่กีย่วเนื่องกบัการเข้าลงทุนในบริษัททีด่ าเนินการธุรกจิสายการบินราคาประหยดั ทีต้่องได้รับการอนุมตักิารท า
รายการจากผู้ถือหุ้น 

รายการที ่1 :  รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ในบริษัทร่วมทุน 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

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

2.1  การจดัตั้งบริษทัยอ่ย NOK SPV 

คู่สญัญาท่ีเขา้ร่วมจดัตั้ง NOK SPV  1. บริษทั 
      2. นายพาที สารสิน 

       3. นาย ก. 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

- นายพาที สารสิน เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัร้อยละ 4 ของทุนท่ีช าระแลว้ (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556) 
นอกจากน้ียงัเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั และในขณะเดียวกนัก็เป็นผูถื้อหุ้นร้อยละ 50 
(หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษทัย่อย NOK SPV โดยมีสิทธิออกเสียง 
0.102% ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุ้นของบริษทัท่ีจะถือ
หุ้นบนบริษัทท่ีจะด าเนินธุรกิจสายการบิน จ าเป็นต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นใน
สดัส่วนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 51  

- นาย ก.  คือ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส 
หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น รวมทั้ งไม่ใช่บุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทั  

2.2  การเขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement 

คู่สญัญา Joint Venture Agreement  1. SCOOT 
      2. NOK SPV 

      3. บริษทั ก. 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน 

- SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
- NOK SPV เป็นบริษทัย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษทั และนายพาที สารสิน ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 

(หุ้นสามัญ) และ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของ NOK SPV 
ตามล าดับ ส่วนหุ้นท่ีเหลือนั้ น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยท่ีไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
พนกังาน หรือลูกจา้งนั้น รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทั เพ่ือให้บริษทัสามารถเขา้ลงทุน
ในบริษทัร่วมทุนได ้ทั้งน้ี เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมายการเดินอากาศเก่ียวกบัการถือหุน้ของ
บริษทัท่ีจะด าเนินการธุรกิจสายการบิน 

- บริษัท ก.เป็นบริษัทท่ีนายพาที สารสิน  นายปิยะ ยอดมณี  นายยอดชาย สุทธิธนกูล ซ่ึงเป็น 
กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร ของบริษทั และนายรนนท ์มินทะขิน จะเขา้เป็นผูถื้อหุน้ใน บริษทั ก. 
(ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 25 25 และ 25 ตามล าดบัของหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทั ก.) ทั้ งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจ
ของบริษทัร่วมทุนได ้
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 รายช่ือผูถื้อหุน้บนบริษทั ก. 

ช่ือ – สกลุ NOK ร่วมลงทุน 

1. นายพาที สารสิน ผูถื้อหุ้นสดัส่วนร้อยละ 4 กรรมการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารตามค า
นิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) 

ผูถื้อหุ้นสดัส่วนร้อยละ 25 

2. นายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (ผูบ้ริหารตาม
ค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) 

ผูถื้อหุ้นสดัส่วนร้อยละ 25 

3. นายยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์(ผูบ้ริหาร
ตามค านิยามของส านกังาน ก.ล.ต.) 

ผูถื้อหุ้นสดัส่วนร้อยละ 25 

4. นายรนนท ์มินทะขิน ผูอ้  านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจดัการรายได้
และฝ่ายวางแผน (พนกังานของบริษทั) 

ผูถื้อหุ้นสดัส่วนร้อยละ 25 

 
3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มีมติอนุมติัให้บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย 
NOK SPV โดยเป็นการถือหุ้นร่วมกนัระหวา่งบริษทักบันายพาที สารสิน ผูถื้อหุ้น กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ในสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 49 (หุ้นสามญั) และ 50 (หุ้นบุริมสิทธิ) ส่วนหุ้นท่ีเหลือนั้น (หุ้นบุริมสิทธิ) จะถือ
โดยบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยท่ีไม่เป็นกรรมการ พนกังาน หรือลูกจา้ง รวมทั้งไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั (อตัรา
การใชสิ้ทธิออกเสียงของหุ้นบุริมสิทธิ 1,000 หุ้น มีสิทธิออกเสียง 1 สิทธิ) การเขา้ร่วมจดัตั้งบริษทัย่อย NOK SPV 
ดงักล่าวมีการก าหนดผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของ
เงินลงทุน เพื่อให้ NOK SPV เขา้ร่วมลงทุนโดยการจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น/กิจการ ในบริษทัร่วมทุนซ่ึงจะด าเนิน
ธุรกิจสายการบินราคาประหยดัส าหรับเสน้ทางบินระยะกลางและระยะไกลในเสน้ทางบินต่างประเทศ โดยการเขา้ร่วม
ลงทุนดังกล่าว เป็นการท าสัญญา Joint Venture Agreement ระหว่าง บริษทั NOK SPV, SCOOT และบริษทั ก. เพื่อ
ร่วมกนัก าหนดลกัษณะโครงสร้างการร่วมทุนและการด าเนินธุรกิจ การบริหารงานในบริษทัร่วมทุน สิทธิและหนา้ท่ี
ระหวา่งกนั ผลตอบแทนจากการร่วมทุน รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทั และ 
SCOOT จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนคิดเป็นสัดส่วนรายละไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แลว้
ทั้งหมดของบริษทัร่วมทุน และบริษทั ก.จะเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด โดยบริษทัจะด าเนินการลงทุนในบริษทัร่วมทุนผ่านบริษทัยอ่ย NOK SPV เป็นจ านวนเงินลงทุนทั้งส้ิน 
974.9 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียนใน NOK SPV จ านวน 4.9 ลา้นบาท และเงินให้กูย้ืมจ านวน 970 ลา้นบาท 
ทั้งน้ี ประมาณการเงินลงทุนเบ้ืองตน้ในบริษทัร่วมทุนจ านวนไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  

ส าหรับการจดัตั้ง NOK SPV ร่วมกบันายพาที สารสิน เพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน นั้นมีความจ าเป็นเน่ือง
ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายการเดินอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบริษทัสายการบินจะขอจดทะเบียนอากาศยานและขอ
อนุญาตประกอบกิจการการคา้ขายในการเดินอากาศ เน่ืองจาก SCOOT ซ่ึงเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จะร่วมลงทุนใน
บริษทัสายการบินโดยการเขา้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทัสายการบิน ดงันั้น
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีเหลือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้ งหมดของบริษทัสายการบิน จะตอ้งเป็นบุคคลในประเภท
ดงัต่อไปน้ีโดยล าพงัหรือหลายประเภทรวมกนั ก)  บุคคลธรรมดาซ่ึงมีสญัชาติไทย ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล 
ค) บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีกระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาลถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของหุน้ทั้งหมด 
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ง) บริษทัจ ากดัหรือมหาชนจ ากดั ซ่ึงบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุน้อยูไ่ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด จ) นิติ
บุคคลอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งน้ีบริษทั และบริษทั ก. ซ่ึงมีความประสงคจ์ะลงทุนในบริษทัสายการบินรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของ
หุ้นทั้งหมดของบริษทัสายการบิน ถือเป็นบุคคลประเภทบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้ ค) 
และ ง) ขา้งตน้แลว้ บริษทัจ ากดัหรือมหาชนจ ากดัท่ีจะเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัสายการบินนั้น จะตอ้งมีกระทรวง ทบวง 
กรมในรัฐบาลถือหุ้นอยูไ่ม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด หรือมีบุคคลธรรมดาสามญัสัญชาติไทยถือหุ้นอยูไ่ม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของหุน้ทั้งหมด 

ตามความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั ระบุว่าการท่ีบริษทัจะร่วม
ลงทุนในบริษทัสายการบินน้ีจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการจดัตั้งบริษทัจ ากดัเพ่ือเขา้ถือหุน้ในบริษทัสายการบินดงักล่าว โดย
บริษทัจะไดจ้ดัตั้ง NOK SPV และบริษทัจะเขา้ถือหุน้ใน NOK SPV ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดของ NOK 
SPV และการท่ีมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (คือนายพาที สารสิน และนาย ก.) เขา้ถือหุ้นใน NOK SPV ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ NOK SPV จึงจะท าให้ NOK SPV เป็นบริษทัจ ากดัท่ีมีคุณสมบติัสามารถเป็นผูถื้อหุ้น
ในบริษทัสายการบินไดต้ามกฎหมายการเดินอากาศ 

ตารางสรุปสดัส่วนการถือหุน้และสิทธิในการออกเสียงของ NOK SPV 

 บริษทั นายพาที สารสิน นาย ก. 
สดัส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49 ร้อยละ 50 ร้อยละ 1 
ชนิดของหุ้นและจ านวนหุ้น หุ้นสามญั 

จ านวน 49,000 หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ 

จ านวน 50,000 หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ 

จ านวน 1,000 หุ้น 
อตัราส่วนจ านวนหุ้นต่อสิทธิในการ
ออกเสียง 

1 หุ้น ต่อ 1 สิทธิออกเสียง 1,000 หุ้น ต่อ 
1 สิทธิออกเสียง 

1,000 หุ้น ต่อ 
1 สิทธิออกเสียง 

สิทธิในการออกเสียง 49,000 (ร้อยละ 99.89) 50 (ร้อยละ 0.102) 1 (ร้อยละ 0.002) 
อตัราผลตอบแทน  เงินปันผลสะสม*อตัราคงท่ีร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน

มูลค่า 5.1 ลา้นบาท 
หมายเหตุ: *เงินปันผลสะสมหมายความว่าถ้าหากปีใดไม่มีการประกาศจ่ายก็มีการสะสมไว้ก่อนเม่ือมีการประกาศจ่ายก็จะให้

ผลตอบแทนเท่ากบัปีท่ีประกาศรวมกบัปีท่ีสะสมไว ้

นอกจากน้ี การเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ซ่ึงมีบริษทั ก. ท่ีมีนายพาที สารสิน  นายปิยะ ยอดมณี  
นายยอดชาย สุทธิธนกูล ซ่ึงเป็น กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร ของบริษทั และนายรนนท์ มินทะขิน พนักงานของ
บริษทั จะเขา้เป็นผูถื้อหุ้นใน บริษทั ก. (ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 25 25 และ 25 ตามล าดบั ของหุ้นท่ีออกและ
จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ก.) นั้นเป็นไปตามท่ีบริษทัไดเ้จรจากบั SCOOT โดยท่ีทาง SCOOTตอ้งการใหมี้คู่สญัญา
อีกหน่ึงคู่สัญญาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัร่วมทุนเอง โดยบริษทั ก. สามารถท าหนา้ท่ีเป็นคนกลางท่ีมีความ
เป็นอิสระ และสามารถถ่วงดุลอ านาจจดัการและควบคุมในบริษทัร่วมทุนได ้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัร่วมทุน นอกเหนือไปจากนั้นยงัตอ้งการบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจและพฒันาธุรกิจของ
บริษทัร่วมทุนได ้โดยท่ีบุคคลกลุ่มดงักล่าวตอ้งใส่เงินลงทุนของตนเอง และหากผูบ้ริหารของบริษทัจะมาเป็นผูบ้ริหาร
ในบริษทัร่วมทุนก็อาจไดรั้บการส่งตวัไปท างานโดยระบุระยะเวลา (Secondment Program) หรือจะตอ้งลาออกจาก
บริษทัเพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เป็นตน้  
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ทั้ งน้ี เงินลงทุนทั้ งส้ินของบริษทัจ านวน 974.9 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการประมาณร้อยละ 15.5 ของ
สินทรัพยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงมีจ านวน 6,271.7 ลา้นบาท จึงถือเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตาม
ประกาศการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

 
สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) 

คู่สัญญา  SCOOT PTE. LTD. (“SCOOT”) 
 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 NOK SPV (“NOK SPV”) 
 บริษทั ก. (“บริษทั ก.”) 

การประกอบธุรกจิของ
บริษัทร่วมทุน 

บริษทัร่วมทุนจะประกอบธุรกิจสายการบินโดยใชฝู้งบินล าตวักวา้ง (Wide Body) โดย
ในเบ้ืองตน้จะใหบ้ริการส าหรับเสน้ทางบินระหวา่งประเทศจากท่าอากาศยานดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และท่าอากาศยานอ่ืนๆ ในประเทศไทย และธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทุนของบริษัท  คู่สญัญาตกลงท่ีจะลงทุนร่วมกนัในบริษทัร่วมทุน มีทุนของบริษทัจ านวน      2,000 
ลา้นบาท โดยจะส่งใชเ้งินค่าหุน้เป็นคราวๆ เม่ือถึงเวลาตามท่ีไดต้กลงกนั 

 ในท่ีสุดแล้ว อาจพิจารณาได้ว่าบริษัทร่วมทุนอาจมีมูลค่าโครงการจ านวน 3 
พนัลา้นบาท 

 การ ถือหุ้นของ  SCOOT, NOK SPV และ  บ ริษัท  ก .จะ มีสัด ส่วน  49:49:2 
(ตามล าดบั) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการ 7 คน: 3 คนไดรั้บการเสนอช่ือจาก SCOOT, 3 
คนไดรั้บการเสนอช่ือ NOK SPV และ 1 คนไดรั้บการเสนอช่ือจาก บริษทั ก. 

การออกหุ้นใหม่  ผูถื้อหุน้มีสิทธิก่อนในการซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่หรือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัร่วมทุน 
 ผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ นอกเหนือจากผูถื้อหุน้ท่ีสละสิทธิซ้ือหุน้ มีสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของผู ้

ถือหุน้ท่ีสละสิทธิซ้ือหุน้นั้น หุน้ท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ใดจองซ้ืออาจถูกรับซ้ือโดยผูถื้อหุ้น
คนใดก็ได ้

การโอนหุ้น  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นคนใดประสงคจ์ะโอนหุน้ของตนบางส่วนหรือทั้งหมด ผูถื้อหุน้
นั้นจะตอ้งเสนอขายหุน้ดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้คนอ่ืนก่อน 

 เวน้แต่สญัญาจะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หากไม่ไดรั้บความยนิยอมจากคู่สญัญาทุกฝ่าย 
คู่สัญญาไม่อาจโอนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนซ่ึงมี
ก าหนด 5 ปี 

การเลกิสัญญา สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชโ้ดยไม่มีก าหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาตาม
ขอ้ก าหนดของสัญญาฉบบัน้ีหรือเม่ือผูถื้อหุ้นทุกคนตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้
เลิกสญัญา 
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กฎหมายทีใ่ช้บังคบั เวน้แต่ในเร่ืองขอ้พิพาทหรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวเน่ืองกบัการก ากับดูแล
กิจการหรือการบริหารบริษทัซ่ึงใชบ้งัคบัตามกฎหมายไทย สัญญาฉบบัน้ีให้ใชบ้งัคบั
และตีความตามกฎหมายองักฤษ 

4) ลกัษณะของสินทรัพย์ทีไ่ด้มา 

บริษทัร่วมทุนจาก Joint Venture Agreement ซ่ึงจะด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัส าหรับเสน้ทางบิน
ระยะกลางและระยะไกลในเสน้ทางบินต่างประเทศดว้ยเคร่ืองบินแบบ Wide Body ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของบริษทัร่วมทุนมี
ดงัน้ี 

 เงินลงทุนเบ้ืองตน้  ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท  
 คณะกรรมการ   SCOOT  3 คน 

 NOK SPV  3 คน 
 บริษทั ก.  1 คน 

 สดัส่วนการถือหุน้ - NOK SPV เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 49 
- SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆและมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั

ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 49 
- บริษทั ก. เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษทั ถือหุน้สดัส่วนร้อยละ 2  

 
5) ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

การท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV จะเขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement ร่วมกบั SCOOT และบริษทั ก. 
เป็นการเปิดกวา้งทางด้านโอกาสความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยบริษทัร่วมทุนจะด าเนินธุรกิจสายการบินราคา
ประหยดัส าหรับเส้นทางบินระยะกลางและระยะไกลในเส้นทางบินต่างประเทศในภูมิภาคดว้ยเคร่ืองบินแบบ Wide 
Body ทั้งน้ี การเร่ิมด าเนินธุรกิจในเสน้ทางบินใหม่เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดใหแ้ก่บริษทั อีกทั้ง การร่วมทุนกนั
กบั SCOOT มีประโยชน์แก่บริษทัในแง่ท่ีบริษทัสามารถด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบินระหว่างประเทศได้
ดว้ยความรวดเร็ว โดยอาศยัประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ (Know How) จาก SCOOT ท าให้สามารถลงทุนด้วย
ตน้ทุนต ่า และเป็นไปดว้ยความรวดเร็วในการเร่ิมด าเนินธุรกิจ 

กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่เขา้ร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ 

1. นายพาที สารสิน 
2. นายปิยะ ยอดมณี 
3. นายยอดชาย สุทธิธนกลู  

 
รายการที ่2 :  การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

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

ผูใ้หกู้ ้ บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ผูกู้ ้ บริษทัยอ่ย NOK SPV      
ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีนายพาที สารสิน ซ่ึงเป็น

ผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 4 ของบริษทั และเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย เขา้ร่วมเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 
(หุน้บุริมสิทธิ) บนบริษทัยอ่ย NOK SPV อตัราการใชสิ้ทธิของหุ้น
บุริมสิทธิ 1,000 หุน้ ได ้1 สิทธิออกเสียง 

  
3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

ประเภทรายการ : รายการเก่ียวโยงกนัประเภทใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน 
วงเงินใหกู้ย้มื : จ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ีย : ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคาร

ไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5 ณ วนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2557 เท่ากบัร้อยละ 2.35 (ซ่ึงค านวณมาจาก 1.85 + 
0.5) 

ระยะเวลาการกูย้มื : 10 ปี 
การช าระดอกเบ้ีย : รายปี  
การช าระคืนเงินตน้ : ปีท่ี 10 เตม็จ านวน 
หลกัประกนั : ไม่มี 
วตัถปุระสงค ์: เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุน จดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ เขา้

ซ้ือกิจการบริษทัร่วมทุนโดยผา่นบริษทัยอ่ย NOK SPV 
 

สรุปสาระส าคญัของสัญญาเงนิกู้ยมื 

ช่ือสัญญา ร่างสญัญากูเ้งิน (“สัญญา”)  
คู่สัญญา 
 

 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ให้กู้”) และ 
 NOK SPV (“ผู้กู้”) 

วงเงนิกู้ 970,000,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคาร

กสิกรไทย + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5 โดยค านวณนบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูต้ามสญัญาฉบบั
น้ี 

 ผูกู้ต้กลงช าระดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูใ้หกู้เ้ป็นรายปี โดยจะช าระดอกเบ้ียทุกวนัท าการสุดทา้ย
ของทุกปี 
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สาระส าคญัของสัญญา  ผูใ้หกู้ต้กลงใหผู้กู้เ้บิกใชเ้งินกูต้ามวงเงินกูไ้ดเ้ป็นคราวเดียวทั้งจ านวน หรือเป็นคราว ๆ 
ไปก็ได ้

 ผูกู้ ้ตกลงช าระหน้ีเงินกู้ตามสัญญาฉบับน้ีคืนแก่ผูใ้ห้กู้ให้เสร็จส้ินภายในวนัท่ีครบ
ก าหนด 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูต้ามสญัญาฉบบัน้ี โดยการช าระตน้เงินงวดเดียว
เตม็จ านวนในวนัครบก าหนดช าระดงักล่าว ทั้งน้ี ผูใ้หกู้แ้ละผูกู้อ้าจตกลงใหมี้การช าระ
หน้ีเงินกูเ้ป็นคราวๆ ไปก็ได ้

 หากผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามสญัญาฉบบัน้ี หรือ ผูใ้หกู้มี้เหตุอนัควรเช่ือวา่ผูกู้จ้ะผิดสญัญาน้ีไม่
วา่ขอ้ใดขอ้หน่ึง ผูกู้ย้อมให้ถือวา่เป็นการผิดนดัช าระหน้ีในจ านวนหน้ีทั้งหมด และให้
บรรดาหน้ีสินทั้ งหลายตามสัญญาฉบับน้ีเป็นอันถึงก าหนดช าระทันที โดยไม่
จ าเป็นตอ้งมีค าบอกกล่าว เรียกร้อง ทวงถาม แต่อย่างใด และผูกู้ต้กลงช าระคืนเงินกู้
พร้อมดอกเบ้ียทั้งหลายตามสญัญาฉบบัน้ีใหแ้ก่ผูใ้หกู้ท้นัที 

 ผูกู้จ้ะไม่โอนสิทธิและหนา้ท่ี หรือแปลงหน้ีใดๆ ของตนไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ตามสญัญาฉบบัน้ี เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ ้

 
4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

วงเงินให้กูแ้ก่ NOK SPV จ านวน 970 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคาร
ไทยพาณิชย ์และธนาคารกสิกรไทย + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5 ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 เท่ากบัร้อยละ 2.35 (ซ่ึงค านวณ
มาจาก 1.85 + 0.5)  เป็นการให้ NOK SPV กู้เพ่ือน าไปลงทุนจดัตั้ง และ/หรือเขา้ซ้ือกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการ
ลงทุน โดยมีลกัษณะเงินกูเ้ป็นวงเงินสินเช่ือระยะยาวและไม่มีหลกัประกนั มีอายสุญัญา 10 ปี  
 
5) เงือ่นไขทีอ่าจมผีลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 

- ไม่มี - 
 

รายการที ่3 : การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงนิปันผลในอตัราคงทีไ่ม่เกนิร้อยละ 6 ต่อปีของ
เงนิลงทุน 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการให้เขา้ท ารายการจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 ซ่ึงก าหนดการประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 

 
2) คู่กรณีทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

ผูจ่้ายผลตอบแทน    NOK SPV 
ผูรั้บผลตอบแทน    นายพาที สารสิน      
ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยมีนายพาที  

สารสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 4 ของบริษทั และ
เป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย เขา้ร่วมเป็นผูถื้อ
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หุน้ในสดัส่วนร้อยละ 50 (หุน้บุริมสิทธิ) บนบริษทัยอ่ย 
NOK SPV อตัราการใชสิ้ทธิของหุน้บุริมสิทธิ 1,000 หุน้ ได ้
1 สิทธิออกเสียง 

 
3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

รายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายผลตอบแทนมีดงัต่อไปน้ี 
ประเภทรายการ : รายการเก่ียวโยงกนัจากการจ่ายผลตอบแทนเงินปันผลในอตัราคงท่ี 
ชนิด :    หุน้บุริมสิทธิชนิดสะสม  
อตัราผลตอบแทน :  เงินปันผลแบบสะสมในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 
เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล :  ไดรั้บเฉพาะปีท่ีมีการประกาศจ่าย โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจะไดรั้บเงิน

ปันผลก่อนผูถื้อหุน้สามญั 
สิทธิในการออกเสียง :  1,000 หุน้บุริมสิทธิเท่ากบั 1 สิทธิ  
เง่ือนไขส าคญัอ่ืน : ห้ามผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงขาย โอน โอนสิทธิ จ าหน่ายโดยประการ

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

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

รายการที ่4: การเข้าท าสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement (SPA) 

1) วนั เดอืน ปี ทีเ่กดิรายการ 

บริษทัจะเขา้ท ารายการดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีไดรั้บอนุมติัการใหเ้ขา้ท ารายการจาก ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2557 ซ่ึงก าหนดการประชุมในวนัท่ี 9 เมษายน 2557 
 

2) คู่สัญญาทีเ่กีย่วข้องและความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน 

1.1 สญัญา Brand License Agreement 

ผูใ้หส้ญัญา :    บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT 

ผูรั้บสญัญา :    บริษทัร่วมทุน 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน : 

-  NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49  
- บริษทัร่วมทุน เป็นบริษทัท่ีร่วมกันจดัตั้ ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้นโดย SCOOT NOK SPV และ

บริษทั ก. ในสัดส่วนร้อยละ 49:49:2 เพ่ือด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดัในเส้นทางบิน
ระหวา่งประเทศ  

- SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
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สญัญา Special Prorate Agreement 

ผูใ้หส้ญัญา :    บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ SCOOT 

ผูรั้บสญัญา :    บริษทัร่วมทุน 

ความสมัพนัธ์กบับริษทัจดทะเบียน : 

- NOK SPV เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั โดยบริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49  
- บริษทัร่วมทุน เป็นบริษทัท่ีร่วมกนัจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ กิจการโดย SCOOT 

NOK SPV และบริษทั ก.ในสดัส่วนร้อยละ49 : 49 : 2 เพ่ือด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั
ในเสน้ทางบินระหวา่งประเทศ  

- SCOOT ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทั 
 

3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

1.1 สญัญา Brand License Agreement 

สญัญา Brand License Agreement จดัท าข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ
บริษทัร่วมทุนไดรั้บสิทธิการใชช่ื้อ แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือเคร่ืองหมายใดๆ
ของบริษทั และ SCOOT เป็นการท าสญัญาระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV กบั SCOOT และบริษทัร่วม
ทุน ภายหลงัจากท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV ไดเ้ขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ในเบ้ืองตน้อตัราค่าใชบ้ริการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี  

สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในตราสินค้า (Brand License Agreement) 

ช่ือสัญญา ร่างสญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิในตราสินคา้ (“สัญญา”)  
คู่สัญญา 
 

 Scoot Pte. Ltd. (“SCOOT”)  
 บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“NOK”) และ 
 บริษทัร่วมทุน (“บริษัทร่วมทุน”) 

ระยะเวลาและการส้ินสุด 
ของสัญญา 
 

ระยะเวลาของสัญญาฉบบัน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช ้(วนัท่ีสัญญามีผลบงัคบัใช ้
คือวนัท่ี []) และให้มีผลไปตลอดจนถึงหรือจนกว่าจะมีการเลิกสัญญาตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงในสัญญาฉบับน้ีโดย SCOOT หรือ NOK (ในท่ีน้ีแต่ละบริษทัหมายถึง “บริษัท
แม่”) 

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ  
(Grant of License) 

 บริษทัแม่แต่ละบริษทั (“ผู้ให้สิทธิ”) ตกลงอนุญาตให้ใชสิ้ทธิแบบไม่จ ากดัแต่เพียงผู ้
เดียว โดยไม่สามารถเปล่ียนมือ ไม่สามารถให้สิทธิต่อกบับุคคลอ่ืน และไม่สามารถ
โอนสิทธิได ้แก่บุคคลดงัต่อไปน้ี: 
(ก) บริษทัร่วมทุน ส าหรับสิทธิในการใชช่ื้อ แบรนด์ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมาย

บริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของผู ้ให้สิทธิ ในประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศใดๆ ท่ีบริษทัร่วมทุนอาจมีเท่ียวบินเป็นคร้ังคราว ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจการของบริษทั และประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีคู่สัญญาจะได้
ตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นคร้ังคราว และ 
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(ข) บริษัทแม่อีกฝ่ายหน่ึง ส าหรับสิทธิในการใช้ช่ือ แบรนด์ เคร่ืองหมายการค้า 
เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของผูใ้หสิ้ทธิ ไม่วา่ท่ีใดๆ ทัว่โลก 

 บริษทัร่วมทุนตกลงอนุญาตให้บริษทัแม่แต่ละบริษทั ใชสิ้ทธิแบบไม่จ ากดัแต่เพียงผู ้
เดียว โดยไม่สามารถเปล่ียนมือ ไม่สามารถให้สิทธิต่อกบับุคคลอ่ืน และไม่สามารถ
โอนสิทธิได ้ส าหรับสิทธิในการใชช่ื้อ แบรนด์ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 
และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทัร่วมทุน ไม่วา่ท่ีใดๆ ทัว่โลก 

สาระส าคญัของสัญญา 
(Material Terms and  
Conditions) 
 

คู่สญัญาตกลงกนัและรับทราบวา่ 
 ตามท่ี SCOOT, NOK, NOK SPV และ บริษทั ก. ได้ร่วมกันจดัตั้ งบริษทัร่วมทุนเพ่ือ

ด าเนินธุรกิจสายการบินนั้น การด าเนินธุรกิจสายการบินดังกล่าวจะใช้ตราสินคา้
ร่วมกัน โดยจะน าช่ือ แบรนด์ เคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ และ /หรือ 
เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทัแม่แต่ละบริษทั มาร่วมประกอบกนัเป็นตราสินคา้ดงักล่าว  

 เพื่อเป็นการตอบแทนการใชสิ้ทธิในช่ือ แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ 
และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทัแม่ทั้งสองบริษทั ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้ตกลงใน
สัญญาฉบบัน้ี บริษทัร่วมทุนจะท าการช าระค่าตอบแทนในการใชสิ้ทธิดงักล่าวให้แก่
บริษทัแม่ทั้งสองบริษทั ในจ านวนคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี  

 
1.2 สญัญา Special Prorate Agreement 

สัญญา Special Prorate Agreement จัดท าข้ึนระหว่าง บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT 
และ/หรือ บริษทัร่วมทุนเพ่ือให้คู่สัญญา สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจาก
การจ าหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ซ่ึงถือไดว้า่ลกัษณะของสัญญาเป็นสัญญาทางการคา้ปกติของธุรกิจ
สายการบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินให้แก่บริษทัร่วมทุนโดยคู่สัญญาจะไดต้กลงใน
รายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

ลกัษณะของสญัญา Special Prorate Agreement 

การท าความตกลงเท่ียวบินร่วม คือการตกลงท่ีสายการบินท่ีไม่ไดเ้ป็นผูท้  าการบินสามารถขายท่ีนั่ง
โดยสารบนเท่ียวบินร่วมท่ีท าการบินโดยสายการบินคู่คา้เสมือนหน่ึงเป็นเท่ียวบินของตนเอง โดยทัว่ไป
แลว้รูปแบบของความตกลงเท่ียวบินร่วมอาจอยูใ่นรูปแบบการขายระวางท่ีนัง่ผ่านระบบอตัโนมติั โดย
บริษทัไดรั้บอนุญาตใหจ้ าหน่ายบตัรโดยสารส าหรับท่ีนัง่โดยสารของสายการบินท่ีบริษทัมีการท าความ
ตกลงเท่ียวบินร่วมดว้ย (เป็นสายการบินใดก็ไดไ้ม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั) หรือ การ
ซ้ือขายระวางท่ีนัง่ โดยสายการบินท่ีเป็นฝ่ายท าการบินจะเรียกเก็บเงินจากสายการบินอีกฝ่ายหน่ึงตาม
ราคาท่ีตกลงในความตกลงเท่ียวบินร่วม  

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บประโยชน์จากความร่วมมือดงักล่าวโดยมีรายไดจ้ากการขนส่งผูโ้ดยสารบนเท่ียวบิน
ของบริษทัเพ่ิมข้ึน ท าใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัในตลาดการบินมากข้ึน และสามารถขยายเครือข่ายเสน้ทางบิน
โดยมีต้นทุนส่วนเพ่ิมในระดับต ่ า โดยสามารถขยายการบริการไปยงัตลาดระหว่างประเทศและ
ให้บริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศไดม้ากข้ึนโดยไม่ตอ้งท าการบินในเท่ียวบินระหว่างประเทศและ
ลงทุนในเสน้ทางการบินนั้นๆเอง 
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4) มูลค่ารวมและเกณฑ์ทีใ่ช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

มูลค่ารวมของรายการ 

สญัญา Brand License Agreement :  อตัราค่าบริการตามสญัญา ร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี  

ขนาดรายการ 

เน่ืองจากอตัราค่าใชบ้ริการตามสัญญาร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี นั้นถูกก าหนดมาจากการเจรจาระหวา่ง
บริษทัและ SCOOT ซ่ึงทั้ งบริษทัและ SCOOT ไม่ได้มีส่วนได้เสียซ่ึงกันและกันดังนั้นอตัราค่าใช้บริการ
ดงักล่าวจึงไม่ไดอ้า้งอิงมาจากท่ีใด และจากการท่ีร่างสญัญาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บยงัไม่ไดร้ะบุวา่
จะมีระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเม่ือใด หรือไม่ไดก้ าหนดมูลค่าสูงสุดท่ีจะเรียกเก็บดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระจึงได้พิจารณาประเมินมูลค่าสัญญาโดยใช้ก าไรก่อนภาษีจากประมาณการทางการเงินตลอด
ระยะเวลา 5 ปี (โดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดค้  านึงถึงระยะเวลาเร่ืองการโอนหุ้นตามเง่ือนไขในตาราง
สรุปร่างสัญญาร่วมทุน Joint Venture Agreement ท่ีระบุว่าคู่สัญญาไม่อาจโอนหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนใน
ระหวา่งระยะเวลาห้ามโอนซ่ึงมีก าหนด 5 ปีมาเป็นตวัก าหนดระยะเวลาในการค านวณมูลค่ารายการสัญญา 
Brand Licese Agreement) คูณดว้ยร้อยละ 0.25 (ส่วนท่ีจ่ายใหก้บับริษทั) (อา้งอิงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ฝ่าย
จดัการ) คิดมูลค่าสญัญาเท่ากบั 7.5 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 5 ปี (ค านวณจากก าไรก่อนภาษีจากประมาณการ
ทางการเงินในกรณี Best Case-Cabin Factor+3%) 

สญัญา Special Prorate Agreement : คู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

ขนาดของรายการ 

เน่ืองจากเง่ือนไขต่างๆ ของสัญญาในรายละเอียดนั้นยงัไม่ถูกก าหนดและยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาระหวา่ง
คู่สัญญา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถค านวณขนาดรายการ และให้ความเห็นบนเง่ือนไขของ
สญัญาได ้ 
 

5) ผลประโยชน์ทีบ่ริษัทคาดว่าจะได้รับ 

5.1  การเขา้ท าสญัญา Brand License Agreement ซ่ึงเป็นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน 
เพื่อใหบ้ริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน ไดรั้บสิทธิในการใชช่ื้อ 
แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือ เคร่ืองหมายใดๆ ของบริษทั และ SCOOT  

5.2   สญัญา Special Prorate Agreement ซ่ึงเป็นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน เพ่ือให้
บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ บริษทัร่วมทุน เพ่ือให ้SCOOT และ/หรือ 
บริษทัร่วมทุน สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายได ้ หรือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัรโดยสาร
เคร่ืองบิน เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายการบินใหบ้ริษทัร่วมทุน นอกจากน้ียงัเป็นการเพ่ิมเครือข่ายใน
การท่ีจะจ าหน่ายบตัรโดยสารผา่นช่องทางของบริษทัและ SCOOT 
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แหล่งเงนิทุนทีใ่ช้ในการท ารายการ 

บริษทัคาดว่าจะใชเ้งินสดจากการด าเนินงานภายในของบริษทั เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการเขา้ท ารายการใน
คร้ังน้ี  จ านวนทั้งส้ิน 974.9 ลา้นบาทแบ่งออกเป็น  

1) เงินทุนในการจดัตั้งบริษทั NOK SPV จ านวน 4.9 ลา้นบาทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
2) เงินใหกู้ย้มืจ านวน 970 ลา้นบาทแก่ NOK SPV 

ภายหลงัจากท่ี NOK SPV ไดรั้บเงินจ านวน 974.9 ลา้นบาท ครบจ านวนตามท่ีตอ้งการแลว้ NOK SPV จะน า
เงินท่ีไดรั้บไปร่วมลงทุนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนข้ึนใหม่ หรือโดยการซ้ือหุ้นหรือกิจการในบริษทัร่วมทุนท่ีมีการด าเนิน
ธุรกิจอยูแ่ลว้ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 

2.3 ข้อมูลอุตสาหกรรม  

2.3.1  ภาพรวมทัว่ไปของธุรกจิสายการบิน  

การเติบโตของอุตสาหกรรมสายการบินไดรั้บแรงขบัเคล่ือนส าคญัโดยเฉพาะการขยายตวัจากระบบเศรษฐกิจของ
ตลาดเกิดใหม่ จากขอ้มูลของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) 
ในรอบปี 2556 ภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิคเป็นตลาดสายการบินท่ีมีการเติบโตสูงเป็นอนัดบัท่ีสองรองลงมาจากภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง โดยปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (Revenue Passenger – Kilometer: RPK) ของภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิค มี
อตัราการเติบต่อปีเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.0 ในรอบปี 2555 เป็นร้อยละ 7.1 ในรอบปี 2556 ซ่ึงสูงกวา่อตัราการเติบโตเฉล่ีย
อุตสาหกรรมท่ีร้อยละ 5.3 และร้อยละ 5.2 ตามล าดบั ส่วนปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (Avaliable Seat – Kilometer: 
ASK) ของภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิค มีอตัราการเติบโตต่อปี เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.2 ในรอบปี 2555 เป็นร้อยละ 7.1 ในรอบปี 
2556 ซ่ึงสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉล่ียอุตสาหกรรมท่ีร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.8 ตามล าดับ ในขณะท่ีตลาดภูมิภาค
ตะวนัออกกลางปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารมีอตัราการเติบต่อปี ลดลงจากร้อยละ 15.2 ในรอบปี 2555 เป็นร้อยละ 11.4 ใน
ปี 2556 และปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารมีอตัราการเติบของต่อปี ลดลงจากร้อยละ 12.4 ในรอบปี 2555 เป็นร้อยละ 12.0 
ในรอบปี 2556 ทั้งน้ี ธุรกิจสายการบินข้ึนอยูก่บัปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆ เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ 
ระดบัภูมิภาค และระดบัโลก จ านวนประชากร ฤดูกาลท่องเท่ียว ความพอเพียงและราคาท่ีเหมาะสมของเท่ียวบิน เป็นตน้    

ส าหรับกิจกรรมการบินในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ทั้งจากการเติบโตของจ านวน
ผูโ้ดยสาร และจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานระหวา่งประเทศและในประเทศ ส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากปัจจยัจากภาคการท่องเท่ียว การขยายตวัทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิค และการเติบโตของธุรกิจสายการบิน
ราคาประหยดั (Low-Cost Carrier: LCC) ซ่ึงแข่งขนัดา้นราคาและความถ่ีในการใหบ้ริการเป็นหลกั จากขอ้มูลของบมจ. ท่า
อากาศยานไทย (“ทอท.”) จ านวนผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง ไดแ้ก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ 
หาดใหญ่ ภูเก็ต และแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพ่ิมข้ึนจาก 50.1 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 86.1 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือ
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 14.5 โดยประกอบดว้ยจ านวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 30.6 ลา้นคน 
ในรอบปี 2552 เป็น 54.3 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 15.4 และจ านวนผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 19.5 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 31.9 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโต
เฉล่ียต่อปีร้อยละ 13.1 ซ่ึงจะเห็นไดว้่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขยายตวัสูงกว่าอตัราการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
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ในรอบปี 2556 จ านวนผูโ้ดยสาร ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งรวมกนั เพ่ิมข้ึนจาก 71.5 ลา้นคน ในรอบปี 
2555  เป็น 86.1 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.4 โดยประกอบด้วยจ านวนผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 44.3 ลา้นคน ในรอบปี 2555 เป็น 54.3 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 22.4 และจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 27.2 ลา้นคน ในรอบปี 2555 เป็น 31.9 ลา้นคน ในรอบปี 
2556 หรือ คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.2 ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขยายตวัสูงกวา่
อตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 

การเปลีย่นแปลงของจ านวนผู้โดยสาร(1) ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในรอบปี 2552 ถึง 2556 

จ านวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 

 
ท่ีมา: ทอท. 

