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สารสนเทศการเข้าท ารายการทีเ่กีย่วโยง กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงนิของ 

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีมติอนุมติัการเขา้ท ารายการ
เก่ียวโยงกบับุคคลเก่ียวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  วนั เดือน ปี ท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการ 
ภายในเดือน เมษายน 2562 

2.  คู่สญัญาท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธ์กบับริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 ผูใ้หกู้ ้  : คุณหทยัรัตน์ จุฬางกรู   
 ความสมัพนัธ์ : - เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ จ านวน  688,505,942 หุน้ (ร้อยละ 22.51) 

(ขอ้มูล ณ 15 มีนาคม 2562) 
- เป็นมารดา ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ นายณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้น
จ านวน 756,375,032 หุ้น และ นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 650,901,137 หุน้ 
(ขอ้มูล ณ 15 มีนาคม 2562) 

 ผูกู้ ้  : บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
3.  ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

 วงเงินกูย้มื : 3,000 ลา้นบาท สามารถทยอยเบิกถอนตามความจ าเป็นโดยออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน 
    โดย ตัว๋สญัญาใชเ้งินมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั 
 อตัราดอกเบ้ีย : ไม่เกินกวา่ อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 
    (MLR) บวก ร้อยละ 1 ต่อปี (โดยอตัราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภท 
    เงินกูแ้บบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภท 
    เงินกูแ้บบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคาร 
    ไทยพาณิชย)์ 
    ทั้งน้ี ปัจจุบนัอตัราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมี 
    ระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ 
    เท่ากบัร้อยละ 6.175 
 ระยะเวลากูย้มื : ไม่เกิน 12 เดือน 
 การช าระดอกเบ้ีย   
 และเงินตน้ : ช าระคืนเม่ือครบก าหนดของตัว๋สญัญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 
 หลกัประกนั : บริษทัฯ ไม่ไดว้างหลกัประกนัใหก้บัผูใ้หกู้ ้

 
4. วตัถุประสงคก์ารท ารายการ 

 เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานทัว่ไปของบริษทัเป็นหลกั 
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5. มูลค่ารวมและเกณฑท่ี์ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของรายการ 
 5.1 รายการเก่ียวโยงท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการซ่ึงเกิดจากบุคคลเดียวกนั หรือผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

 
 
 
 

 

ดอกเบ้ียรวมจ านวน 19,808,219.18 บาท  
 

 5.2 ขนาดรายการเก่ียวโยงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
   ขนาดรายการ: 
   

ประมาณการดอกเบ้ียจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนภายใน 1 ปี เท่ากบั 215,250,000 บาท 
 

 

จ านวนเงินกูย้มื 
(บาท) 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุด กูย้มืเงินคราว
ละ (วนั) 

ดอกเบ้ียจ่าย 
(บาท) 

100,000,000 6 15 ส.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 120  1,972,602.74 

300,000,000 6 30 ส.ค. 2561 25 ก.พ. 2562 179  8,827,397.26  

100,000,000 6 25 ก.ย. 2561 24 ต.ค. 2561   29  476,712.33  

100,000,000 6 26 ต.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561   60  986,301.37  

100,000,000 6 24 ธ.ค. 2561 6 มี.ค. 2562 72  1,183,561.64  

100,000,000 6 24 ธ.ค. 2561 19 มี.ค. 2562 85  1,397,260.27  

100,000,000 6 24 ธ.ค. 2561 28 มี.ค. 2562 94  1,545,205.48  

100,000,000 6 24 ธ.ค. 2561 4 เม.ย. 2562 101  1,660,273.97  

100,000,000 6 25 ธ.ค. 2561 11 เม.ย. 2562 107  1,758,904.11  

     19,808,219.18 

จ านวนเงินกูย้มื 
(บาท) 

อตัราเฉล่ียดอกเบ้ียลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี 
ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา บวก ร้อยละ 1 

(ร้อยละ) 

กูย้มืเงินคราวละ 
(วนั) 

ดอกเบ้ียจ่าย 
(บาท) 