หมายเหต:ุ (1) จ านวนผู้โดยสารท้ังหมดค านวณจาก (ก) จ านวนผู้โดยสารขาเข้า ขาออก ท่ีเป็นผู้โดยสารต้นทางปลายทางและผู้โดยสารเปล่ียน
เคร่ือง (Transfer Passenger) และ (ข) จ านวนผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) 

 
อีกทั้ง ปริมาณการจราจรทางอากาศของไทยมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน ณ ท่า

อากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพ่ิมข้ึนจาก 346,538 เท่ียวบิน ในรอบปี 2552 เป็น 559,423 เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือคิด
เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 12.7 โดยประกอบดว้ยปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานระหวา่งประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 
196,680 เท่ียวบิน ในรอบปี 2552 เป็น 316,519 เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 12.6 
และปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 149,858 เท่ียวบิน ในรอบปี 2552 เป็น 242,904 เท่ียวบิน ใน
รอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 12.8 
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ในรอบปี 2556 ปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งรวมกนั เพ่ิมข้ึนจาก 480,335 
เท่ียวบิน ในรอบปี 2555  เป็น 559,423 เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.5 โดยประกอบดว้ย
ปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานระหวา่งประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 268,587 เท่ียวบิน ในรอบปี 2555 เป็น 316,519 เท่ียวบิน ใน
รอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.8 และปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 
211,748 เท่ียวบิน ในรอบปี 2555 เป็น 242,904 เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือ คิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.7 ซ่ึงจะ
เห็นไดว้่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานระหว่างประเทศขยายตวัสูงกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานภายในประเทศเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 
การเปลีย่นแปลงของปริมาณการขึน้ลงของอากาศยาน*  
ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในรอบปี 2552 ถึง 2556 

 
จ านวนเท่ียวบิน (เท่ียว) 

 
ท่ีมา: ทอท. 

หมายเหต:ุ * ยกเว้นอากาศยานของรัฐและเท่ียวบินท่ีใช้ทางการทหาร 
 
2.3.2  ธุรกจิสายการบินราคาประหยดั (Low-Cost Carrier: LCC) 

ธุรกิจสายการบินราคาประหยดั (Low-Cost Carrier: LCC) ในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิคเติบโตอยา่งรวดเร็วในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีปัจจยัสนบัสนุนจากการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว จากขอ้มูลของศูนยว์ิจยักสิกรไทย การ
กา้วเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 จะส่งผลใหเ้กิดความเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิดความ
ตอ้งการการเดินทางเขา้ออกระหวา่งภูมิภาคมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการเปิด AEC ยงัก่อให้เกิดปัจจยัสนบัสนุนธุรกิจการบินอีก
ประการคือ การเปิดเสรีการบินอาเซียน ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จในปี 2558 โดยท าให้เกิดการเพ่ิมเท่ียวบินและขยายเสน้ทาง
การบินมายงัประเทศอาเซียนและเส้นทางการบินระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงในช่วงระหวา่งปี 2554 – 
2556 มีการเปิดตวัสายการบินราคาประหยดัในภูมิภาคอาเซียนกวา่ 7 สายการบิน ใน 6 ประเทศอาเซียน ไดแ้ก่ เวียดนาม 
ลาว เมียนมาร์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  
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โดยทัว่ไปสายการบินราคาประหยดัจะมีรายไดต้่อหน่วยจากการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (Revenue per ASK: RASK) 
ต ่ากวา่สายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ (Premium) อยา่งไรก็ตาม รายไดข้องสายการบินราคาประหยดัมีแนวโนม้เพ่ิม
สูงข้ึนจากการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด จากการวิเคราะห์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในส่วนของขอ้มูลสาย
การบินราคาประหยดัในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิค ปรากฎวา่สายการบินราคาประหยดัมีส่วนแบ่งจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารใน
ภูมิภาคท่ีร้อยละ 24.0 ในรอบปี 2555 และคาดการณ์วา่จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2558 โดยมีปัจจยัหนุนจากการเปิด
เสรีการบินอาเซียนในปี 2558 การเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของจ านวนประชากรระดบักลาง และสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะ
ส าหรับการเดินทางทางอากาศ  
 

ส่วนแบ่งการตลาดของสายการบนิราคาประหยดั ในรอบปี 2546 ถงึ 2555 

 
ท่ีมา: บริษัทฯ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

 
ส่วนแบ่งตลาดของสายการบินราคาประหยดัในประเทศญ่ีปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต ้และประเทศไทยโดยเฉพาะสาย

การบินราคาประหยดัระหวา่งประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดท่ีเติบโตยงัไม่เต็มท่ี ส าหรับประเทศ
ไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นท าเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีมีพรมแดนติดกบัประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว กมัพูชา 
มาเลเซีย และเมียนมาร์ และมีจุดแขง็จากการเติบโตของธุรกิจการบินอยา่งโดดเด่นในภูมิภาค ซ่ึงส่งผลใหก้ารขยายตวัของ
ธุรกิจสายการบินราคาประหยดัของไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
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สัดส่วนจ านวนทีน่ั่งของสายการบินราคาประหยดัต่อจ านวนทีน่ั่งผู้โดยสารทั้งหมด ในรอบปี 2555 

 
ท่ีมา: บริษัทฯ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, 22 พ.ค. 2556 
 

ส าหรับสายการบินราคาประหยดัในประเทศไทยซ่ึงเร่ิมใหบ้ริการในปี 2546 มีการขยายตวัอยา่งสูง และมีแนวโนม้
การเพ่ิมสูงข้ึนจากการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด ส่วนหน่ึงมาจากปัจจยัของราคาท่ีเหมาะสม ความถ่ีในการให้บริการ 
และภาคการท่องเท่ียวทั้ งระหว่างประเทศและในประเทศ จากขอ้มูลของ ทอท. จ านวนผูโ้ดยสารของสายการบินราคา
ประหยดั ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพ่ิมข้ึนจาก 10.1 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 26.6 ลา้นคน ในรอบปี 2556 
หรือคิดเป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 27.4 โดยประกอบดว้ยจ านวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 3.4 
ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 9.7 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 30.1 และจ านวน
ผูโ้ดยสารภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 6.7 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 16.9 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 25.9 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อตัราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขยายตวัสูงกวา่อตัราการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนผูโ้ดยสารภายในประเทศในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

 

จ านวนผู้โดยสารของสายการบนิราคาประหยดั* ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในรอบปี 2552 ถึง 2556 
จ านวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 

 
ท่ีมา: ทอท. 

หมายเหต:ุ   * จ านวนผู้โดยสารท้ังหมดค านวนจาก (ก) จ านวนผู้โดยสารขาเข้า ขาออก ท่ีเป็นผู้โดยสารต้นทางปลายทางและผู้โดยสารเปล่ียน
เคร่ือง (Transfer Passenger) และ (ข) จ านวนผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) 
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สดัส่วนจ านวนผูโ้ดยสารของสายการบินราคาประหยดัต่อจ านวนผูโ้ดยสารทั้งหมด ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 
6 แห่งรวมกัน เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 20.2 ในรอบปี 2552  เป็นร้อยละ 30.9 ในรอบปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.7 โดย
สัดส่วนจ านวนผูโ้ดยสารของสายการบินราคาประหยดัระหวา่งประเทศ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.1 ในรอบปี 2552 เป็นร้อย
ละ 17.9 ในรอบปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 และสดัส่วนจ านวนผูโ้ดยสารของสายการบินราคาประหยดัภายในประเทศ 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.5 ในรอบปี 2552 เป็นร้อยละ 53.0 ในรอบปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.5 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จ านวน
ผูโ้ดยสารของสายการบินราคาประหยดัระหวา่งประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดท่ีเติบโตยงัไม่เตม็ท่ี 
 

สัดส่วนจ านวนผู้โดยสารของสายการบินราคาประหยดั*  ต่อจ านวนผู้โดยสารทั้งหมด  
ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในรอบปี 2552 ถึง 2556 

 
ท่ีมา: ทอท. 

หมายเหต:ุ * จ านวนผู้โดยสารท้ังหมดค านวณจาก (ก) จ านวนผู้โดยสารขาเข้า ขาออก ท่ีเป็นผู้โดยสารต้นทางปลายทางและผู้โดยสารเปล่ียน
เคร่ือง (Transfer Passenger) และ (ข) จ านวนผู้โดยสารผ่าน (Transit Passenger) 
 

ส าหรับปริมาณการจราจรทางอากาศของสายการบินราคาประหยดัมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมข้ึนเป็นอยา่งมาก โดย
ปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานของสายการบินราคาประหยดั ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง เพ่ิมข้ึนจาก 86,472 
เท่ียวบิน ในรอบปี 2552 เป็น 184,987 เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 20.9 โดย
ประกอบดว้ยปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 29,311 เท่ียวบิน ในรอบปี 2552 เป็น 66,902 
เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 22.9 และปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนจาก 57,161 เท่ียวบิน ในรอบปี 2552 เป็น 118,085 เท่ียวบิน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการ
การเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 19.9 

 
 
 
 
 

 
ปริมาณการขึน้ลงของอากาศยานของสายการบินราคาประหยดั* 
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 ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในรอบปี 2552 ถึง 2556 
จ านวนเท่ียวบิน (เท่ียว) 

 
ท่ีมา: ทอท. 

หมายเหต:ุ * ยกเว้นอากาศยานของรัฐและเท่ียวบินท่ีใช้ทางการทหาร 
 

สัดส่วนปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานของสายการบินราคาประหยดัต่อจ านวนเท่ียวบินทั้งหมด ณ ท่าอากาศ
ยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งรวมกนั เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 25.0 ในรอบปี 2552  เป็นร้อยละ 33.1 ในรอบปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 8.1 โดยสัดส่วนปริมาณการข้ึนลงของอากาศยานของสายการบินราคาประหยดัระหว่างประเทศ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
14.9 ในรอบปี 2552 เป็นร้อยละ 21.1 ในรอบปี 2556 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.2 และสดัส่วนปริมาณการข้ึนลงของอากาศยาน
ของสายการบินราคาประหยดัภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 38.1 ในรอบปี 2552 เป็นร้อยละ 48.6 ในรอบปี 2556 หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5  
 

สัดส่วนปริมาณการขึน้ลงของอากาศยานของสายการบนิราคาประหยดั*  
ต่อ จ านวนเทีย่วบินทั้งหมด ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. ในรอบปี 2552 ถึง 2556 

 

 
ท่ีมา: ทอท. 

หมายเหต:ุ * ยกเว้นอากาศยานของรัฐและเท่ียวบินท่ีใช้ทางการทหาร 
2.3.3  ภาวะการแข่งขันของธุรกจิสายการบินราคาประหยดัในภูมภิาคเอเซีย – แปซิฟิค 
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อุตสาหกรรมสายการบินในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิคมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะแนวโนม้การขยายตวั
เพ่ิมสูงข้ึนของธุรกิจสายการบินราคาประหยดัระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขนัโดยอาศยัความ
ประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) ทั้งการขยายธุรกิจจากสายการบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบมีการจดัตั้งบริษทัย่อย
เพ่ือประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั และจากการจัดตั้ งสายการบินราคาประหยดัท่ีเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงเพ่ิงเร่ิม
ด าเนินการ โดยกลุ่มสายการบินท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณท่ีนัง่ (Capacity) ในภูมิภาคเอเซีย 
– แปซิฟิค 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ Cathy Pacific, Qantas และ Sigapore Airline (SIA) ไดจ้ดัตั้งสายการบินราคาประหยดัซ่ึง
ให้บริการภายในรัศมีการบิน 3 – 6 ชัว่โมง (Medium Haul) และภายในรัศมีการบิน 6 – 12 ชัว่โมง (Long Haul) จากขอ้มูล
ของบริษทัฯ Qantas ไดจ้ดัตั้ง Jetstar ในปี 2546 เป็นสายการบินราคาประหยดัใหบ้ริการในเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศ 
ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน นิวซีแลนด ์และสิงคโปร์ ส่วน SIA ไดจ้ดัตั้ง Scoot ในปี 2554 เป็นสายการบินราคาประหยดัให้บริการใน
เส้นทางการบินระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลีย จีน ประเทศไทย ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้นอกจากน้ี ยงัมีกลุ่มสายการบิน
ราคาประหยดั AirAsia ไดจ้ดัตั้ง AirAsia X ในปี 2550 ใหบ้ริการในเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ จีน ออสเตรเลีย 
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และไตห้วนั         
 

ส่วนแบ่งปริมาณทีน่ั่งผู้โดยสารทั้งหมดในภูมภิาคเอเซีย – แปซิฟิค ณ เดอืนเมษายน ปี 2556 

 
ท่ีมา: บริษัทฯ และธนาคารธนาคารแสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, 22 พ.ค. 2556 
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กลุ่มสายการบนิราคาประหยดัซ่ึงให้บริการภายในรัศมกีารบนิ 3 – 12 ช่ัวโมง (Medium to Long Haul) 

สายการบินราคาประหยดั ข้อมูลทัว่ไป การประกอบธุรกจิ 
AirAsia X 

 

 ก่อตั้งเม่ือปี 2550 
 ฐานการบิน: มาเลเซีย 
 ผู ้ ถื อ หุ้ น : AeroVentures 34%, 

AirAsia 14%, Orix 6%, Menara 6% 
และอ่ืนๆ 40% 

 ฝูน บิน : Airbus A330-300s 16 ล า , 
Airbus A340-300s 2 ล า  และAirbus 
A330-200 1 ล า 

 เส้นทางการบิน : จีน ออสเตรเลีย 
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และไตห้วนั 

 ใชช่้องทางการตลาดร่วมกบั AirAsia 
แต่บริหารจดัการโดยผูบ้ริหารคนละ
ทีม 

 ยกเลิกเสน้ทางการบินประเภท Long 
Haul ใ น ยุ โ ร ป  อิ น เ ดี ย  แ ล ะ
นิวซีแลนด ์ในปี 2554 

 เป้าหมายในการมีฝูงบินรวมจ านวน 
32 ล า ในปี 2559 

 เป้าหมายในการจดัตั้งฐานการบินใน
ประเทศไทยช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 
2557 โดยมีฝูงบินเร่ิมแรกคือ Airbus 
A330-300s จ า น ว น  2 ล า  เ ร่ิ ม
ให้บ ริการ  3 เส้นทางการบินใน
ออสเตรเลีย และเอเซียเหนือ  

Jetstar 

 

 ก่อตั้ งเ ม่ือปี 2546 (Long-Hual ในปี 
2549) 

 ฐานการบิน: ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
เวยีดนาม และญ่ีปุ่น 

 ผูถื้อหุน้: Qantas 100% 
 ฝูน บิน : Airbus A330-200s 10 ล า  

และ Boeing 787-800s 3 ล า 
 เ ส้ น ท า ง ก า ร บิ น : ญ่ี ปุ่ น  จี น 

นิวซีแลนด ์และสิงคโปร์ 

 แยกการด าเนินธุรกิจและการบริหาร
จดัการจาก Qantas 

 ขยายธุรกิจโดยการร่วมลงทุน (Joint 
Venture) เ ช่ น  Jetstar Asia ใ น
สิงคโป ร์  และ  Jetstar Pacific ใน
เวยีดนาม 

 ไ ด้ จั ด ห า  Boeing 787-800s เ พื่ อ
แทนท่ี Airbus A330-200s ท่ีมีอยูเ่ดิม 

Scoot 

 

 ก่อตั้งเม่ือปี 2554 
 ฐานการบิน: สิงคโปร์ 
 ผูถื้อหุน้: SIA 100% 
 ฝนูบิน: Boeing 777-200s 6 ล า 
 เส้นทางการบิน : ออสเตรเลีย จีน 

ประเทศไทย ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้

 แยกการด าเนินธุรกิจและการบริหาร
จดัการจาก SIA 

 คาดหมายว่าจะเพ่ิมเส้นทางการบิน
อ่ืนๆ ในปี 2556 จากการท่ีได้มาซ่ึง 
Boeing 777-200s จาก SIA 

 เป้าหมายในการมีฝูงบินรวมจ านวน 
14 ล า ในปี 2559 

ท่ีมา: บริษัท 
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ประเทศไทย 

สายการบินท่ีใหบ้ริการเส้นทางการบินระหวา่งประเทศของไทยมีความหลากหลายของผูใ้ห้บริการ  ปัจจุบนัมี
สายการบินท่ีใหบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง รวม 124 สายการบิน โดยเป็นสายการบินหลกัท่ีใหบ้ริการ
เต็มรูปแบบจ านวน 2 สายการบิน ไดแ้ก่ Thai Airways (รวม Thai Smile) และ Bangkok Airways เป็นสายการบินราคา
ประหยดัจ านวน 24 สายการบิน อย่างไรก็ตาม ในจ านวนน้ีเป็นสายการบินราคาประหยดัหลกัของไทยท่ีให้บริการ
เส้นทางการบินระหวา่งประเทศเพียง 1 สายการบิน คือ Thai AirAsia ซ่ึงมีเส้นทางการบินจ านวน 9 เส้นทาง ไดแ้ก่ จีน 
(รวมฮ่องกง และมาเก๊า) อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ อินเดีย สิงคโปร์ กมัพูชา และศรีลงักา นอกนั้นเป็น
สายการบินราคาประหยดัต่างชาติรายอ่ืน ได้แก่ AirAsia, CEBU Pacific Air, Condor Flugdienst, Eastar Jet, Firefly, 
Golden Myanmar Airlines, IndiGo Airlines, Indonesia AirAsia, Jeju Air, Air Busan, Jetstar Airways, Jetstar Asia, Jin 
Air, Juneyao Airlines, Mandala Airlines, Norwegian Air Shuttle, Scoot, Spring Airlines, Tiger Airways, Tomsonfly, 
T’way Airlines และ Vietjet Air เป็นตน้ 

 
สัดส่วนปริมาณทีน่ั่งของสายการบินระหว่างประเทศของไทย ณ เดอืนเมษายน ปี 2556 

 
ท่ีมา: บริษัท และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, 22 พ.ค. 2556 

 
ประเทศญี่ปุ่ น 

สายการบินหลักท่ีให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น โดยส่วนใหญ่เป็นสายการบินท่ี
ให้บริการเตม็รูปแบบจ านวน 10 สายการบิน ไดแ้ก่ Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL), Korean Air, Delta 
Airlines, Asiana Airlines, United Airlines, China Airlines, Cathay Pacipic, Thai Airways และ  China Southern ใน
จ านวนน้ีเป็นสายการบินหลกัท่ีใหบ้ริการเตม็รูปแบบของไทยท่ีใหบ้ริการเส้นทางการบินระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นเพียง 1 
สายการบิน คือ Thai Airways ดงันั้น ภาวะการแข่งขนัของสายการบินราคาประหยดัระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่นยงัไม่สูง
มาก และมีโอกาสการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดจากความนิยมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของผูโ้ดยสารต่อสายการบินราคาประหยดั ดงั
แสดงให้เห็นจากขอ้มูลของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ท่ีระบุวา่อตัราการเติบโตของสายการบินราคาประหยดัทั้ง
ในประเทศและระหวา่งประเทศของญ่ีปุ่น เพ่ิมสูงข้ึนจากร้อยละ 3.4 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 14.0 ในปี 2555 หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10.6 
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สัดส่วนปริมาณทีน่ั่งของสายการบินระหว่างประเทศของญีปุ่่ น ณ เดอืนเมษายน ปี 2556 

 
ท่ีมา: บริษัทฯ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, 22 พ.ค. 2556 

 
ประเทศเกาหล ี

สายการบินหลกัท่ีใหบ้ริการเส้นทางการบินระหวา่งประเทศของเกาหลีจ านวน 8 สายการบิน โดยเป็นสายการบิน
ท่ีให้บริการเต็มรูปแบบจ านวน 6 สายการบิน ได้แก่ Korean Air, Asiana Airlines, China Eastern, China Southern, Thai 
Airways และ Air China เป็นสายการบินราคาประหยดัจ านวน 2 สายการบิน ไดแ้ก่ Jeju Air และ Air Busan ซ่ึงเป็นสาย
การบินราคาประหยดัท่ีใหบ้ริการในเสน้ทางการบินของไทยเช่นเดียวกนั ภาวะการแข่งขนัสายการบินระหวา่งประเทศของ
เกาหลี โดยเฉพาะการวางต าแหน่งทางการตลาดระหวา่งสายการบินท่ีใหบ้ริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยดั
ยงัคงไม่แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เน่ืองจากค่าธรรมเนียมสนามบินยงัคงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งกลุ่มสายการ
บินทั้งสองกลุ่ม ประกอบกบัสายการบินราคาประหยดัของเกาหลีส่วนใหญ่ยงัคงก าหนดราคาตัว๋โดยสารท่ีรวมค่าบริการ
ทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง เช่น บริการอาหารวา่ง และน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระไวเ้รียบร้อยแลว้เช่นเดียวกนักบัสาย
การบินท่ีให้บริการเต็มรูปแบบ นอกจากน้ีเส้นทางการบินท่ีจ ากดัและการให้บริการท่ีสามารถทดแทนกนัได ้ท าให้อาจมี
การแข่งขนักนัระหวา่งกลุ่มสายการบินทั้งสองกลุ่มอีกเช่นกนั 
 

สัดส่วนปริมาณทีน่ั่งของสายการบินระหว่างประเทศของเกาหล ีณ เดอืนเมษายน ปี 2556 

 
ท่ีมา: บริษัทฯ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, 22 พ.ค. 2556 
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2.3.4  ปัจจยัสนับสนุนการเตบิโตต่อธุรกจิสายการบินราคาประหยดัในภูมภิาคเอเซีย – แปซิฟิค  
 

ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาตต่ิอหัวประชากร (GDP per Capita) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวประชากร (Gross Domestic Prduct per Capita: GDP per Capita) ของของ
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และเกาหลี อยูใ่นระดบักลาง – สูง เม่ือเปรียบเทียบกบัภูมิภาค ในขณะท่ีผลิตภณัฑม์วล
รวมประชาชาติต่อหวัประชากรของไทยในรอบปี 2555 เท่ากบั 5,678 ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ียภูมิภาคท่ี 
24,908 ดอลล่าร์สหรัฐ ท าให้ประเทศไทยมีขอ้ได้เปรียบทางการแข่งขนัในการด าเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยดั 
เน่ืองจากมีตน้ทุนการขายและการให้บริการท่ีแข่งขนัได ้ซ่ึงจะท าให้การก าหนดราคาตัว๋เคร่ืองบินไดเ้หมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูโ้ดยสารแต่ละเสน้ทางการบิน ส่งผลดีต่อโอกาสของไทยในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดจากแนวโนม้ความนิยม
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของผูโ้ดยสารต่อสายการบินราคาประหยดัในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิค นอกจากน้ีรัฐบาลยงัมีนโยบายสนบัสนุน
การเป็นศูนยก์ลางการบินและประตูสู่เอเชีย ซ่ึงประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นท าเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีมีพรมแดนติดกบั
ประเทศอาเซียนถึง 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว กมัพชูา มาเลเซีย และเมียนมาร์ ซ่ึงมีแนวโนม้การเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการคา้ การ
ลงทุน และภาคการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง  
 

ผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาตต่ิอหัวประชากร (GDP per Capita) ในรอบปี 2555 
 
ดอลลาร์สหรัฐ  

 
ท่ีมา: บริษัท และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, 22 พ.ค. 2556 
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ภาคการท่องเทีย่ว 

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียวในภูมิภาคและนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก จากขอ้มูลของ
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 
14.1 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 26.7 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 17.2 แมว้่า
ภาคการท่องเท่ียวของไทยไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองท าให้ส่งผลกระทบตลาดนกัท่องเท่ียวในช่วงไตรมาส
ท่ี 4 ของปี 2556 อยา่งไรก็ตาม โดยภาพรวมจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเสน้ทางการ
บินซ่ึงใหบ้ริการภายในรัศมีการบิน 3 – 6 ชัว่โมง (Medium Haul) อาทิ นกัท่องเท่ียวชาวจีนเพ่ิมข้ึนจาก 0.8 ลา้นคน ในรอบ
ปี 2552 เป็น 4.7 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 56.8 ชาวมาเลเซียเพ่ิมข้ึนจาก 
1.8 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 3.0 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 14.3 ชาว
ญ่ีปุ่นเพ่ิมข้ึนจาก 1.0 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 1.5 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิดเป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปี
ร้อยละ 11.2 และนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีเพ่ิมข้ึนจาก 0.6 ลา้นคน ในรอบปี 2552 เป็น 1.3 ลา้นคน ในรอบปี 2556 หรือคิด
เป็นอตัราการการเติบโตเฉล่ียต่อปีร้อยละ 20.4 เป็นตน้ 

  
จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาต ิในรอบปี 2552 ถึง 2556 

 
นกัท่องเท่ียวแต่ละประเทศ (ลา้นคน)        นกัท่องเท่ียวต่างชาติรวม (ลา้นคน) 

 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, สรุปสถาณการณ์นักท่องเท่ียว ม.ค. – ธ.ค. 2556 
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ในรอบปี 2556 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวนรวม 26.7 ลา้นคน ขยายตวัร้อยละ 19.6 เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบ
ปี 2555 จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน ทั้ งน้ี 
นกัท่องเท่ียวชาวเอเซียตะวนัออกเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดจ านวน 16.1 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.1 รองลงมาคือยโุรป
จ านวน 6.3 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.6 ส าหรับภูมิภาคเอเซียตะวนัออกประกอบดว้ยนกัท่องเท่ียวหลกั 4 ประเทศแรก
ไดแ้ก่ จีน 4.7 ลา้นคน (ร้อยละ 29.3) มาเลเซีย 3.0 ลา้นคน (ร้อยละ 18.6) ญ่ีปุ่น 1.5 ลา้นคน (ร้อยละ 9.6) และเกาหลี 1.3 
ลา้นคน (ร้อยละ 8.1) 

 
สัดส่วนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิรวม 26.7 ล้านคน ในรอบปี 2556 

 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, สรุปสถาณการณ์นักท่องเท่ียว ม.ค. – ธ.ค. 2556 

 
สัดส่วนนักท่องเทีย่วชาวเอเซียตะวนัออก รวม 16.1 ล้านคน ในรอบปี 2556 

 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, สรุปสถาณการณ์นักท่องเท่ียว ม.ค. – ธ.ค. 2556 
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แมว้า่นกัท่องเท่ียวชาวจีนเป็นตลาดท่ีมีใหญ่ท่ีสุดของไทยและมีการขยายตวัสูงสุดในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมคุณภาพทวัร์ของจีนในเดือนตุลาคม ปี 2556 เป็นตน้มา ส่งผลกระทบต่อตลาด
นักท่องเท่ียวจีนของไทยในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 และอาจท าให้นักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางมาไทยมีแนวโน้ม
ขยายตวัลดลง อีกทั้งการชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพฯ เม่ือช่วงปลายปีท่ีแลว้ยืดเยื้อมาในช่วงตน้ปี 2557 อาจส่งผลให้
ภาคการท่องเท่ียวโดยรวมชะลอตวั อยา่งไรก็ตาม หากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองคล่ีคลายลงสู่ภาวะปกติไดภ้ายในช่วง
ปลายไตรมาสท่ี 1 ในปี 2557 และไม่มีสถานการณ์ร้ายแรงใดมากระทบในช่วงท่ีเหลือของปี 2557 แลว้ คาดวา่ตลาดการ
ท่องเท่ียวของไทยจะปรับตวัตามในทิศทางท่ีดีข้ึนตามล าดบั  
 
ราคาน า้มนัเคร่ืองบิน (Jet Fuel) 

มันเคร่ืองบิน (Jet Fuel) เป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายของสายการบินต่างๆ โดยราคาน ้ ามันเคร่ืองบิน
เคล่ือนไหวสอดคลอ้งกบัทิศทางราคาน ้ ามนัดิบ (Brent Crude Oil) ซ่ึงมีความผนัผวนข้ึนอยูก่บัปัจจยัภาวะทางเศษฐกิจ
และลกัษณะภูมิศาสตร์โลก จากขอ้มูลของของสมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศ (International Air Transport 
Association: IATA) ราคาน ้ ามนัเคร่ืองบินปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยท่ีร้อยละ 4 ในช่วงตน้เดือนมกราคม ปี 2557 เม่ือเทียบ
กับเดือนธันวาคม ปี 2556 โดยราคาน ้ ามนัเคร่ืองบินได้ปรับตัวสูงข้ึนตั้งแต่ตน้ปี 2554 และยงัคงทรงตวัในระดับ
ใกลเ้คียงกนัในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบนัท่ีประมาณ 126.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งน้ียงัมีปัจจยัเชิงบวกจาก
ความส าเร็จของการเจรจาสันติภาพท่ีเก่ียวขอ้งกับอิหร่าน ได้ลดความกังวลของการหยุดชะงักของอุปทาน และ
แนวโนม้การเพ่ิมสูงข้ึนของความตอ้งการน ้ ามนัดิบจากการปรับตวัท่ีดีข้ึนของภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก 

ราคาน า้มนัเคร่ืองบนิ และ ราคาน า้มนัดบิ ปี 2547 –2556 (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

 

ท่ีมา: บริษัทฯ ข้อมูลส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
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ส่วนที ่3 ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดั โดย
การท ารายการ 4 รายการไดแ้ก่  1) การเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุนซ่ึงรวมถึงการเขา้ท าสญัญา Joint Venture Agreement 
และการจดัตั้ง NOK SPV และการเขา้ถือหุน้ร่วมกบักรรมการ/ผูบ้ริหารเพ่ือเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมทั้งการจดัตั้ง 
และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุน* โดย NOK SPV รวมถึงในกรณีท่ีบริษทัพิจารณาเขา้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้น 
และ/หรือ สัญญาอ่ืนใดเพ่ือการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน 2) การให้กูย้ืมเงินแก่ NOK SPV 3)การจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 4) การเขา้ท าสัญญาท่ี
เก่ียวข้องในการเขา้ลงทุนในบริษทัร่วมทุน รวมถึงสัญญา Brand License  Agreement และสัญญา Special Prorate 
Agreement เป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนั ดงันั้นในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของการท ารายการทั้งหมดขา้งตน้
จึงพิจารณาทุกรายการร่วมกนัในคราวเดียว (“การท ารายการ”) โดยมีขอ้ควรพิจารณาของความสมเหตุสมผลของการท า
รายการดงัน้ี 

* จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทการเข้าซ้ือหุ้นเพ่ือลงทุนในบริษัทร่วมทุน ไม่ได้เป็นการเข้าซ้ือจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท 
 
3.1  ข้อดแีละข้อด้อยจากการท ารายการ และการไม่ท ารายการ : 

 ข้อดขีองการท ารายการ 

ก) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางการบิน
ภายในประเทศและเส้นทางการบินระหว่างประเทศ 

ปัจจุบนับริษทัให้บริการแต่เฉพาะเส้นทางการบินระยะใกล ้(Short Haul) ภายในประเทศเท่านั้น 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีบริษทัจะสามารถขยายตลาดการใหบ้ริการในเส้นทางการ
บินระหวา่งประเทศในแถบเอเชียและตะวนัออกกลางในพิสัยการบินไม่เกิน 6 ชัว่โมง (Medium Haul)อาทิ 
เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมี จ านวนประชากรมาก 
อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอตัราการขยายตวัของผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการใช้บริการในการเดินทาง
ท่องเท่ียว ตลอดจนการติดต่อทางธุรกิจสูง อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยเป็นการสร้าง
เสน้ทางท่ีเป็น connectivity ใหก้บับริษทัต่อไปในอนาคต 

ข) สามารถจดัตั้งและให้บริการสายการบินได้อย่างรวดเร็ว 

โดยการลงทุนร่วมกับ SCOOT ซ่ึงมีประสบการณ์ในเส้นทางดังกล่าวและมีความคุ้นเคยกับ
พฤติกรรมของตลาด รวมทั้งกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในจุดหมายปลายทาง (Destination) นั้นๆ ท าใหก้าร
ร่วมทุนสามารถเร่ิมด าเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการท่ีบริษทัด าเนินการเอง ทั้ งน้ีบริษทัไม่ตอ้ง
เสียเวลาในการศึกษาพฤติกรรมของตลาด รวมทั้งกฎเกณฑต์่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในแต่ละจุดหมายปลายทางท่ี
ตอ้งการเปิดเส้นทางใหม่ และสามารถน าประสบการณ์ ความรู้ ช่องทางในการจ าหน่าย ตลอดจนอุปกรณ์
และคร่ืองมือต่างๆของ SCOOT มาใชไ้ดเ้ลย เป็นตน้ 
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ค) ได้รับผลตอบแทนในระดบัทีเ่หมาะสม คุ้มค่าการลงทุน 

เม่ือพิจารณาจากประมาณการทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระคาดว่าการลงทุนในธุรกิจสาย
การบินดงักล่าวจะเร่ิมมีก าไรในปี 2560 ท่ีประมาณ 232 ลา้นบาท และจะเพ่ิมเป็นปีละประมาณ 447 - 724 
ล้านบาท ภายหลังจากท่ีมีการด าเนินการเต็มท่ี ซ่ึงจะส่งผลให้ก าไรรวมของบริษัทเพ่ิมข้ึน โดยหาก
เปรียบเทียบจากก าไรของบริษัทในปี 2556 ท่ี 1,075 ล้านบาท และเม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนของ
โครงการในส่วนของการลงทุน (IRR) ท่ีร้อยละ 45.6 เทียบกับตน้ทุนทางการเงิน (WACC) ของบริษทั ท่ี
ประมาณร้อยละ 14.75 จึงพิจารณาวา่การลงทุนในธุรกิจสายการบินคุม้ค่าต่อการลงทุน 

 ข้อด้อยของการท ารายการ 

ก) อาจสูญเสียโอกาสในการลงทุนอืน่ๆ  

เน่ืองจากการลงทุนในธุรกิจสายการบินในคร้ังน้ี คาดวา่บริษทั จะใชเ้งินลงทุนประมาณ 974.9 ลา้น
บาท กรณีบริษทัมีโครงการอ่ืนหรือโอกาสทางธุรกิจอ่ืนท่ีน่าสนใจใหพิ้จารณาภายหลงัการเขา้ลงทุนในคร้ัง
น้ี บริษทัอาจมีขอ้จ ากดัดา้นแหล่งท่ีมาของเงินทุน และอาจเสียโอกาสท่ีจะลงทุนในโครงการนั้นๆ  

 ข้อดขีองการไม่ท ารายการ 

ก) มเีงนิไว้ลงทุนในโครงการอืน่ๆ 

เน่ืองจากการลงทุนในคร้ังน้ีบริษทัไม่ไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน หากบริษทัไม่ไดล้งทุนใน
คร้ังน้ีบริษทัจะมีเงินลงทุนเหลือไวส้ าหรับการพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพอ่ืนๆ หากมีโอกาส
เขา้มาใหพ้ิจารณาในอนาคต   

 ข้อด้อยของการไม่ท ารายการ 

ก) เสียโอกาสในการขยายธุรกจิไปในธุรกจิทีม่ศัีกยภาพเพือ่สร้างการเตบิโตในอนาคต   

หากบริษทัไม่ลงทุนในคร้ังน้ีอาจท าใหบ้ริษทัเสียโอกาสท่ีดีในการขยายธุรกิจไปยงัเส้นทางการบิน
ระหวา่งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีจ านวนประชากรมาก อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
และมีแนวโน้มการเติบโตของจ านวนผูโ้ดยสารท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียวและติดต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศสูง ซ่ึงคาดวา่จะสามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
3.2 เหตุผลและความจ าเป็นทีต้่องท ารายการดงักล่าวกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและไม่ท ารายการกบับุคคลภายนอก 

จากหลกัการและเหตุผลท่ีบริษทั เห็นชอบในการลงทุนและขยายธุรกิจไปยงัการให้บริการสายการบินราคา
ประหยดัในเส้นทางการบินระหว่างประเทศในพิสัยการบินระยะกลางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณา
รายละเอียดของการท ารายการและเห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นท่ีบริษทัจะจดัตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้นเพื่อลงทุนใน
บริษทัร่วมทุนเพื่อด าเนินธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนการเขา้ท าสญัญาต่างๆ โดยเป็นสญัญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเขา้ลงทุนใน
บริษทัร่วมทุนซ่ึงถือเป็นการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัทั้งส้ิน ดงัน้ี 

– ส าหรับเงินใหกู้ย้มืจากบริษทัให ้NOK SPV นั้นมีความจ าเป็นท่ีบริษทัตอ้งใส่เงินลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นท่ีไดต้กลงกนักบัคู่สัญญาใน Joint Venture Agreement นอกจากนั้นบริษทัในฐานะท่ีเป็นบริษทัแม่ของ 
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NOK SPV จึงตอ้งให้เงินกูย้ืมจ านวนดงักล่าวเพ่ือให้สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนการท่ีได้วางไว ้
นอกจากน้ี เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวยงัมีการคิดอตัราดอกเบ้ียจาก NOK SPV ตามตน้ทุนค่าเสียโอกาสท่ีบริษทัจะ
ไดรั้บจากการลงทุนบวกส่วนเพ่ิม 

– การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิ การท่ีตอ้งมีบุคคลสัญชาติไทยมาร่วมถือหุ้นเกิดจากความ
จ าเป็นเน่ืองจากเป็นไปภายใตก้ฎหมายเดินอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบริษทัสายการบินจะขอจดทะเบียน
อากาศยานและขออนุญาตประกอบกิจการการคา้ขายในการเดินอากาศจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทยมาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนดงักล่าว และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบ
เงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน เป็นอตัราท่ีเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื
จากสถาบนัการเงิน (MLR) และผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ของบริษทั 

– การเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement และ สัญญา Special Prorate Agreement นั้นท าให้บริษทัร่วม
ทุนสามารถอาศยัแบรนดใ์นการท าการตลาดและใชเ้ครือข่ายของบริษทัและ SCOOT ในการด าเนินธุรกิจ 
 

3.3 ผลกระทบทางการเงนิต่อบริษัทในการเข้าท ารายการ  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดศึ้กษาผลกระทบทางการเงินในกรณีท่ีบริษทัฯ  เขา้ท ารายการในคร้ังน้ี โดยได้
จดัท างบเสมือนปรับปรุงรายการในงบดุลของบริษทั ณ ส้ินสุด ปี2556 เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของบริษทั ภายหลงั
จากการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี  