3,000,000,000 7.175 180 107,625,000 

3,000,000,000 7.175 180 107,625,000 

   215,250,000 
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 5.3 ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงรวมทั้งหมด 
  ขนาดรายการ: มูลค่ารวมของรายการทั้งหมดเท่ากบั 235,058,219.18 บาท  

6. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการตกลงเขา้ท ารายการในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  การเขา้ท ารายการดงักล่าวถือเป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  ดงันั้น เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขประกาศเร่ืองรายการเก่ียวโยงกนั

แลว้ รายการดงักล่าวมีขนาดรายการท่ีเกินกวา่ 20 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯ จะตอ้งขออนุมติัการเขา้ท ารายการจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียซ่ึงไดแ้ก่ คุณหทยัรัตน์ จุฬางกรู และ
คุณสรรเสริญ จุฬางกูร จ านวนหุ้นรวม 688,520,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.51 นอกจากน้ี บริษทัฯตอ้งจดัให้มีท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

  ทั้ งน้ี การพิจารณาการท ารายการกู้ยืมเงินจากบุคคลเก่ียวโยงตามรายละเอียดข้างต้นต้องผ่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบัชั้น ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียมิไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงของคณะกรรมการใดๆ จึงไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการเขา้ท ารายการดงักล่าว 

7. กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
 ไม่มี 

8. เง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 ไม่มี 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวกบัการตกลงเขา้ท ารายการ 
  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้กูย้ืมเงินจาก คุณหทยัรัตน์ จุฬางกูร เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส ารองในการด าเนินงานทัว่ไปของบริษทัฯในกรณีท่ีบริษทัขาดสภาพคล่องและไม่สามารถกูย้ืมเงินจากสถาบนั
การเงินในอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ได ้โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในคร้ังน้ีมีความสมเหตุสมผลเน่ืองจาก
บริษทัไดรั้บอตัราดอกเบ้ียท่ีเทียบเคียงไดก้บัอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของสถาบนัการเงินในปัจจุบนั และมีเง่ือนไขท่ีมี
ความยดืหยุน่มากกวา่การกูย้มืจากบุคคลอ่ืนซ่ึงถือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษทัท่ีแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทั 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการท่ีมี
ความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง  
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ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

ช่ือ : บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : บริษทัประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ภายใต้

แบรนด์ "นกแอร์" โดยให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ในลกัษณะจุดต่อจุดโดยไม่มี
บริการเช่ือมต่อ (Point-to-Point) ซ่ึงใชเ้คร่ืองบินแบบทางเดินเดียวในการให้บริการ และเป็นสาย
การบินราคาประหยดัท่ีใหบ้ริการครอบคลุมเสน้ทางการบินมากท่ีสุดในประเทศไทย 

ทุนจดทะเบียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 2,499.25 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,499.25 
ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทัมีมติพิจารณา
อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั เพ่ือรองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) รวม 908.80 ลา้นบาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 2,499.25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 3,408.05 ลา้นบาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 908.80 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทั้งอนุมติัการ
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัขา้งตน้ โดยบริษทัก าหนดสัดส่วนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในอตัรา 2.50 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.75 บาท 

ทุนช าระแลว้ : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีทุนช าระแลว้ 2,272.00 บาทประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 
2,272.00 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ1 บาท 

  ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนจ านวนเงิน 2,300.42 ลา้นบาท โดยเป็น
ทุนท่ีออกและเรียกช าระจ านวน 836.52 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 2.75 บาท จากหุน้ท่ีตราไว ้1 บาท 
ท าใหมี้ส่วนเกินมูลค่าหุน้จ านวน 1,463.90 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้
จ านวน 3,108.52 ลา้นบาทกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 

 

พฒันาการท่ีส าคญั 

ปี  เหตุการณ์ 
2558 : รับมอบเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 (Next Generation) จ านวน 2 ล า และรับมอบเคร่ืองบินบอม

บาร์ดิเอ Q400 (NextGen) จ านวน 2 ล า 
 : การตรวจประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท่ีเข้ามาตรวจสอบ

มาตรฐานระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย 
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ปี  เหตุการณ์ 
 : เพ่ิมเท่ียวบินเส้นทางดอนเมือง - ยา่งกุง้และกลบัจาก 2 เท่ียวบินต่อวนัเป็น 3 เท่ียวบินต่อวนั เพ่ือ

เพ่ิมความสะดวกสบายดา้นเวลาเดินทางให้ผูโ้ดยสาร โดยเร่ิมให้บริการตั้งแต่วนัท่ี 2 กนัยายน 
2558 

 : เขา้ลงทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์ เพ่ือ
ประกอบธุรกิจพฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่งสายการบินทุนจดทะเบียนจ านวน 4 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงสร้างผูถื้อหุ้น ได้แก่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
อตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 Scoot Pte Ltd. อตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 และ TOD Holdings 
Co., Ltd. อตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 50 

2559 : รับมอบเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 เพ่ิมเติมจ านวน 3 ล า และรับมอบเคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอ Q400 
(NextGen) จ านวน 2 ล า 

 : ร่วมมือกับสายการบินพนัธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ “Value Alliance” เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการแข่งขนั และสามารถตอบสนองความตอ้งการในการเลือกใชบ้ริการในเส้นทาง
บินของกลุ่มพนัธมิตร 

 : ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน เป็น
จ านวน 5.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีอตัราส่วนการลงทุนร้อยละ15 (ลดลงจากเดิมท่ีร้อยละ 25) 
Scoot Pte. Ltd. อตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 (ลดลงจากเดิมท่ีร้อยละ 25) ANA Holdings, Inc. 
มีอตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 Cebu Air, Inc. อตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 และ VaultPAD 
Ventures Ltd. (เดิมคือ TOD Holdings Co., Ltd.) อตัราส่วนการลงทุนร้อยละ 40 

2560 : เปิดตวับตัรโดยสารรูปแบบใหม่ “นกเลือกได้” (Choose Your NOK) และมีการเพ่ิมเติมบริการ
อาหารร้อนบนเคร่ืองบิน 

 : น าเคร่ืองบินออกจากฝงูบินตามแผนการฟ้ืนฟธุูรกิจของบริษทัฯ จ านวนทั้ง ส้ิน 4 ล า และมีการรับ
มอบเคร่ืองบินไอพน่ล าใหม่ (Boeing 737-800 New Generation) อีกจ านวน 2 ล า 

 : เพ่ิมเส้นทางการบินต่างประเทศส าหรับเท่ียวบินเช่าเหมาล าอีกจ านวนหลายเส้นทาง อาทิ ดอน
เมือง-หนางหนิง, ดอนเมือง-หยานเฉิง, ดอนเมือง-หยนิฉวน, ดอนเมือง-เจ้ิงโจวซินเจ้ิง , อู่ตะเภา-
ไหโข่ว, อู่ตะเภา-อ๋ีชาง เป็นตน้ 

 : เปิดใหบ้ริการเสน้ทางการบินต่างประเทศแบบประจ าในเสน้ทาง แม่สอด-ยา่งกุง้ อีกคร้ังจ านวน 3 
เท่ียวบินต่อสปัดาห์ 

 : เพ่ิมเส้นทางการให้บริการรถรับ-ส่งส าหรับผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัเส้นทางท่ีบริษทัฯ 
ไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อดว้ยรถปรับอากาศไปยงั
จุดหมายปลายทางได ้(Fly ’n’ Ride) ใน 5 เสน้ทาง 

 : เพ่ิมช่องทางรับช าระเงินใหก้บัผูโ้ดยสารเพ่ิมเติมทั้ง หมด จ านวน 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ บริการ 
หกับญัชีอตัโนมติัของธนาคารกรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางช าระเงินท่ีบ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (Big C), บริการแรบบิทไลน์เพย ์(Rabbit LINE Pay), ช่องทางแอปเป้ิลเพย ์(Apple Pay) และ 
ช่องทางช าระเงินท่ีเทสโก ้โลตสั (TESCO Lotus) 
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ปี  เหตุการณ์ 
 : บริษทัฯไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 2,499,249,882 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1 บาท รวม 