หน่วย: ลา้นบาท งบการเงิน 
 2554 2555 2556 งบการเงินเสมือนปรับปรุง 2556 

เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 197.1 246.5 565.4 565.4 
เงินลงทุนชัว่คราว 1,050.0 1,410.0 4,800.0 3,825.1 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,856.9 2,097.5 6,024.0 5,049.1 
เงินให้กูย้มืแก่ NOK SPV  - - - 970.0 

เงินลงทุนใน NOK SCOOT - - - 4.9 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 158.9 154.5 247.6 1,222.5 
รวมสินทรัพย ์ 2,015.8 2,252.0 6,271.7 6,271.7 
เจา้หน้ีการคา้ 517.1 419.9 410.5 410.5 
เจา้หน้ีอ่ืน 483.4 683.7 1,033.6 1,033.6 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,144.9 1,270.9 1,619.1 1,619.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 73.5 91.2 109.2 109.2 
รวมหน้ีสิน 1,218.4 1,363.9 1,728.2 1,728.2 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 797.4 888.1 4,543.4 4,543.4 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 292.2 519.9 1,099.4 1,099.4 
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรม
ด าเนินงาน 

320.5 843.6 1,138.0 1,138.0 
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ผลกระทบของการท ารายการต่ออตัราส่วนทางการเงนิของบริษัทฯ 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
(เท่า) 

 2556 
ก่อนท ารายการ 

2556 
ภายหลังการท ารายการ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Total Liability  to Equity 
ratio)  

0.38 0.38 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) 3.72 3.12 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินผลกระทบของการท ารายการต่อฐานะทางการเงินของบริษทั  จากการเขา้

ลงทุนใน NOK SCOOT เป็นจ านวนทั้งส้ิน 974.9 ลา้นบาท จากกระแสเงินสดท่ีมีอยู่ทั้ งจ านวน ส่งผลให้เงินลงทุน
ชั่วคราวลดลงจาก 4,800 ล้านบาท เป็น 3,825.1 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษทัจะมีรายการเงินลงทุนใน NOK 
SCOOT เพ่ิมข้ึน จ านวน 974.9 ลา้นบาท โดยสรุป บริษทัจะมีสภาพคล่องลดลงจ านวน 974.9 ลา้นบาท และมีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน (รายการเงินลงทุนใน NOK SCOOT และเงินให้กู้ยืมแก่ NOK SPV) เพ่ิมข้ึนจ านวน 974.9 ลา้นบาท 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.38 เท่าไม่เปล่ียนแปลง ในขณะท่ีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ลดลงจาก 3.72 เท่า
เป็น 3.12 เท่า 

นอกจากน้ี หากพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2556 บริษทัมีก าไรก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 
1,099.4 ลา้นบาท มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,138.0 ลา้นบาท ซ่ึงมากเพียงพอส าหรับการใช้
ในการเขา้ลงทุนใน NOK SCOOT ไดท้ั้งจ านวน 

ทั้งน้ีภายหลงัจากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ียงัไม่มีความชดัเจนวา่บริษทัจะตอ้งจดัท างบการเงินรวมหรือไม่ซ่ึง
ยงัคงตอ้งหารือในรายละเอียดกบัผูส้อบบญัชีต่อไป ทั้งน้ีผูส้อบบญัชียงัตอ้งพิจารณาถึงรายละเอียดเก่ียวกบั พฤติกรรมท่ี
แสดงให้เห็นถึงการมีอ านาจควบคุมท่ีแทจ้ริงของบริษทัท่ีมีในบริษทัร่วมทุน ความเป็นอิสระของบริษทั ก. เป็นตน้ ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดว้เิคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัทั้ง 2 กรณีดงัน้ี 

กรณีตอ้งจดัท างบการเงินรวม ผลกระทบท่ีมีต่อ สินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุลของบริษทัจะ
เพ่ิมข้ึนเท่ากบัสินทรัพย ์และหน้ีสิน ของบริษทัร่วมทุนและส่วนของผูถื้อหุน้จะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงตามก าไรหรือขาดทุน
ของบริษทัร่วมทุนดว้ย โดยมีการแสดงส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยแยกไว ้ในขณะท่ีงบก าไรขาดทุน รายได ้ตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้าย ก าไรสุทธิของบริษทัจะเพ่ิมข้ึน เท่ากบัรายไดแ้ละตน้ทุนค่าใชจ่้ายของบริษทัร่วมทุน ส่วนก าไรสุทธิของ
บริษทัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงเท่ากบัก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัร่วมทุนคูณดว้ยสดัส่วนท่ีลงทุนในบริษทั
ร่วมทุน 

กรณีไม่ตอ้งจดัท างบการเงินรวม ผลกระทบท่ีมีต่อสินทรัพย ์และส่วนของผูถื้อหุ้นจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจาก
ก าไรหรือขาดทุนตามส่วนท่ีบนัทึกเขา้บญัชีเงินลงทุนและก าไรสะสม ส่วนหน้ีสินในงบดุลของบริษทัจะเป็นเช่นเดิม 
ในขณะท่ีงบก าไรขาดทุน รายได ้ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน จะเหมือนเดิมแต่ก าไรสุทธิของบริษทัจะ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเท่ากบัก าไรหรือขาดทุนสุทธิของบริษทัร่วมทุนคูณดว้ยสดัส่วนการลงทุน 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นในเบ้ืองตน้วา่มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะมีโอกาสท่ีจะตอ้งจดัท างบ
การเงินรวม 
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3.4 ความเส่ียงของการท ารายการทีส่ าคญั 

1.  การลงทุนในโครงการทีเ่ป็น Greenfield Project 

การเขา้ลงทุนในบริษทัท่ีด าเนินการธุรกิจสายการบินราคาประหยดัดงักล่าวอาจมีความเส่ียงจากการ
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีสูงกว่าประมาณการ (Cost overrun) และความเส่ียงในการเร่ิมด าเนินงานได้ 
(Commencement risk)  

จากการท่ีบริษทั และ SCOOT มีประสบการณ์ในการด าเนินงานสายการบินราคาประหยดัมาก่อนโดย
บริษทัมีความช านาญในการให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในขณะท่ี SCOOT มีความเช่ียวชาญ
ในการให้บริการในเส้นทางการบินระหวา่งประเทศ จากขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงคาด
ว่าความเส่ียงดังกล่าวท่ีหากเกิดข้ึนกบัการลงทุนในคร้ังน้ี จะอยู่ในวิสัยท่ีบริหารจดัการไดแ้ละจะไม่ส่งผล
กระทบต่อโครงการอยา่งมีนยัส าคญั 

2. ความเส่ียงจากการที่บริษัทไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในเส้นทางการบินระหว่างประเทศใน
พสัิยการบินระยะกลางมาก่อน 

ทั้ งน้ีการให้บริการในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ดังกล่าวจะมีความแตกต่างจากรูปแบบการ
ให้บริการท่ีบริษทัท าอยู่ในปัจจุบนั ทั้งในเร่ืองของเส้นทางการบิน การบริหารจดัการเคร่ืองบิน Wide Body 
อย่างไรก็ตาม SCOOT ซ่ึงเป็นผูร่้วมทุนมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจในเส้นทางดงักล่าวซ่ึงบริษทัร่วมทุน
สามารถน าประสบการณ์และความรู้ดงักล่าวมาใชไ้ด ้

3. ความเส่ียงจากการที่ Brand NOK SCOOTยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าในแต่ละเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศ 

เน่ืองจากเป็นการจดัตั้งสายการบินข้ึนมาใหม่จึงอาจจะยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความไวว้างใจจาก
ลูกคา้ในช่วงแรกของการด าเนินการซ่ึงอาจส่งผลใหผ้ลการด าเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหมายไว ้อย่างไรก็ตามการท่ีบริษทัร่วมทุนสามารถใชแ้บรนด์ และจุดแข็งของบริษทัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกั
เป็นอยา่งดีในเส้นทางการบินในประเทศ และ SCOOT ซ่ึงเป็นแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัในเส้นทางการบินระหวา่ง
ประเทศไดน่้าจะช่วยลดความเส่ียงในเร่ืองดงักล่าวและส่งผลดีต่อการด าเนินงานของบริษทัร่วมทุน 

4. ความเส่ียงของการเกิดโครงสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Structure) กับ
บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

จากการท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจให้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า และหากในอนาคตจะมีบริษทัร่วมทุนซ่ึง
บริษทัจะถือในสัดส่วนร้อยละ 49 และท าธุรกิจใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเหมือนกนัจึงอาจถูกพิจารณาได้
ว่าเป็นโครงสร้างท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์อย่างไรก็
ตามหากพิจารณาถึงรูปแบบการท าธุรกิจระหว่างบริษทัและบริษทัร่วมทุนจะพบว่าบริษทัทั้ง 2 ด าเนินธุรกิจ
แตกต่างกนัโดยมีกลุ่มลูกคา้และตลาดท่ีแตกต่างกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี บริษทัใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่า
เส้นทางการบินภายในประเทศโดยมีพิสัยการบินไม่เกิน 3 ชั่วโมง (Short Haul)โดยเคร่ืองบินแบบ Narrow 
Body ในขณะท่ีบริษทัร่วมทุนจะใหบ้ริการสายการบินตน้ทุนต ่าเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศโดยมีพิสัยการ
บินไม่เกิน 6 ชัว่โมง (Medium Haul) โดยเคร่ืองบินแบบ Wide Body นอกจากนั้นการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ร่วมทุนยงัจะช่วยส่งเสริมใหก้บัธุรกิจการบินภายในประเทศของบริษทั กล่าวคือบริษทัร่วมทุนจะท าหนา้ท่ีน า
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ผูโ้ดยสารจากต่างประเทศเขา้มาส่งต่อใหก้บับริษทัเพ่ือเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางในประเทศซ่ึงต่อไปใน
ลกัษณะแบบ Connecting Filght จากท่ีปัจจุบนับริษทัมีการให้บริการในรูปแบบ Point-to-Point เพียงอยา่งเดียว
ซ่ึงท าใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในอนาคตของบริษทั 

5. ความเส่ียงจากการที่ NOK SPV อาจเข้าซ้ือหุ้น และ/หรือ เข้าซ้ือกิจการในบริษัทที่ด าเนินธุรกจิอยู่แล้ว
แทนการจดัตั้งบริษัทร่วมทุน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ไดอ้นุมติัเร่ืองการ
จดัตั้ง และ/หรือ การเขา้ซ้ือหุ้นในบริษทัร่วมทุนโดย NOK SPV ซ่ึง NOK SPV จะด าเนินการจดัตั้งบริษทัร่วม
ทุน และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้ หาก NOK SPV เลือกท่ีจะเขา้
ซ้ือหุน้ และ/หรือเขา้ซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้อาจมีความเส่ียงจากการท่ีบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยู่
แลว้มีผลการด าเนินงานขาดทุน หรือมีภาระหน้ีสินและภาระผกูพนัธ์อ่ืนๆ ตามมา อยา่งไรก็ตามหาก NOK SPV 
เลือกวธีิดงักล่าว NOK SPV ควรตอ้งท าการศึกษาสถานะของบริษทั (Due Diligence) ก่อนเขา้ซ้ือ  

6. ความเส่ียงต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

ในช่วงเร่ิมแรก 2-3 ปีของการด าเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนอาจประสบภาวะขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน เน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัซ่ึงถือเงินลงทุนในบริษทัร่วมทุนอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากการท่ีบริษทัร่วมทุนประสบภาวะขาดทุนดงักล่าว โดยส่งผลให้ก าไรสุทธิของบริษทัตาม
งบการเงินท่ีรวมส่วนไดเ้สียหรืองบการเงินรวมลดลงดว้ย ซ่ึงอาจส่งผลให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทัอาจลดลงจากอตัราเดิมท่ีเคยประกาศจ่ายเงินปันผลมาในอดีตได ้ 

7. ความเส่ียงของความไม่แน่นอนทางการเมอืง 

บริษทัอาจไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองซ่ึงอาจส่งผลให้จ านวนนกัท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศท่ีจะมาใชบ้ริการลดลง นอกจากนั้นหากสถานการณ์ทางการเมืองส่งผลลบถึงอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ อาจส่งผลใหค้วามสามารถในการซ้ือของคนในประเทศนอ้ยลงซ่ึงจะส่งผลต่อจ านวน
ผูโ้ดยสารท่ีเป็นคนไทยท่ีตอ้งการไปท่องเท่ียวในต่างประเทศลดลงดว้ยเช่นกนั 

8. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาน า้มนั 

NOKSCOOT มีตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงประมาณร้อยละ 50 ของตน้ทุนทั้งหมด การเปล่ียนแปลงของ
ราคาน ้ ามนัอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนในการด าเนินการ ประมาณการทางการเงิน และอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทุนของบริษทัได ้ 

9. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัร่วมทุน อยา่งไรก็
ตามสดัส่วนท่ีมาของรายไดข้องบริษทัร่วมทุน จะประกอบดว้ยรายไดท่ี้เป็นสกลุเงินบาท และรายไดท่ี้เป็นสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นสัดส่วนประมาณ 50:50  และในส่วนของค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ ค่าน ้ ามนัและค่าเช่า
เคร่ืองบิน ซ่ึงอยูใ่นรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นกนั มีสัดส่วนประมาณมากกวา่คร่ึงหน่ึงของตน้ทุน
ทั้งหมด จึงเป็นการลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 
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ส่วนที ่4 ความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของรายการ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของโครงการลงทุนของบริษทัร่วมทุน โดยอา้งอิง
จากประมาณการการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยบริษทั SCOOT และท่ีปรึกษาของบริษัท 
ไดแ้ก่ บริษทั โครโนส แอดไวเซอร่ี จ ากดั* ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั และจากการสอบทาน
ความเป็นไปไดข้องสมมติฐานหลกัของประมาณการการศึกษาขา้งตน้ท่ีอาจส่งผลต่อประมาณการทางการเงินท่ีท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระจะน ามาใชอ้า้งอิง โดยท าการสอบทานจากขอ้มูลสถิติ ขอ้มูลบริษทัเทียบเคียงและขอ้มูล
อุตสาหกรรมตามท่ีมีการเปิดเผยเป็นการทัว่ไป 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาจดัท าประมาณการทางการเงินดงักล่าวเป็นเวลาประมาณ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2557 
-  2562 เพ่ือสะทอ้นช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจะด าเนินการขยายเท่ียวบินตามแผนธุรกิจปัจจุบนัไดอ้ยา่งครบถว้น อน่ึงการ
จดัท าประมาณการดงักล่าวอยูบ่นสมมติฐานหลกัท่ีวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัเกิดข้ึนต่อการด าเนินธุรกิจ
ของโครงการลงทุนของบริษทัร่วมทุน และสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Going concern basis)  

การจดัท าประมาณการทางการเงินในคร้ังน้ีเพ่ือประเมินอตัราผลตอบแทนของโครงการลงทุนของบริษทัร่วม
ทุน (“IRR”) และน ามาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ (“WACC”) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ราคาการท ารายการในคร้ังน้ี กล่าวคือหากอตัราผลตอบแทนของโครงการสูงกว่าตน้ทุนทางการเงินของบริษทั ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่าโครงการดงักล่าวมีราคาท่ีเหมาะสม คุม้ค่าการลงทุน ในทางกลบักนัหากอตัรา
ผลตอบแทนของโครงการลงทุนน้อยกว่าตน้ทุนทางการเงินของบริษทั บริษทัไม่ควรลงทุนในโครงการดังกล่าว 
เน่ืองจากเป็นราคาท่ีไม่เหมาะสม ไม่คุม้ค่าการลงทุน 

อย่างไรก็ตาม หากปัจจยัต่างๆ ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัไปจาก
สมมติฐานท่ีก าหนด อตัราผลตอบแทนท่ีประเมินอาจเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั ดงันั้นอตัราผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการ
ประเมินน้ีจึงไม่สามารถใช้อา้งอิงนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ดังกล่าวขา้งตน้ ทั้ งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่
สามารถรับรองหรือรับประกนัความถูกตอ้งหรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีบริษทั และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทั และ
บริษทัท่ีปรึกษาของบริษทั มอบให้แก่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระซ่ึงความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตั้งอยูบ่น
สมมติฐานวา่ ขอ้มูลและเอกสารดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและสมบูรณ์ 

 

4.1  สมมตฐิานส าคญัทีใ่ช้ในการจดัท าประมาณการทางการเงนิของโครงการลงทุนของบริษัทร่วมทุน 

(ก) สมมติฐานเบ้ืองตน้ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินของโครงการลงทุนของบริษทัร่วมทุนเพ่ือประเมิน
อตัราผลตอบแทนของบริษทัร่วมทุน (“IRR”) ส่วนอตัราผลตอบแทนส าหรับบริษทัจะไดรั้บผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปันผลในกบัหุน้บุริมสิทธิเลก็นอ้ย โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับหุน้บุริมสิทธิเท่ากบัร้อยละ 6 ต่อ
ปี โดยมียอดหุน้บุริมสิทธิประมาณ 5.1 ลา้นบาท ดงันั้นเงินปันผลจ่ายของหุน้บุริมสิทธิทั้งหมดเท่ากบั 306,000 
บาทต่อปี ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัต่ออตัราผลตอบแทนของบริษทั และเน่ืองจากการมี SCOOT เป็นผูร่้วมทุน ทั้งน้ีจึงมี
การก าหนดสมมติฐานบางรายการอา้งอิงหน่วยเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
ก าหนดอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกลุเงิน ดงัน้ี 

*ท่ีปรึกษาของบริษัทคือบริษัท โครโนส แอดไวเซอร่ี จ ากัด ซ่ึงมีประสบการณ์เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินในอุตสาหกรรมโครงสร้างพิน้ฐาน
รวมถึงการคมนาคมขนส่ง ท้ังนีผู้้ ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารไม่มีความเก่ียวข้องกับการท ารายการคร้ังนี้ 
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- บาท (THB) : ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) = 32.3 : 1 (ท่ีมา Bloomberg วนัท่ี 5 มีนาคม 2557) 
- ดอลล่าร์สิงคโปร์ (SGD) : ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) = 0.79 : 1 (ท่ีมา Bloomberg วนัท่ี 5 มีนาคม 2557) 

(ข) สมมติฐานดา้นรายได ้

แผนธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ท่ีก าหนดแผนเส้นทางการบินทั้ งหมด 12 เส้นทางในภูมิภาคเอเชีย  
โดยมีขอ้มูลสรุปของเสน้ทางบิน และระยะเวลาการด าเนินการของการเปิดเสน้ทางบินดงัน้ี 

ปีของการเปิด
เส้นทางบิน 

เส้นทางบินเพิง่เร่ิมเปิด 
ระยะทางในการบิน 

(กโิลเมตร) 

จ านวนเที่ยวบินไปกลบั
ของแต่ละเส้นทางบิน

ต่อสัปดาห์ 

จ านวนเที่ยวบินไป
กลบัทั้งหมดต่อ

สัปดาห์ 

คร่ึงหลงัของปี 
2557 - 2558 

เอเชียตะวนัออกจ านวน 3 เส้นทาง 7,326 - 9,216 4 - 7 18 

ปี 2559 เอเชียตะวนัออกจ านวน 3 เส้นทาง 
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวน 1 
เส้นทาง  

2,822 - 5,786 4 - 7 45 

ปี 2560 เอเชียตะวนัออกจ านวน 2 เส้นทาง 6,618 - 7,446 4 - 7 58 
ปี 2561 เอเชียใตจ้  านวน 1 เส้นทาง 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้  านวน 1 
เส้นทาง 

5,894 - 5,914 4 - 7 72 

ปี 2562 เอเชียตะวนัออกจ านวน 1 เส้นทาง 8,620 4 - 7 82 
*ระยะทางของเท่ียวบินไปกลับ (Roundtrip) 
**ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่าเส้นทางบินต่างๆ มีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้โดยสาร แต่เส้นทาง
บินเป็นความลับทางธุรกิจจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ 

 
เน่ืองจากจ านวนเท่ียวบินต่อสัปดาห์ (ความถ่ีในการบิน) สะท้อนถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองบินเพื่อ

ก่อให้เกิดรายได ้โดยหากมีความถ่ีมากบริษทัจะมีโอกาสท่ีจะมีรายไดม้ากข้ึน อยา่งไรก็ตามการก าหนดความถ่ีในการ
บินจะข้ึนอยู่กับความต้องการของผูโ้ดยสารเป็นส าคัญ ทั้ งน้ีบริษัทร่วมทุนมีแผนการบินท่ีจะใช้เคร่ืองบินให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

จากแผนการขยายเสน้ทางบินขา้งตน้ส่งผลต่อการเพ่ิมจ านวนเคร่ืองบิน ซ่ึงสามารถสรุปไดต้ามแผนภาพดง้น้ี 
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บริษทัร่วมทุนวางแผนใชเ้คร่ืองบินของ Boeing รุ่น 777-200ER และ/หรือ 777-200 โดยสามารถจุผูโ้ดยสารได้
ทั้งหมด 415 ท่ีนัง่ และสามารถแบ่งท่ีนัง่ออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

 Economy Seat 
 Premium Economy Seat 

 
1) รายไดค้่าโดยสาร ("Fare Revenue") 

(1) อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร ("Cabin Factor") 

อา้งอิงสมมติฐานอตัราส่วนจากประมาณการการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยอตัราส่วนการ
ขนส่งผูโ้ดยสารแบบ Economy Seat ในปีแรกของการด าเนินการของแต่ละเสน้ทางท่ีร้อยละ 80.0 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.5 ต่อปี ในช่วง 3 ปีถดัไป และเร่ิมคงท่ีในปีท่ี 4 ท่ีร้อยละ 81.5 เป็นตน้ไป   

ในส่วนของอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารแบบ Premium Economy Seat ซ่ึงจ านวนท่ีนัง่คิดเป็นสดัส่วน
ร้อยละ 5.8 ของจ านวนท่ีนัง่ทั้งหมดในแต่ละล า คาดการณ์วา่อตัราส่วนจะต ่ากวา่แบบ Economy Seat ท่ีร้อยละ 5.0 
(เน่ืองจากราคาค่าโดยสารแพงกวา่จึงมีความเป็นไปไดว้า่จะสามารถจ าหน่ายจ านวนท่ีนัง่ไดน้อ้ยกวา่ จึงส่งผลให้
อตัราส่วนการขนส่งต ่ากวา่) โดยในปีแรกของการด าเนินการของแต่ละเสน้ทางท่ีร้อยละ 75.0 และเพ่ิมข้ึนปีละร้อยละ 
0.5 ต่อปี ในช่วง 3 ปีถดัไปและจะเร่ิมคงท่ีในปีท่ี 4 ท่ีร้อยละ 76.5 เป็นตน้ไป 

จากแผนธุรกจิและสมมตฐิาน Cabin Factor ข้างต้น สามารถสรุปข้อมูลด าเนนิการ ดงันี ้

  2557**** 2558 2559 2560 2561 2562 
เท่ียวบินไปกลบั รอบ/ปี 153 918 2,346 3,123 3,801 4,273 
จ านวนผูโ้ดยสาร คน/ปี 101,225 607,349 1,556,670 2,081,324 2,543,078 2,867,915 
ปริมาณการผลิตดา้น
ผูโ้ดยสาร (“ASK”)* 

ลา้นท่ีนัง่-กม. 528 3,169 6,009 8,003 9,699 11,215 

ปริมาณการขนส่งดา้น
ผูโ้ดยสาร (“RPK”)** 

ลา้นท่ีนัง่-กม. 421 2,526 4,809 6,430 7,822 9,065 

Cabin Factor*** ร้อยละ 79.7% 79.7% 80.0% 80.3% 80.7% 80.8% 

*ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร ("Available Seat Kilometer" or "ASK") = จ านวนท่ีน้ังท้ังหมด X ระยะทางบินท้ังหมดเป็นกิโลเมตร 
**ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร ("Revenue Passenger Seat Kilometer" or "RPK") = จ านวนผู้โดยสารท้ังหมด X ระยะทางบินท้ังหมดเป็นกิโลเมตร 
***อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร ("Cabin Factor") = RPK / ASK 
**** ปี 2557 เร่ิมเปิดเส้นทางบินในเดือนพฤศจิกายน 

 
ทั้งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารเฉล่ียท่ีอยูใ่นช่วงระหวา่งร้อย

ละ 79.7 - 80.8 กบัขอ้มูลค่าเฉล่ียของอตัราส่วนดงักล่าวในช่วงปี 2554 – 2556 ของสายการบินราคาประหยดัในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 79.0 - 86.6 และเห็นว่าสมมติฐานในการจดัท าประมาณการมี
ความเป็นไปได ้ดงัมีรายละเอียดขอ้มูลของสายการบินเทียบเคียงท่ีน ามาพิจารณาดงัน้ี 
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  Cabin Factor  
 2554 2555 2556 
Nok Air 80.3% 84.3% 84.0% 
Thai AirAsia 80.0% 82.0% 83.0% 
AirAsia Berhad 80.0% 79.0% 79.0% 
AirAsia X Berhad 80.1% 83.8% 82.1% 
Tiger Airways 82.2% 81.0% 79.1% 
Cebu Air 84.6% 86.6% 81.4% 
Average 81.2% 82.8% 81.4% 
Max 84.6% 86.6% 84.0% 
Min 80.0% 79.0% 79.0% 

ท่ีมา: เวบ็ไซตแ์ละรายงานประจ าปีของแต่ละบริษทั 
 

(2) ราคาค่าโดยสารต่อเท่ียวเฉล่ีย (ไม่รวมภาษี) 

ก าหนดสมมติฐานอา้งอิงจากประมาณการการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ซ่ึงประมาณการค่า
โดยสารตามแนวคิดของการก าหนดราคาของการด าเนินการสายการบินราคาประหยดั ซ่ึงทั้ง NOK และ SCOOT เป็นผู ้
มีประสบการณ์ในการด าเนินการสายการบินราคาประหยดัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามล าดบั โดยก าหนดให้
ราคาค่าโดยสารในแต่ละเสน้ทางบินของ Economy Seat มีส่วนลดจากสายการบินปกติอยา่งมีนยัส าคญั  

ทั้งน้ีราคาค่าโดยสารเฉล่ียต่อเท่ียวของแต่ละเส้นทางในปีแรกของการเปิดเส้นทางบินจะอยู่ระหวา่ง 
2,000 - 6,500 บาท/เท่ียว (one way trip) และเพ่ือเป็นการส่งเสริมทางการตลาดเพ่ือดึงดูดใหผู้โ้ดยสารมาใชบ้ริการ ให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการให ้Cabin Factor ปรับเพ่ิมข้ึน จึงก าหนดใหใ้นช่วง 2 ปีแรกของการด าเนินการในแต่
ละเส้นทางบินยงัไม่มีการปรับเพ่ิมราคาค่าโดยสาร และหลงัจากนั้นท่ีปรึกษาก าหนดสมมติฐานปรับราคาค่าโดยสาร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.4 ต่อปี (โดยอา้งอิงตามประมาณการอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปในปี 2557ตามการรายงานนโยบายการเงินใน
เดือนตุลาคม 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดส้อบทานความเป็นไปได้ของสมมติฐานก่อนน ามาใช้อา้งอิงโดยการ
ค านวณอตัราส่วนรายไดจ้ากค่าโดยสาร ("Fare Revenue") / RPK ท่ีผูโ้ดยสารจ่ายส าหรับการเดินทาง 1 กิโลเมตร จาก
ประมาณการการศึกษาความเป็นไปได ้ซ่ึงมีค่าประมาณ 1.30 บาท/ท่ีนั่ง/กิโลเมตร ในช่วงเร่ิมตน้ของการด าเนินการ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับ AirAsia X Berhad ซ่ึงมีระยะทางและเส้นทางในการบินใกลเ้คียงกับบริษทัร่วมทุน ซ่ึงมี
อตัราส่วน Fare Revenue / RPK ของปี 2556ประมาณ 1.10 บาท / ท่ีนั่ง/กิโลเมตร ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกัน โดยอตัราท่ี
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย น่าจะมาจากผลของรูปแบบของบริการท่ีต่างกนั เช่น การให้บริการเก็บสัมภาระใตท้อ้งเคร่ืองท่ี 
AirAsia X Berhad แยกคิดค่าธรรมเนียมแยกออกมาต่างหากจากราคาค่าโดยสาร เป็นตน้   

ส่วนราคาค่าโดยสารเฉล่ียของ Premium Economy Seat จะมีค่าสูงกว่าราคาค่าโดยสารเฉล่ียของ 
Economy Seat ประมาณร้อยละ 50.0 ในเสน้ทางเดียวกนั 
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2) รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอ่ืนๆ  

ได้แก่ รายได้จากการขายอาหาร เคร่ืองด่ืมและสินคา้ท่ีระลึกบนเคร่ืองบิน ค่าเก็บสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 
("Checked Baggage") ค่าธรรมเนียมในการไดสิ้ทธิข้ึนเคร่ืองบินก่อน รวมถึงค่าโฆษณาบนเคร่ืองบินอ่ืนๆ เป็นตน้  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานอา้งอิงจากประมาณการการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการบนเคร่ืองบิน ประมาณร้อยละ 17.3 - 18.9 ของรายไดค้่าโดยสาร
ในช่วงปีประมาณการ อยา่งไรก็ตามท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถสอบทานสดัส่วนดงักล่าวกบัสายการบินอ่ืน
ไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากความแตกต่างของนโยบายการใหบ้ริการและการคิดค่าธรรมเนียม โดยมีขอ้สงัเกตวา่เม่ือน ามา
เปรียบเทียบสดัส่วนดงักล่าวของ AirAsia X Berhad ซ่ึงมีระยะทางในการบินเป็นแบบ Medium Haul เช่นเดียวกนัในปี 
2556 ท่ีมีสัดส่วนดงักล่าวท่ีร้อยละ 25.6 น่าจะเป็นการสะทอ้นถึงนโยบายการให้บริการท่ีต่างกนั เช่น บริษทัร่วมทุน
ให้บริการเก็บสัมภาระน ้ าหนกั 15 กิโลกรัมใตท้อ้งเคร่ืองโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพ่ิม ในขณะท่ี AirAsia X Berhad จะ
คิดค่าสมัภาระใตท้อ้งเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ิมเติมจากค่าตัว๋โดยสาร 

(ค) สมมติฐานดา้นตน้ทุนผนัแปร 

ตน้ทุนบริการของธุรกิจสายการบินประมาณร้อยละ 80 - 90 เป็นตน้ทุนผนัแปร โดยรายการหลกัๆ ไดแ้ก่ ค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ค่าธรรมเนียมสนามบินและคา่บริการน าร่อง ค่าบริการภาคพ้ืนสนาม เป็น
ตน้ โดยตน้ทุนผนัแปรหลกัและตน้ทุนแปรผนัอ่ืนๆ มีสมมติฐาน ดงัน้ี 

1) ตน้ทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

-  ราคาน ้ ามนัเคร่ืองบิน 

ก าหนดสมมติฐานราคาน ้ ามนัเคร่ืองบิน ("Jet Fuel") ท่ี 126.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตลอดปีประมาณ
การ (อา้งอิงราคาน ้ ามนัเคร่ืองบินล่าสุด วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557) เพื่อสะทอ้นราคาตลาดท่ีสามารถรับรู้ไดใ้นปัจจุบนั 
ประกอบกบัท่ีปรึกษาการเงินอิสระไดส้อบทานกบัขอ้มูลราคาน ้ ามนัเคร่ืองบินในอดีต 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2554- ปี 2556) 
ท่ีอยูใ่นช่วงท่ีตลาดซ้ือขายน ้ ามนัค่อนขา้งมีเสถียรภาพ มีการเคล่ือนไหวของราคาน ้ ามนัดงักล่าวในช่วง 110.0 - 137.3 
ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 125.7 ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาร์เรล ใกลเ้คียงกบัสมมติฐานท่ีไดก้ าหนดใช ้

 หน่วย: ดอลล่าร์สหรัฐ / บาร์เรล 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา EIA: U.S. Energy Information Administration (EIA) 
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-  อตัราการใชน้ ้ ามนัของแต่ละเส้นทางบิน (Fuel Consumption) มีค่าแปรผนัตามระยะทางการบินในแต่ละ
เส้นทางซ่ึงค านวณตามมาตราฐานของ  Boeing Airplane Handbook โดยแต่ละเส้นทางจะมีอตัราการใช้
น ้ ามนัดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: บริษทั, Boeing Airplane Handbook 

 
2) ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน  

ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินซ่ึงประกอบไปดว้ยทั้ง Major และ Minor Maintenance เป็นค่าใชจ่้ายท่ีแปรผนั
ตามระยะทางและระยะเวลาในการบินของเคร่ืองบินแต่ละล า โดยจากการสัมภาษณ์ฝ่ายจดัการ ตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินน้ีจะแปรผนัตามปริมาณผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) ทั้ งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงสมมติฐานตาม
ประมาณการการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ท่ี 0.003659 ดอลลาร์สิงคโปร์ / ท่ีนัง่ / กิโลเมตร ซ่ึงเป็นขอ้มูลใน
อดีตของ SCOOT ท่ีใช้เคร่ืองบินเหมือนกับบริษัทร่วมทุน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้เปรียบเทียบข้อมูลกับ 
Singapore Airline ซ่ึงมีเคร่ืองบิน Boeing 777-200ER ในสัดส่วนค่อนขา้งมาก โดย Singapore Airline มีตน้ทุนค่าซ่อม
บ ารุงเคร่ืองบินประมาณ 0.003884 - 0.004302 ดอลลาร์สิงคโปร์ / ท่ีนัง่ / กิโลเมตร ซ่ึงมีค่าแตกต่างจากตน้ทุนค่าซ่อม
บ ารุงเคร่ืองบินเลก็นอ้ย โดยอาจจะมีผลมาจาก Singapore Airline มีการใชเ้คร่ืองบินหลายประเภท 

3) ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมน าร่องเคร่ืองบิน (Airport and Navigation Fees) และค่าบริการภาคพ้ืน 
(Ground Handling Charge) 

ค่าธรรมเนียมสนามบินประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมบินลงของเคร่ืองบิน (Landing Fee) ค่าจอดเคร่ืองบิน 
(Parking Fee) ส่วนค่าธรรมเนียมน าร่องเป็นค่าใชจ่้ายในการน าร่องเคร่ืองบินผา่นน่านฟ้าประเทศต่างๆ ท่ีบินผา่น ไม่วา่
จะลงจอดในประเทศนั้นหรือไม่ก็ตาม ส่วนค่าบริการภาคพ้ืนประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการให้บริการลูกคา้ในอาคาร
ผูโ้ดยสารและการให้บริการในลานจอด ไดแ้ก่ การเช็คอินผูโ้ดยสาร การให้บริการท่ีประตูข้ึนเคร่ืองบิน สะพานเทียบ
เคร่ืองบิน การขนล าเลียงกระเป๋าสัมภาระ รถดนัเคร่ืองบิน (Push Back and Tow Bar) บริการขนส่งอาหาร (Catering) 

เส้นทางบิน
อัตราการใช้น า้มัน 

(บาร์เรล / เที่ยว)

NRT 676

KIX 617

ICN 537

TPE 371

HKG 253

PVG 424

SIN 207

FUK 546

BJS 485

DEL 432

DPS 434

NGO 632
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การท าความสะอาดเคร่ืองบิน เป็นตน้ ทั้งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงสมมติฐานตามประมาณการการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีร้อยละ 16.2 - 20.3 ของรายไดร้วม 

4) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใชช่ื้อ แบรนด ์และเคร่ืองหมายการคา้ 

ในเบ้ืองตน้อตัราค่าใช้บริการตามสัญญา Brand License Agreement คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี 
(อา้งอิงร่างสญัญา Brand License Agreement  และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร) 

5) ค่าใชจ่้ายผนัแปรอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายผนัแปรอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ค่าขายและค่าโฆษณา ค่าประกันภยั และค่าเบ้ียเล้ียงส าหรับพนักงาน
ตอ้นรับบนเคร่ืองบินและนกับิน เป็นตน้ ทั้งน้ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระอา้งอิงสมมติฐานตามประมาณการการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีร้อยละ 8.8 - 11.1 ของรายไดร้วม 

(ง) สมมติฐานดา้นตน้ทุนคงท่ี 

1) ค่าเช่าเคร่ืองบิน  

ตามแผนธุรกิจ NOKSCOOT จะเช่าเคร่ืองบินของ Boeing รุ่น 777-200ER และ/หรือ 777-200 โดยราคาตลาด
ของค่าเช่าเคร่ืองบินรุ่นดงักล่าวอยูใ่นช่วงล าละ 520,000 - 630,000 ดอลลาร์สหรัฐ / ล า / เดือน (ท่ีมา บริษทัและ CAPA: 
Center for Aviation) ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานคา่เช่าเคร่ืองบินเท่ากบั 575,000 ดอลลาร์สหรัฐ / ล า / 
เดือน อา้งอิงค่ากลางของช่วงราคาตลาดขา้งตน้ โดยมีจ านวนเคร่ืองบินเช่าดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

2) ตน้ทุนค่าพนักงาน อา้งอิงตามงบประมาณการจา้งพนักงานจากประมาณการการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ค่าเฉลีย่เงนิเดอืน (ดอลลาร์สิงคโปร์) 
กปัตนั - นกับินผูช่้วย 30 คนในช่วงปี 2014 - 2015 หลงัจากนั้น

มีอยา่งนอ้ย 12 คนต่อเคร่ืองบิน 1 ล า* 
2,500 - 6,250 

เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 2.4 ต่อปี** 
พนกังานตอ้นรับบน
เคร่ืองบิน 

171 คนในช่วงปี 2014 - 2015 หลังจาก
นั้ นมีอย่างน้อย 60 คนต่อเคร่ืองบิน 1 
ล า* 

625 
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 2.4 ต่อปี** 

ผูบ้ริหารและพนกังาน
ท่ีส านกังาน 

อยา่งนอ้ย 14 คนต่อเค่ืองบิน 1 ล า 3,750 
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 2.4 ต่อปี* 

*เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการบินพลเรือน 
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**อัตราการปรับค่าเฉล่ียของเงินเดือนอ้างอิงตามประมาณการอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 2014 ตามการรายงานนโยบายการเงินใน
เดือนตลุาคม 2556 ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

3) ค่าใชจ่้ายคงท่ีอ่ืนๆ  

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบริหารงาน ส านักงานและค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ อา้งอิงตามงบประมาณ
โครงการจากประมาณการการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  

 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดอลลาร์สิงคโปร์/ปี 7,980,000 7,980,000 9,766,250 10,000,640 10,240,655 10,486,431 
อตัราการเติบโต  0.0% 22.4% 2.4% 2.4% 2.4% 

 
ทั้งน้ีภายหลงัจากท่ีเร่ิมเปิดด าเนินการปลายปี 2014 แลว้ ตามแผนธุรกิจบริษทัร่วมทุนจะท าการเปิดเพ่ิมอีก 4 