ทั้งส้ิน 2,499,249,882 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้จ านวน 2,271,999,764 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทั้ง ส้ิน 2,271,999,764 บาท 

2561 : เพ่ิมเสน้ทางการบินต่างประเทศส าหรับเท่ียวบินเช่าเหมาล าอีกจ านวนหลายเสน้ทาง 
ไดแ้ก่ ดอนเมือง-อ๋ินชวน, ดอนเมือง-หนานทง, เชียงใหม่-หนานหนิง, ภูเก็ต-หนานหนิง, ภูเก็ต-
เฉิงตู, ดอนเมือง-เหยยีนเฉิง, ภูเก็ต-ซีอนั, ภูเก็ต-โฮฮอต, ภูเก็ต-ฝู่ โจว, ภูเก็ต-อ๋ีชาง, ภูเก็ต-เหอเฝย, 
อู่ตะเภา-ฉางซา, อู่ตะเภา-หนานชาง, อู่ตะเภา-หลินหยี้, อู่ตะเภา-ตา้ถง, อู่ตะเภา-เปาโถว, อู่ะเภา-
อ๋ินชวน, อู่ตะเภา-เหม่ยเซียน, ดอนเมือง-เพชรบูรณ์, ดอนเมือง-อ๋ีชาง, ดอนเมือง-เหมยเซียน, 
ภูเก็ต-ฉางโจว, ภูเก็ต-เจ้ิงโจว 

 : เปิดใหบ้ริการเสน้ทางการบินภายในประเทศแบบประจ าในเสน้ทางบินตรง อุดรธานี-อุบลราชธานี, 
ดอนเมือง-เพชรบูรณ์ และ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน 

 : เพ่ิมเส้นทางการให้บริการรถรับ-ส่งส าหรับผูโ้ดยสารท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัเส้นทางท่ีบริษทัฯ 
ไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อดว้ยรถปรับอากาศไปยงั
จุดหมายปลายทางได ้โดยเป็นบริการ Fly ’n’ Ride ใน 4 เสน้ทาง ไดแ้ก่ ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์(เขา
คอ้) เชียงราย (แม่สาย) และ ล าพูน และบริการ Fly’n’Ferry ใน 7 เส้นทาง ไดแ้ก่ เกาะบุโหลน 
เกาะจมั เกาะลิบง เกาะไร่เลย ์เกาะเหลาเหลียง เกาะยาวนอ้ย และเกาะยาวใหญ่ 

 : เพ่ิมช่องทางรับช าระเงินให้กับผูโ้ดยสาร ได้แก่ ช่องทางชาระเงินโดย Alipay, WeChat Pay, 
UnionPay บริการช าระผ่าน QR Payment เจ้าแรกของประเทศไทย และช่องทาง 123Myanmar 
เพ่ือท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารในการซ้ือตัว๋โดยสารและการช าระเงิน และเพ่ือ
สนบัสนุนการขายของบริษทัต่อไป 

 : ไทยกรุ๊ป “นกแอร์ - การบินไทย” ร่วมมือกนัคร้ังส าคญัผ่านแคมเปญ “นกแอร์ เปล่ียนรอยยิม้ให้
เป็นไมล์” เม่ือซ้ือตัว๋โดยสารแบบบินสบาย (Nok X-tra) สามารถสะสมไมล์ Royal Orchid Plus 
(รอยลั ออร์คิด พลสั: ROP) ไปพร้อมกบัคะแนนสะสม Nok Point (นก พอยต)์ เร่ิม 21 มิถุนายน 
2561 

 : ในเดือนกรกฎาคม 2561 นกแอร์ผนึกก าลังกับนกสกู๊ต เช่ือมโยงเส้นทางการบินให้ไกลข้ึน
ผูโ้ดยสารสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ และหาดใหญ่ สู่กรุงเทพฯ และต่อเคร่ืองไปยงัโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่น หรือไทเป-ไตห้วนั ในการจองตัว๋เพียงคร้ังเดียวบนเวบ็ไซตข์องนกแอร์โดยไม่ตอ้ง
โหลดกระเป๋าใหม่ดว้ยบริการ check-through baggage 