เสน้ทางบิน ในปี 2559 จากเดิม 3 เสน้ทาง ส่งผลใหมี้ค่าใชจ่้ายคงท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราส่วนท่ีสูงดว้ยเช่นกนั หลงัจากนั้นใน
ปี 2560 และ ปี 2561 มีการเพ่ิมปีละ 2 เสน้ทางการบิน และ 1 เสน้ทางบิน ในปี 2562 ตามล าดบั 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้จดัตั้งบริษทั 

ค่าใชจ่้ายในการเร่ิมตน้จดัตั้งบริษทัประกอบดว้ยงานดา้นระบบ การฝึกอบรมพนกังาน และค่าจา้งส าหรับพนงังาน
ในระหวา่งการฝึกอบรม ตามสมมติฐานของฝ่ายจดัการ ท่ีประมาณ 11 ลา้นดอลล่าร์สิงคโปร์ในปี 2557 เท่านั้น 

(ฉ) สมมติฐานดา้นค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

ตามแผนธุรกิจบริษทัร่วมทุนจะเช่าเคร่ืองบินรวมทั้งส านกังาน ท าให้บริษทัไม่มีสินทรัพยถ์าวรท่ีส าคญัท่ีจะมี
การคิดค่าเส่ือมราคาหรือคิดค่าตดัจ าหน่าย 

(ช) สมมติฐานดา้นเงินกูย้มื 

บริษทัร่วมทุน ไม่มีนโยบายก่อหน้ีทางการเงิน โดยจะใชเ้งินทุนจากส่วนของผูถื้อหุ้นจากการร่วมทุนในการ
ด าเนินการ นอกจากน้ีธุรกิจสายการบินจะไดรั้บเงินจองล่วงหนา้ซ่ึงส่งผลบวกต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัร่วมทุน 
ดงันั้นบริษทัร่วมทุนจึงไม่มีนโยบายก่อหน้ีทางการเงิน 

(ซ) สมมติฐานดา้นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเร่ืองมาตรการภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เม่ือวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2554 รัฐบาลไดต้ราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554 (“พระราชกฤษฎีกาฯ”) ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาฯ ดงักล่าวก าหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชี จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับ 1 รอบ
ระยะเวลาบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับ 2 รอบระยะเวลาบญัชี
ถดัมาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556  

ดงันั้น เม่ือพิจารณาอตัราภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ ขา้งตน้ มีความเป็นไปไดท่ี้อตัราภาษีท่ีร้อยละ 20 จะมีผลต่อเน่ือง
หลงัจากปี 2557 ไปแลว้ ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานอตัราภาษีเท่ากบัร้อยละ 20  
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อย่างไรก็ตามบริษทัร่วมทุนมีแผนท่ีจะขอรับสิทธิประโยชน์ยกเวน้ภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("BOI") ดงันั้นหากบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ดงักล่าวก็จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมเติม
และส่งผลดีต่อบริษทัร่วมลงทุนมากกวา่ประมาณการท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าไว ้

 

(ฌ) สมมติฐานดา้นเงินทุนหมุนเวยีน 

อ้างอิงจากประมาณการการศึกษาความเป็นได้ของโครงการและจากการสัมภาษณ์ฝ่ายจัดการบริษัท มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 15 วนั 
จากการขายตัว๋โดยสารใหก้บัลูกคา้ประเภทช่องทางตวัแทนจ าหน่าย 

2) รายไดรั้บล่วงหนา้ 
จากแผนธุรกิจท่ีจะมีแผนการขายตัว๋โดยสารผา่นทางอินเตอร์เน็ตอยา่งมีนยัส าคญั โดยลกัษณะของการ
ขายตัว๋โดยสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นผูโ้ดยสารจะช าระค่าตัว๋โดยสารล่วงหน้า โดยมีสมมติฐาน
รายไดรั้บล่วงหนา้เฉล่ียประมาณ 30 วนั  

3) ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย 15 วนั  
จากการด าเนินการท่ีส าคญั เช่น การซ้ือน ้ ามนั เงินเดือนพนกังาน   

4) เงินสดส ารอง (Minimum Cash) 1,000 ลา้นบาท เพ่ือส ารองค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามนโยบายของฝ่ายจดัการ 

(ญ) สมมติฐานดา้นการจ่ายเงินปันผลและการเพ่ิมทุน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระก าหนดสมมติฐานให้ตลอดระยะเวลาประมาณการ บริษทัร่วมทุนไม่มีการเพ่ิมทุน 
หากมีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอ และก าหนดอตัราการจ่ายเงินปันผลเท่ากบัร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี เม่ือมี
ผลก าไรและไม่มีขาดทุนสะสม 

(ฎ) มูลค่าสุดทา้ย (Terminal Value) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณามูลค่าสุดท้ายของกิจการ โดยค านวณจากสูตรอัตราการเติบโตคงท่ี 
(Constant Growth Model) โดยก าหนดสมมติฐานวา่บริษทัร่วมทุนมีการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ท่ีอตัรา
การเติบโตของกระแสเงินสดท่ีร้อยละ 0.0 ตามหลกัของความระมดัระวงั (Conservative Basis) โดยมีรายละเอียดใน
การค านวณ ดงัน้ี 

Terminal Value (Constant Growth Model) = FCFFn+1 / (WACC - growth rate) 

(ฏ) สมมติฐานดา้นอตัราคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate) 

ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของกิจการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระค านวณตน้ทุนทางการ
เงินเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Average Cost of Capital (WACC)) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

WACC = Kd * (1-t) * (D/V) + Ke * (E/V) 
     โดย Kd = อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยาวของกิจการ 
 t = อตัราภาษีเงินได ้(Corporate Tax Rate) 
 D = หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) 
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 E = ส่วนของผูถื้อหุน้ 
 V = เงินทุนทั้งหมด = D + E 
 Ke = อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ค านวณโดยอา้งอิงจาก Capital Asset Pricing Model  

(CAPM) ดงัต่อไปน้ี 
 Ke = Rf + ßL * (Rm - Rf) 
 Rf = อตัราดอกเบ้ียท่ีไม่มีความเส่ียง เท่ากบัร้อยละ 3.77 โดยอา้งอิงอตัราผลตอบแทนของ 

พนัธบตัรรัฐบาลไทยอาย ุ10 ปี (แหล่งท่ีมา www.thaibma.co.th) 
 Rm = อตัราผลตอบแทนของตลาด เท่ากบัร้อยละ 10.71 โดยอา้งอิงอตัราผลตอบแทนเฉล่ีย 

ยอ้นหลงั 10 ปีของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีค านวณโดย Bloomberg 
 ßL = Levered Beta ค านวณโดยใชสู้ตรต่อไปน้ี 
   ßU * (1 + (1-t) * (D/E)) 
     โดย ßU = Unlevered Beta ซ่ึงเท่ากบั 1.582 

ค านวณ Unlevered Beta จากค่าเฉล่ียของบริษทั โดยใชข้อ้มูลเฉล่ียจาก Bloomberg ซ่ึงใช้
ขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่วนัเร่ิมเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 D/E = อตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ซ่ึง 
   เท่ากบั 0.0 เน่ืองจากบริษทัไม่มีนโยบายในการกูย้มืเงิน 
 WACC = 14.75% 
 
4.2 ประเมนิอตัราผลตอบแทนของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนการลงทุนท่ีผูร่้วมลงทุนจะร่วมลงทุนในโครงการประมาณ 2,000 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามจากประมาณ
การทางการเงินท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดจ้ดัท าตามสมมติฐานการด าเนินการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ พบวา่การ
ใชเ้งินลงทุนในการด าเนินการในปีแรก (ปี 2557) นอ้ยกวา่ประมาณการเงินลงทุนท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัร่วมทุน
ยงัคงมีเงินสดเหลือท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินการในปี 2557 ประมาณ 726 ลา้นบาท (2,000 -1,274 ลา้นบาท) และน ามาใช้

2557 2558 2559 2560 2561 2562

กระแสเงนิสดอิสระของกิจการ

ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงนิได้นิตบุิคคล -354 -446 -341 232 447 791

(-) ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 0 0 0 0 0 -67

+/(-) ค่าเส่ือมราคา 0 0 0 0 0 0

+/(-) กระแสเงนิสดสุทธิจากการลงทุน 0 0 0 0 0 0

+/(-) การเปล่ียนแปลงสุทธิของเงนิทุนหมุนเวียน -920 280 350 242 211 189

FCFF -1,274 -166 9 475 657 913

มูลค่าสุดท้ายของกิจการ (Terminal Value) 6,187

กระแสเงนิสดอิสระของกิจการ ณ ปีสุดท้าย 913

WACC 14.75%

อัตราการเตบิโตของกระแสเงนิสด 0.00%

กระแสเงนิสดอิสระและมูลค่าสุดท้ายของกิจการ -1,274 -166 9 475 657 7,100

อัตราผลตอบแทน (IRR) 45.6%
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เพื่อสนบัสนุนการด าเนินการในปี 2558 อีกประมาณ 166 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 1,440 ลา้นบาท โดย
หลงัจากสองปีแรกของการด าเนินการบริษทัร่วมทุนจะมีผลการด าเนินการท่ีดีข้ึนเป็นล าดบัเน่ืองจากการขยายเสน้ทาง
บินเพ่ิมข้ึนและการประหยดัต่อขนาด ทั้งน้ีการท่ีบริษทัร่วมทุนก าหนดทุนจดทะเบียน  2,000 ลา้นบาท เน่ืองจากธุรกิจ
การบินมีปัจจยัเส่ียงต่อการท าธุรกิจหลายปัจจยั ดงันั้นจึงควรมีเงินทุนส ารองไวใ้ห้เพียงพอโดยไม่ตอ้งเรียกเพ่ิมทุน
บ่อยคร้ังเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนจากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวได ้

ทั้งน้ีจากการประเมินอตัราผลตอบแทนของโครงการท่ีประมาณร้อยละ 45.6 ซ่ึงมีค่าค่อนขา้งสูง มีสาเหตุท่ี
ส าคญัส่วนหน่ึงจากการลกัษณะของธุรกิจสายการบินท่ีมีรายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นเงินสดจากการขายตัว๋โดยสารผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต โดยผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่าโดยสารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ดงันั้นบริษทัร่วมทุนจึงมีเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิเป็นบวก ส่งผลบวกต่อกระแสเงินสด และอตัราผลตอบแทนของโครงการในท่ีสุด อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากธุรกิจการ
บินมีปัจจยัหรือตวัแปรท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการท าธุรกิจหลายประการดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อตัราผลตอบแทน
ของโครงการจึงอาจแตกต่างจากตวัเลขขา้งตน้ได ้ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดท้ าการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 4.3 

 
4.3 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยเลือกปัจจยัท่ีเป็นตวั
แปรหลกัท่ีมีผลกระทบต่อมูลอตัราผลตอบแทน โดยตวัแปรหลกัท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกใชใ้นการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวในการประเมินอตัราผลตอบแทนของโครงการมี 2 ตวัแปร ได้แก่ อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสาร 
("Cabin Factor") ในปีแรกของแต่ละเสน้ทางบิน (แบบ Economy Seat) และราคาน ้ ามนั 

ทั้งน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดว้เิคราะห์ความอ่อนไหวของอตัราผลตอบแทนของโครงการโดยการ
เปล่ียนแปลงตวัแปรหลกั ดงัต่อไปน้ี 
1. อตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารในปีแรกของแต่ละเส้นทางบิน (แบบ Economy Seat) เพ่ิมข้ึน / ลดลงร้อยละ 3 จาก

กรณีฐาน เน่ืองอยูใ่นช่วงท่ีใกลเ้คียงกรอบของบริษทัเทียบเคียงในปี 2556 ซ่ึงมีช่วงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 79.0 - 84.0 
 

  
จากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวโดยการพิจารณาจากอตัราส่วนการขนส่งผูโ้ดยสารในปีแรกของแต่ละเสน้ทาง
บิน (แบบ Economy Seat) พบวา่ อตัราผลตอบแทนของโครงการมีค่าอยูร่ะหวา่ง 13.1% - 64.8% 

 
2. ราคาน ้ ามนัเพ่ิมข้ึน / ลดลง ร้อยละ 3 จากกรณีฐาน เน่ืองจากช่วงของราคาน ้ ามนัเคร่ืองบินตามการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวอยูร่ะหวา่ง 122.4 - 130.0 ดอลล่าร์สหรัฐ / บาร์เรล ซ่ึงอยูใ่นช่วงท่ีค่อนขา้งสูงส าหรับช่วงราคา
น ้ ามันเคร่ืองบิน 5 ปียอ้นหลัง  และบริษัทร่วมทุนสามารถปรับค่าโดยสารข้ึนได้ในระยะยาวหากราคา
น ้ ามนัเคร่ืองเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

 

Cabin Factor ในปีแรกของแต่ละเส้นทาง

กรณีฐาน - 3% กรณีฐาน กรณีฐาน + 3%

77.0% 80.0% 83.0%

13.1% 45.6% 64.8%
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จากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวโดยการพิจารณาจากราคาน ้ ามนัเคร่ืองบินพบวา่ อตัราผลตอบแทนของ

โครงการมีค่าอยูร่ะหวา่ง 35.5% - 52.9% 
 
โดยสรุป จากการประเมินอตัราผลตอบแทนของการลงทุนตามกรณีฐานอยูท่ี่ร้อยละ 45.6 สูงกวา่ตน้ทุนทางการเงินของ
บริษทัท่ีร้อยละ 14.75 ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การลงทุนในโครงการและการท ารายการท่ีเก่ียวเน่ือง
ต่อกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้มีราคา (มูลค่าการลงทุน) ท่ีเหมาะสม  

 นอกจากน้ีหากพิจารณาในการเขา้ท ารายการแต่ละรายการซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อใชป้ระกอบการ
พิจารณาร่วมกบัการพิจารณาอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1) การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่การใหกู้ย้มืเงินแก่ NOK SPV โดยมีเง่ือนไขเงินกูด้งัน้ี  

วงเงินใหกู้ย้มื: จ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ีย:  ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคารไทย
พาณิชย ์ และธนาคารกสิกรไทย + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5 ณ วนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2557 เท่ากบัร้อยละ 2.35 (ซ่ึงค านวณมากจาก 1.85 + 0.5) 

ระยะเวลาการกูย้มื : 10 ปี 

การช าระดอกเบ้ีย : รายปี   

การช าระคืนเงินตน้ : ปีท่ี 10 เตม็จ านวน 

หลกัประกนั : ไม่มี 

วตัถุประสงค ์: เพ่ือให้บริษทัเขา้ลงทุน จัดตั้ง และ/หรือ เขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือ เขา้ซ้ือ
กิจการบริษทัร่วมทุนโดยผา่นบริษทัยอ่ย NOK SPV 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเงินใหกู้ย้ืมจ านวนดงักล่าวเป็นการให ้NOK SPV กูเ้พ่ือ

น าไปลงทุนจดัตั้ง และ/หรือเขา้ซ้ือหุ้น และ/หรือกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน และเงินให้กูย้ืมจ านวนดงักล่าว
มาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานส่วนเกินของบริษทัซ่ึง ณ ปัจจุบนัอยูใ่นเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทั และเป็น
คนละส่วนกบัเงินทุนท่ีไดรั้บจากการระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก 
(IPO) โดยบริษทัไดรั้บผลตอบแทนจากเงินให้กูย้ืมในรูปของดอกเบ้ีย ซ่ึงก าหนดตามค่าเสียโอกาส (อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจ าเฉล่ียของธนาคารท่ีบริษทัน าไปฝากหากไม่น ามาลงทุน บวกส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5) นอกเหนือจากดอกเบ้ียท่ี
บริษทัจะไดรั้บจากการให้กูย้ืมแก่ NOK SPV แลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนจากโครงการในรูปของ
เงินปันผลในระยะยาวหากบริษทัร่วมทุนมีก าไรสุทธิจากการด าเนินการอีกดว้ย 

ราคาน า้มันเคร่ืองบิน ("Jet Fuel")

กรณีฐาน - 3% กรณีฐาน กรณีฐาน + 3%

USD 122.4 / barrel USD 126.2 / barrel USD 130.0 / barrel

52.9% 45.6% 35.5%
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ทั้งน้ีการใหเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามโครงสร้างการเขา้ท ารายการ แมว้า่จะเป็นการท ารายการกบับริษทั (NOK SPV) 
ท่ีมีผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูถื้อหุน้ คือคุณพาที สารสิน แต่ตามขอ้เท็จจริงแลว้โครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวแมว้า่บริษทัจะ
ถือหุน้ร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด แต่บริษทัมีสิทธิออกเสียงและรับรู้ผลประโยชน์เท่ากบัร้อยละ 99.89 ในขณะท่ี
นายพาที สารสิน มีสิทธิออกเสียงเท่ากบัร้อยละ 0.102 การให้เงินกูย้ืมดงักล่าวจึงเสมือนเป็นการใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย
ของบริษทันัน่เอง 
2) การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงิน

ลงทุน  

รายละเอียดท่ีส าคญัของหุน้บุริมสิทธิมีดงัน้ี  

ชนิด : หุน้บุริมสิทธิชนิดสะสม  

อตัราผลตอบแทน :  เงินปันผลแบบสะสมในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 

เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล : ไดรั้บเฉพาะปีท่ีมีการประกาศจ่าย โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจะไดรั้บเงินปัน
ผลก่อนผูถื้อหุน้สามญั 

สิทธิในการออกเสียง : 1,000 หุน้บุริมสิทธิเท่ากบั 1 สิทธิ  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืน : ห้ามผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงขาย โอน โอนสิทธิ จ าหน่ายโดยประการอ่ืน
ใด จ าน า หรือก่อภาระติดพนัอ่ืนใดในหุ้นใด ๆ  ของตน เวน้แต่จะไดรั้บ
ความยนิยอมจากผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. (หุน้สามญั) ทุกคนก่อน 

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

การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงิน
ลงทุน มีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นอตัราท่ีเทียบเคียงกบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (MLR) ท่ีร้อยละ 
6.875-6.880 อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม MLR ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 
2557 ขอ้มูลท่ีเผยแพร่จากธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นหากพิจารณาในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น
ของบริษทั อตัราผลตอบแทนเงินปันผลของหุ้น NOK ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 อยู่ท่ีร้อยละ 5.5 ซ่ึงถือว่าเป็นอตัราท่ี
ใกลเ้คียงกนั   

 
3) การเข้าท าสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement 

– สญัญา Brand License Agreement 

สัญญา Brand License Agreement จัดท าข้ึนเพ่ือให้บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/
หรือบริษทัร่วมทุนไดรั้บสิทธิการใชช่ื้อ แบรนด ์เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือเคร่ืองหมายใดๆของ
บริษทั และ SCOOT เป็นการท าสัญญาระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน ภายหลงั
จากท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV ไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในเบ้ืองตน้อตัราค่า
ใชบ้ริการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นส่วนท่ีจ่ายให้บริษทัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัร้อยละ 0.25 ของก าไรก่อนภาษี (อา้งอิงขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการ) 
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เน่ืองจากอตัราค่าใช้บริการตามสัญญาร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี นั้นถูกก าหนดมาจากการเจรจา
ระหว่างบริษทัและ SCOOT ซ่ึงทั้ งบริษทัและ SCOOT ไม่ได้มีส่วนได้เสียซ่ึงกันและกันดังนั้ นอตัราค่าใช้บริการ
ดงักล่าวจึงไม่ไดอ้า้งอิงมาจากท่ีใด และจากการท่ีร่างสัญญาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บยงัไม่ไดร้ะบุว่าจะมี
ระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเม่ือใด หรือไม่ไดก้ าหนดมูลค่าสูงสุดท่ีจะเรียกเก็บดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงได้
พิจารณาประเมินมูลค่าสัญญาโดยใชก้ าไรก่อนภาษีจากประมาณการทางการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปีคูณดว้ยร้อยละ 
0.25 (ส่วนท่ีจ่ายใหก้บับริษทั) คิดมูลค่าสญัญาเท่ากบั 7.5 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 5 ปี (ค านวณจากก าไรก่อนภาษีจาก
ประมาณการทางการเงินในกรณี Best Case-Cabin Factor+3%) 