 : นกแอร์ไดรั้บรางวลั Best Low-Cost Airline in Thailand 2018 จาก Skytrax เม่ือวนัท่ี 31 กรกฏาคม 
2561 

 : ในเดือนสิงหาคม 2561 นกแอร์ติด 1 ใน 5 ของสายการบินท่ีมีการตรงต่อเวลามากถึง 80% ใน
อาเซียน จดัอนัดบัโดย OAG เวบ็ไซตข์อ้มูลการบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

2562 : บริษทัฯได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 3,408.05 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทั้ งส้ิน 
3,408.05 ล้านบาท โดยบริษทัได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้จ านวน 3,108.52 ล้านบาท กับ
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 
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2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษทั สดัส่วน
การถือหุน้ 

 

ลกัษณะการประกอบ 
ธุรกิจ 

 
1. บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั 
 

49% เขา้ลงทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 
ซ่ึงประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั
ระหวา่งประเทศในเสน้ทางการบินระยะกลาง 

2. บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั 
 

49% ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

3. บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั* 
 

24.01% ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้ ไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ 

4. บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์ เทรนน่ิง 
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

15% ศูนยฝึ์กการบินนานาชาติ ซ่ึงเป็นท่ีฝึกสอนละ
อบรมทางการบินแบบครบวงจรท่ีมีหลกัสูตร
ครอบคลุมทั้งการฝึกอบรม นกับิน ช่างซ่อม
บ ารุง ลูกเรือ และวชิาชีพทางการบินอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

5. Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 13.04% พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่งสาย
การบิน 

* บริษทัยอ่ยของบริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั 

3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัใหบ้ริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหวา่งประเทศภายใตแ้บรนด ์“นกแอร์” ในลกัษณะจุดต่อ

จุดโดยไม่มีบริการเช่ือมต่อ (Point-to-Point) เป็นผูใ้ห้บริการเท่ียวบินท่ีครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย  โดยปัจจุบนั

เป็นผูใ้ห้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศมากท่ีสุด ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัให้บริการเท่ียวบินทั้งหมด 

29 เสน้ทางบิน ซ่ึงประกอบดว้ย 25 เสน้ทางบินภายในประเทศ และ 4 เสน้ทางบินระหวา่งประเทศ โดยมีเท่ียวบินทั้งส้ิน 673 

เท่ียวบินต่อสัปดาห์ นอกจากน้ี เพ่ือขยายเครือข่ายเส้นทางการบินไปยงัตลาดต่างประเทศ บริษทัไดท้ าขอ้ตกลงรับขนส่ง

ผูโ้ดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement กบัสายการบินนกสกู๊ต โดยบริษทัสามารถจ าหน่าย

บตัรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช 

ตรัง และหาดใหญ่ ไปยงัประเทศสิงคโปร์ ขอ้ตกลงดงักล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกใหผู้โ้ดยสารโดยการซ้ือบตัรโดยสาร
เพียงคร้ังเดียวส าหรับการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีตอ้งเดินทางโดยเท่ียวบินของสายการบินทั้ง 2 สายการบิน 

บริษทัยงัเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกับสายการบินราคาประหยดัชั้นน า 8 สายการบินของเอเชียภายใตเ้ครือ Value 

Alliance ซ่ึงประกอบไปดว้ยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบูแปซิฟิค (รวมถึงสาย

การบิน Cebgo) สายการบินเจจูแอร์ สายการบินไทเกอร์แอร์สิงคโ์ปร์ สายการบินไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย และสายการบิน 
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วานิลลาร์แอร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพนัธมิตร และเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางท่ีสามารถเช่ือมโยง

เส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียเหนือ รวมไปถึงเช่ือมโยงเส้นทางไปยงัทวีปออสเตรเลีย ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารมากข้ึน 

บริษทัมีนโยบายจดัสรรเคร่ืองบินให้เหมาะสมกบัปริมาณความตอ้งการบินในแต่ละเส้นทางการบิน ทั้งเส้นทาง

การบินสายหลกั สายรอง และสายยอ่ย โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเคร่ืองบินท่ีเช่ามาเพ่ือประกอบธุรกิจ 25 ล า 

ประกอบดว้ยเคร่ืองบินแบบโบอ้ิง 737-800 จ านวน 15 ล า เคร่ืองบินบอมบาดิเอร์ Q400 จ านวน 8 ล า และเคร่ืองบิน เอทีอาร์-

72 จ านวน 2 ล า ทั้งน้ีอายเุฉล่ียของฝงูบินอยูท่ี่ 6 ปี และมีอตัราการใชเ้คร่ืองบินเฉล่ีย 9.36 ชัว่โมงต่อล าต่อวนั เคร่ืองบินรุ่นโบ

อ้ิง 737-800 เป็นเคร่ืองบินโดยสารท่ีมีพิสยับินระยะปานกลาง ล าตวัแคบใชเ้คร่ืองยนตไ์อพน่ซ่ึงน ามาใชส้ าหรับเสน้ทางสาย

หลกั และเสน้ทางสายรอง ส าหรับเคร่ืองบินเอทีอาร์ 72-500 และเคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 เป็นเคร่ืองบินโดยสารขนาด

เล็ก ใชเ้คร่ืองยนตใ์บพดั (Turboprop) 2 เคร่ือง มีพิสัยบินระยะใกล ้ซ่ึงบริษทัจะน ามาใชบิ้นในเส้นทางสายรองและสายยอ่ย 

เพ่ือให้เหมาะสมกบักบัอุปสงคข์องตลาด พร้อมกนัน้ีบริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI) 
ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ 

 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดต้ามงบการเงินรวมของบริษทัส าหรับ 2559 - 2561 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

รวมรายได้จาการขนส่ง 14,762.41 87.15 17,386.00 85.32 16,699.71 84.60 

รวมรายได้จากบริการเสริม /1 1,463.21 8.64 2,186.11 10.73 2,560.12 12.97 

รายได้อ่ืน         
   ดอกเบ้ียรับ 36.61 0.22 23.91 0.12 25.46 0.13 
   อ่ืนๆ 676.09 3.99 780.69 3.83 454.93 2.30 
รวมรายได้อ่ืน 712.70 4.21 804.60 3.95 480.39 2.43 

รวมรายได้ทั้งหมด 16,938.32 100.00 20,376.71 100.00 19,740.22 100.00 

หมายเหตุ : /1  รายไดจ้ากบริการเสริม อาทิ รายไดจ้ากการเปล่ียนแปลงการเดินทาง รายไดค้่าน ้ าหนกัสมัภาระส่วนเกิน รายได้
ค่าธรรมเนียมการจองตัว๋และช าระเงินและรายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารเคร่ืองด่ืมและสินคา้ท่ีระลึก 

 

บริษทัมีรายไดห้ลกัจากการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยรายไดจ้ากค่าโดยสารส่วนใหญ่มาจากการให้บริการ

เท่ียวบินแบบประจ า ซ่ึงเป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศของสายการบินนกแอร์ซ่ึง

ให้บริการครอบคลุมเส้นทางการบินในประเทศทั้งเส้นทางสายหลกั สายรองและสายยอ่ยรวม 27 เส้นทาง และ 3 เส้นทาง 

การบินแบบประจ าระหวา่งประเทศรวมถึงการบริการขนส่งทางอากาศระหวา่งประเทศของสายการบินนกสกู๊ต ซ่ึงสามารถ
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ด าเนินงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในปี 2560 หลงัจากองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) แจง้เตือนเร่ืองมาตรฐานความ

ปลอดภยัของการบินไทย ส่งผลให้สายการบินนกสกู๊ตตอ้งเล่ือนแผนการเปิดเส้นทางบินไปญ่ีปุ่นและเกาหลีใตไ้ปยงั