โดยภาพรวมแลว้เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการท่ีไดร้วมค่าใช้จ่ายตามสัญญา 
Brand License Agreement ยงัคงท าใหโ้ครงการมีความเป็นไปได ้และยงัคงมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่
ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัจึงอาจพิจารณาได้ว่าอตัราค่าใชบ้ริการตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเป็นอตัราท่ี
สมเหตุสมผล 

– สญัญา Special Prorate Agreement 

สัญญา Special Prorate Agreement จดัท าข้ึนระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/
หรือ บริษทัร่วมทุนเพ่ือให้คู่สัญญา สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัร
โดยสารเคร่ืองบิน ซ่ึงถือไดว้า่ลกัษณะของสัญญาเป็นสัญญาทางการคา้ปกติของธุรกิจสายการบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและ
ขยายเครือข่ายการบินใหแ้ก่บริษทัร่วมทุนโดยคู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

เน่ืองจากเง่ือนไขต่างๆ ของสญัญาในรายละเอียดนั้นยงัไม่ถูกก าหนดและยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาระหวา่ง
คู่สัญญา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถค านวณขนาดรายการ และให้ความเห็นบนเง่ือนไขของสัญญาได ้
อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จง้วา่ในหลกัการของสญัญา เง่ือนไขต่างๆ ท่ีจะเจรจากนันั้นจะเป็นไปตาม market 
practice ท่ีเป็นปกติตามเง่ือนไขการคา้ขายโดยทัว่ไปของการท าสัญญาในลกัษณะดงักล่าวของสายการบินอ่ืนๆ หาก
หลกัการของสญัญาเป็นไปตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่หลกัการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล 
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ส่วนที ่5 สรุปความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระต่อการเข้าท ารายการ 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นต่อความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการดงันี ้

1) เป็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสในการท ารายได ้ก าไร และผลตอบแทนใหก้บับริษทัมากข้ึนจาก
เดิมท่ีบริษทัใหบ้ริการแต่เฉพาะเสน้ทางการบินระยะใกล ้(Short Haul) ภายในประเทศเท่านั้น การเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีบริษทัจะสามารถขยายตลาดการใหบ้ริการในเสน้ทางการบินระหวา่งประเทศใน
แถบเอเชียและตะวนัออกกลางในพิสัยการบินไม่เกิน 6 ชั่วโมง (Medium Haul) อาทิ เช่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น 
ตะวนัออกกลาง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมี จ านวนประชากรมาก มีอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหรือก าลงัซ้ือสูง และอตัราการขยายตวัของผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการใชบ้ริการในการเดินทางท่องเท่ียว 
ตลอดจนการติดต่อทางธุรกิจสูง อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัโดยเป็นการสร้างเส้นทางท่ีเป็น 
Connectivity ให้กับบริษทัต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีบริษทัยงัได้รับประโยชน์ร่วม (Synergy) จากการใช้
ช่องทางการจดัจ าหน่ายตัว๋ สถานท่ีในการด าเนินการในแต่ละเสน้ทางการบินร่วมกนั เป็นตน้  

2) การลงทุนร่วมกบั SCOOT ซ่ึงมีประสบการณ์ในเส้นทางการบินระหว่างประเทศในพิสัยการบินระยะกลาง 
(Medium Haul) และมีความคุน้เคยกับพฤติกรรมของตลาด รวมทั้ งกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในจุดหมาย
ปลายทาง (Destination) นั้นๆ ท าให้การร่วมทุนสามารถเร่ิมด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วมากกว่าการท่ีบริษทั
ด าเนินการเอง 

3) บริษทั มีศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะลงทุน มีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะใชใ้น
การลงทุนทั้งจ านวนโดยไม่ตอ้งกูย้ืมเพ่ิมเติม นอกจากนั้นการใชเ้งินลงทุนจ านวนดงักล่าวไม่ไดส่้งผลกระทบ
ดา้นลบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั   

อน่ึง การท่ีบริษทัเขา้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากความเส่ียงท่ีส าคญั ได้แก่ ความเส่ียงในการลงทุนใน
โครงการท่ีเป็น Greenfield Project ความเส่ียงจากการท่ี Brand NOK SCOOTยงัไม่เป็นท่ีรู้จักของลูกค้าในแต่ละ
เส้นทางการบินระหวา่งประเทศ ความเส่ียงจากการท่ีบริษทัไม่มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศในพิสัยการบินระยะกลางมาก่อน ความเส่ียงของการเกิดโครงสร้างความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(Conflict of Interest Structure) กบับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ความเส่ียงจากการท่ี NOK SPV อาจเขา้ซ้ือ
หุน้ และ/หรือ เขาซ้ือกิจการในบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้แทนการจดัตั้งบริษทัร่วมทุน ความเส่ียงต่อความสามารถใน
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั และความเส่ียงตามธุรกิจการบินโดยทัว่ไป เช่นความเส่ียงของความไม่แน่นอนทาง
การเมือง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาน ้ ามนั ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นตน้ ซ่ึงอาจท าใหไ้ม่ไดรั้บ
อตัราผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ 3.4 ความเส่ียงของการท ารายการท่ีส าคญั 
 
ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระมคีวามเห็นต่อความเหมาะสมของราคาและเงือ่นไขของการท ารายการดงันี ้

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่การท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นรายการท่ี
เก่ียวเน่ืองต่อกนั ดงันั้นในการพิจารณาความเหมาะสมของราคา จึงเห็นควรพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนท่ีคาดว่าบริษทัจะไดรั้บจากการลงทุน (Internal Rate of Return “IRR”) ซ่ึงรวมเงินทุนในการก่อตั้งกิจการและ
การจดัหาเคร่ืองบิน เงินทุนหมุนเวยีนในการขยายกิจการและสญัญาท่ีจะเขา้ท ากบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ร่วมกนัในคราว
เดียว  
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โดยผลจากการประเมินอตัราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ตามกรณีฐานอยูท่ี่ร้อยละ 45.6 สูงกวา่ตน้ทุนทาง
การเงินของบริษทั (WACC) ท่ีอตัราร้อยละ 14.75 ดงันั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นวา่การลงทุนในโครงการและ
การท ารายการท่ีเก่ียวเน่ืองต่อกนัดงัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้แลว้มีราคา (มูลค่าการลงทุน) ท่ีเหมาะสม โดยมีช่วงอตัรา
ผลตอบแทนตามการวเิคราะห์ความอ่อนไหวท่ีร้อยละ 13.1 – 64.8 

 นอกจากน้ีหากพิจารณาในการเขา้ท ารายการแต่ละรายการซ่ึงเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือใชป้ระกอบการ
พิจารณาร่วมกบัการพิจารณาอตัราผลตอบแทนขา้งตน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1) การให้กู้ยมืเงนิแก่ NOK SPV  

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวา่การใหกู้ย้มืเงินแก่ NOK SPV โดยมีเง่ือนไขเงินกูด้งัน้ี  

วงเงินใหกู้ย้มื:   จ านวนไม่เกิน 970 ลา้นบาท  

อตัราดอกเบ้ีย:  ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลา 1 ปีเฉล่ียของธนาคารไทย
พาณิชย ์ และธนาคารกสิกรไทย + ส่วนเพ่ิมร้อยละ 0.5 ณ วนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2557 เท่ากบัร้อยละ 2.35 (ซ่ึงค านวณมากจาก 1.85 + 0.5) 

ระยะเวลาการกูย้มื :   10 ปี 

การช าระดอกเบ้ีย :   รายปี   

การช าระคืนเงินตน้ :   ปีท่ี 10 เตม็จ านวน 

หลกัประกนั :   ไม่มี 

วตัถุประสงค ์: เพ่ือให้บริษัทเขา้ลงทุน จัดตั้ ง และ/หรือ เข้าซ้ือ และ/หรือ เข้าซ้ือ
กิจการบริษทัร่วมทุนโดยผา่นบริษทัยอ่ย NOK SPV 

 
การเขา้ท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจากเงินใหกู้ย้ืมจ านวนดงักล่าวเป็นการให ้NOK SPV กูเ้พ่ือ

น าไปลงทุนจดัตั้ง และ/หรือเขา้ซ้ือกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการลงทุน และเงินให้กูย้ืมจ านวนดงักล่าวมาจากกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานส่วนเกินของบริษทัซ่ึง ณ ปัจจุบนัอยูใ่นเงินลงทุนระยะสั้นของบริษทั และเป็นส่วนท่ีเกินจาก
เงินทุนท่ีไดรั้บจากการระดมทุนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ ผ่านการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก (IPO) ท่ีบริษทั
มีแผนด าเนินการตามท่ีไดเ้คยระบุไว ้โดยบริษทัจะไดรั้บผลตอบแทนจากเงินใหกู้ย้ืมในรูปของดอกเบ้ีย ซ่ึงก าหนดตาม
ค่าเสียโอกาส (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียของธนาคารท่ีบริษทัน าไปฝากหากไม่น ามาลงทุน บวกส่วนเพ่ิมอีกร้อย
ละ 0.5) นอกเหนือจากดอกเบ้ียท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการให้กูย้ืมแก่ NOK SPV แลว้ บริษทัยงัจะไดรั้บผลตอบแทนจาก
การลงทุนจากโครงการในรูปของเงินปันผลในระยะยาวเม่ือบริษทัร่วมทุนมีก าไรสุทธิจากการด าเนินการอีกดว้ย 

ทั้งน้ีการใหเ้งินกูย้มืดงักล่าวตามโครงสร้างการเขา้ท ารายการ แมว้า่จะเป็นการท ารายการกบับริษทั (NOK SPV) 
ท่ีมีผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นผูถื้อหุน้ คือคุณพาที สารสิน แต่ตามขอ้เท็จจริงแลว้โครงสร้างการถือหุน้ดงักล่าวแมว้า่บริษทัจะ
ถือหุน้ร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด แต่บริษทัมีสิทธิออกเสียงและรับรู้ผลประโยชน์เท่ากบัร้อยละ 99.89 ในขณะท่ี
นายพาที สารสิน มีสิทธิออกเสียงเท่ากบัร้อยละ 0.102 การให้เงินกูย้ืมดงักล่าวจึงเสมือนเป็นการใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย
ของบริษทันัน่เอง 
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2) การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงิน
ลงทุน  

รายละเอียดท่ีส าคญัของหุน้บุริมสิทธิมีดงัน้ี  

ชนิด :    หุน้บุริมสิทธิชนิดสะสม  

อตัราผลตอบแทน :  เงินปันผลแบบสะสมในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 

เง่ือนไขการจ่ายเงินปันผล :  ไดรั้บเฉพาะปีท่ีมีการประกาศจ่าย โดยผูถื้อหุน้บุริมสิทธิจะไดรั้บเงิน
ปันผลก่อนผูถื้อหุน้สามญั 

สิทธิในการออกเสียง :  1,000 หุน้บุริมสิทธิเท่ากบั 1 สิทธิ  

เง่ือนไขส าคญัอ่ืน : ห้ามผูถื้อหุ้นกลุ่ม ข. ตกลงขาย โอน โอนสิทธิ จ าหน่ายโดยประการ
อ่ืนใด จ าน า หรือก่อภาระติดพนัอ่ืนใดในหุ้นใด ๆ  ของตน เวน้แต่จะ
ไดรั้บความยนิยอมจากผูถื้อหุน้กลุ่ม ก. (หุน้สามญั) ทุกคนก่อน 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง : นายพาที สารสิน ถือหุน้บุริมสิทธิใน NOK SPV จ านวน 50,000 หุน้ 
 
การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในรูปแบบเงินปันผลในอัตราคงที่ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงิน

ลงทุน จากการท่ี ณ ปัจจุบนั บริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินจึงไม่สามารถหาอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีบริษทั
ไดรั้บจากสถาบนัการเงินเพื่อน ามาใชเ้ปรียบเทียบได ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงิน (MLR) ท่ีร้อยละ 6.875-6.880 อา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม MLR ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย ์ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 ขอ้มูลท่ีเผยแพร่จากธนาคารแห่งประเทศไทย มาเทียบเคียง นอกจากนั้นหากพิจารณาใน
แง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษทั อตัราผลตอบแทนเงินปันผลของหุ้น NOK ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2557 
อยูท่ี่ร้อยละ 5.5 (ค านวณจากราคาตลาด www.settrade.com) ซ่ึงถือวา่เป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกนั การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้บุริมสิทธิ  ในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุนจึงเป็นอตัราท่ีสมเหตุสมผล 
 
3) การเข้าท าสัญญา Brand License Agreement และสัญญา Special Prorate Agreement 

– สญัญา Brand License Agreement 

สญัญา Brand License Agreement จะจดัท าข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/หรือ
บริษทัร่วมทุนไดรั้บสิทธิการใชช่ื้อ แบรนด์ เคร่ืองหมายการคา้ เคร่ืองหมายบริการ และ/หรือเคร่ืองหมายใดๆของ
บริษทั และ SCOOT เป็นการท าสัญญาระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV กบั SCOOT และบริษทัร่วมทุน ภายหลงั
จากท่ีบริษทั และ/หรือ NOK SPV ไดเ้ขา้ท าสัญญา Joint Venture Agreement เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ในเบ้ืองตน้อตัราค่า
ใชบ้ริการตามสัญญาคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นส่วนท่ีจ่ายใหบ้ริษทัซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียว
โยงกนัร้อยละ 0.25 ของก าไรก่อนภาษี (อา้งอิงขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ฝ่ายจดัการ) 
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เน่ืองจากอตัราค่าใชบ้ริการตามสัญญาร้อยละ 0.5 ของก าไรก่อนภาษี นั้นถูกก าหนดมาจากการเจรจาระหว่าง
บริษทัและ SCOOT ซ่ึงทั้งบริษทัและ SCOOT ไม่ไดมี้ส่วนไดเ้สียซ่ึงกนัและกนัดงันั้นอตัราค่าใชบ้ริการดงักล่าวจึง
ไม่ไดอ้า้งอิงมาจากท่ีใด และจากการท่ีร่างสญัญาท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดรั้บยงัไม่ไดร้ะบุวา่จะมีระยะเวลาส้ินสุด
ของสัญญาเม่ือใด หรือไม่ไดก้ าหนดมูลค่าสูงสุดท่ีจะเรียกเก็บดงันั้น ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไดพ้ิจารณาประเมิน
มูลค่าสัญญาโดยใชก้ าไรก่อนภาษีจากประมาณการทางการเงินตลอดระยะเวลา 5 ปีคูณดว้ยร้อยละ 0.25 (ส่วนท่ีจ่าย
ใหก้บับริษทั) คิดมูลค่าสญัญาเท่ากบั 7.5 ลา้นบาทตลอดระยะเวลา 5 ปี (ค านวณจากก าไรก่อนภาษีจากประมาณการทาง
การเงินในกรณี Best Case-Cabin Factor+3%) 

โดยภาพรวมแลว้เม่ือพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีไดร้วมค่าใชจ่้ายตามสัญญา Brand 
License Agreement ยงัคงท าให้โครงการมีความเป็นไปได ้และยงัคงมีอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงกวา่ตน้ทุน
ทางการเงินของบริษัทจึงอาจพิจารณาได้ว่าอัตราค่าใช้บริการตามสัญญาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาเป็นอัตราท่ี
สมเหตุสมผล 

– สญัญา Special Prorate Agreement 

สัญญา Special Prorate Agreement จดัท าข้ึนระหวา่ง บริษทั และ/หรือ NOK SPV และ/หรือ SCOOT และ/
หรือ บริษทัร่วมทุนเพ่ือให้คู่สัญญา สามารถก าหนดและตกลงส่วนแบ่งรายไดห้รือราคาพิเศษจากการจ าหน่ายบตัร
โดยสารเคร่ืองบินซ่ึงลกัษณะของรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเป็นการคา้ปกติในธุรกิจการบิน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างและ
ขยายเครือข่ายการบินใหแ้ก่บริษทัร่วมทุน โดยคู่สญัญาจะไดต้กลงในรายละเอียดต่างๆ ต่อไป 

เน่ืองจากเง่ือนไขต่างๆ ของสญัญาในรายละเอียดนั้นยงัไม่ถูกก าหนดและยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาระหวา่ง
คู่สัญญา ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่สามารถค านวณขนาดรายการ และให้ความเห็นบนเง่ือนไขของสัญญาได ้
อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัไดแ้จง้วา่ในหลกัการของสญัญา เง่ือนไขต่างๆ ท่ีจะเจรจากนันั้นจะเป็นไปตาม market 
practice ท่ีเป็นปกติตามเง่ือนไขการคา้ขายโดยทัว่ไปของการท าสัญญาในลกัษณะดงักล่าวของสายการบินอ่ืนๆ หาก
หลกัการของสญัญาเป็นไปตามท่ีไดรั้บขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่หลกัการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผล 

ดงันั้นจากเหตุผลขา้งตน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าท ารายการที่
เกีย่วโยงกนั ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การใหกู้ย้มืเงินแก่ NOK SPV และ 2) การจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ ในรูปแบบ
เงินปันผลในอตัราคงท่ีไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีของเงินลงทุน 3) การเขา้ท าสัญญา Brand License Agreement และสัญญา 
Special Prorate Agreement 

ทั้งน้ีการตดัสินใจลงคะแนนเสียงอนุมติัส าหรับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัคร้ังน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นควรจะศึกษาขอ้มูลและพิจารณาเหตุผล ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ปัจจยัความเส่ียง และความเห็นใน
ประเด็นพิจารณาต่างๆ เพ่ิมเติมจากรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ี เพ่ือประกอบการพิจารณาใน
การตดัสินใจลงมติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดพิ้จารณาความจ าเป็นและความเหมาะสมของการท ารายการดงักล่าวโดยศึกษาจาก
ขอ้มูลและเอกสารต่างๆ  ท่ีไดรั้บจากบริษทั ซ่ึงรวมถึงจากท่ีปรึกษาทางการเงินและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษทั  
การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและฝ่ายจดัการของบริษทั รวมถึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณชนทัว่ไป โดยอยูบ่นสมมติฐานวา่
ขอ้มูลและเอกสารท่ีไดรั้บจากบริษทั รวมถึงจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชนและขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นความจริง ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกนัความถูกตอ้ง หรือความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีบริษทัฯและ/หรือผูบ้ริหารและ/
หรือฝ่ายจดัการของบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมอบใหแ้ก่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ดงันั้น หากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่
ถูกตอ้งและ/หรือไม่เป็นจริง และ/หรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อความเห็นของ
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในคร้ังน้ี นอกจากน้ีรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันน้ีเท่านั้น โดยอาศัยขอ้เท็จจริงและขอ้สมมติฐานท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ท าการศึกษาและใหค้วามเห็น ดงันั้น ความเห็นต่อบริษทัและผูถื้อหุน้อาจไดรั้บผลกระทบ หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ท่ีมีนยัส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

 ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดท ารายงานความเห็นเก่ียวกับรายการเก่ียวโยงกันของบริษทั ณ วนัท่ี 6 
มีนาคม 2557 และขอรับรองวา่ไดท้ าหนา้ท่ีศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ดว้ยความรอบคอบ
ตามมาตรฐานวชิาชีพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้รายยอ่ยของบริษทั เป็นส าคญั 
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