สาธารณรัฐประชาชนจีนแทน และเร่ิมด าเนินการในเดือนมิถุนายนปี 2558 นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีรายไดจ้าก

การให้บริการแบบเช่าเหมาล าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเช่าเหมาล าจากประเทศไทยไปไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน การ

ให้บริการดงักล่าวเป็นการให้บริการนอกเหนือจากตารางบินประจ าและเป็นการใชเ้คร่ืองบินท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน การท่ีบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากการให้บริการเสริมไม่สูงนัก เน่ืองจากบริษทัมีนโยบายก าหนดราคาบตัรโดยสารท่ี

ครอบคลุมบริการหลกั อาทิ น ้ าหนกัสัมภาระและอาหารว่าง โดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมจากผูโ้ดยสารซ่ึงถือเป็นกล
ยทุธ์การตลาดส่วนสาคญัในการใหบ้ริการท่ีแตกต่างจากสายการบินราคาประหยดัอ่ืนๆ  

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยรายไดจ้ากดอกเบ้ียรับ รายไดจ้ากการรับรู้การคืนเงินประกนัและการซ่อมบ ารุงรักษา และ
อ่ืนๆ 

4. ข้อมูลรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก 

ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
2 นายประเวช องอาจสิทธิกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3 นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ / กรรมการบริหาร 
4 นายรัฐพล ภกัดีภูมิ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5 นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการ 
6 นายววิฒัน์ ปิยะวโิรจน ์ กรรมการ  
7 นายสุเมธ ด ารงชยัธรรม กรรมการ 
8 นายอภิชาติ จีระพนัธ์ุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 
9 นายวสิิฐ ตนัติสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เส่ียง 
10 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 
11 นางแฮตเตอร์ แมร่ี สุขเกษม OBE กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายประเวช องอาจสิทธิกลุ รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 
2 นายชยัรัตน์ แสงจนัทร์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 
3 นางสาวอุมาภรณ์ พรพิมลวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการเงิน 
4 นายทวชียั อจัฉริยแพศวก์ลู ประธานเจา้หนา้ท่ีสายการพาณิชย ์

 

ณ วันท่ี  15 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,408,049,800 บาท และทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

3,108,515,756 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 3,108,515,756 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท โดยรายช่ือผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 
(ร้อยละ) 

1 นายณฐัพล จุฬางกรู 756,375,032 24.33 
2 นางหทยัรัตน์ จุฬางกรู 688,505,942 22.15 
 คู่สมรส (นาย สรรเสริญ จุฬางกรู) 14,153 0.00 
 รวม 688,520,095 22.15 
3 นายทวฉีตัร จุฬางกรู 650,901,137 20.94 
4 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 495,390,721 15.94 
5 ดร.ธรรม ์จิราธิวฒัน์ 11,600,000 0.37 
6 นายพาที สารสิน 11,500,000 0.37 
7 นางพิริยา อภิธโนทยั 10,392,400  0.33 
8 นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ 9,730,000 0.31 
9 นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ 9,036,800 0.29 
10 นาง มณัฑนา จุลเสน 8,765,600 0.28 

 รวม 2,652,211,785 85.32 
 ผูถื้อหุน้รายอ่ืน 456,303,971 14.68 
 รวมทั้งหมด 3,108,515,756 100.00 
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5. ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

สรุปผลประกอบการงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนส าหรับปี 2561 จ านวน 3,975.45 ลา้นบาท เปล่ียนแปลงจาก

ปีก่อนซ่ึงมีผลขาดทุนจ านวน 1,899.67 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษทัใหญ่จ านวน 2,786.76 ลา้นบาท และผล

ขาดทุนจากส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,188.69 ลา้นบาท บริษทัจึงขอช้ีแจงปัจจยัหลกัและเหตุการณ์ท่ี

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทั ดงัน้ี 

 ราคาน ้ ามนัอากาศยานเคร่ืองบิน (Jet Fuel Price) ในปี 2561 ราคาเฉล่ียอยูท่ี่ 85.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล 

เพ่ิมข้ึนจาก 65.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษทัมีตน้ทุนเช้ือเพลิงอยูท่ี่ 4,884.33 ลา้นบาท 

เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 19.96 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การท าสญัญาประกนัความเส่ียงราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน

บางส่วนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัก าหนด และรายไดต้่อปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารลดลง 

สาเหตุหลกัมาจากเสน้ทางการบินไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เน่ืองจากจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีลดลงจากเหตุการณ์เรือล่มท่ี
จงัหวดัภูเก็ต อีกทั้งบริษทัไดล้ดขนาดฝงูบินอากาศยานจากจ านวน 30 ล าในปี 2560 เป็นจ านวน 25 ล าในปี 2561 

ส าหรับปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วม 20,376.71 ลา้นบาท มีผลขาดทุนส าหรับปี 1,899.67 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษทัใหญ่จ านวน 1,854.29 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุม 45.38 ลา้นบาท โดยผลขาดทุนของบริษทัใหญ่ มาจากตน้ทุนการด าเนินงานท่ีสูงกวา่รายไดค้่าโดยสารและรายได้

จากการให้บริการ ซ่ึงตน้ทุนการด าเนินงานหลกัของบริษทั ไดแ้ก่ ตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ียงัคงเพ่ิมข้ึนจากการ

ปรับตวัเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัอากาศยาน แมว้า่รายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการใหบ้ริการจะเพ่ิมข้ึนก็ตามเม่ือเทียบ

กบัปีก่อนหนา้ 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ดา้นรายไดจ้ากการด าเนินงาน บริษทัมีรายไดร้วม 14,786.66 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 12.71 จากปีก่อนหนา้ โดยรายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 10.74 และ 53.41 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากบริษทัไดมี้การขยายเสน้ทางการบินแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ิม

มากข้ึน ส่งผลใหร้ายไดต้่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสาร (RASK) ปรับตวัเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั จาก 2.02 เป็น 2.06 บาท/ท่ีนัง่-กม.

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.98 จากปี 2559 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 มีจ านวนรวม 16,612.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.50 จากปี

ก่อนหนา้ โดยสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัอากาศยานเพ่ิมสูงข้ึนจากกการปรับตวัของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน

สูงข้ึน ในขณะท่ีตน้ทุนในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินของบริษทัลดลงจากการลดค่าใชจ่้ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทั 

เป็นผลท าใหบ้ริษทัมีตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตโดยสาร (CASK) ลดลงจาก 2.51 เป็น 2.40 บาท/ท่ีนัง่-กม. ลดลงร้อยละ 4.38 

จากปีก่อนหนา้ 
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 งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2559-2561  

ฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย์       
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินลงทุนชัว่คราว 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
  สินคา้คงเหลือ 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 
  เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบั

เคร่ืองบิน–ระยะสั้น 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

3,231.2 
- 

1,182.4 
31.4 

132.5 
 

162.8 
79.4 

53.8 
- 

19.7 
0.5 
2.2 

 
2.7 
1.3 

3,169.85 
- 

1,449.5  
32.2  

- 
 

26.6  
103.6 

21.8 
- 

10.0  
0.2  

- 
 

0.2  
0.7 

1,419.9  
 9.2  

 2,008.9  
 50.2  

- 
 

 375.0  
 101.9   

10.1 
0.1 

14.3 
0.4 

- 
 

2.7 
0.7 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 4,819.7 80.3 4,781.7 32.9 3,965.1 28.2 
  เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 
  เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 
  เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
  เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน 
  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบั

เคร่ืองบิน–ระยะยาว 
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

251.4 
15.2 
47.6 

- 
338.5 
65.2 
13.3 

 
417.4 
32.5 

4.2 
0.3 
0.8 

- 
5.6 
1.1 
0.2 

 
7.0 
0.5 

1,300.9  
6.9  

46.7  
7,192.5  

266.1  
47.5  
13.3  

 
827.8  

39.4 

9.0  
0.0  
0.3  

49.5  
1.8  
0.3  
0.1  

 
5.7  
0.3 

1,122.9   
 1.4  

 46.7  
7,788.3  
 206.8  

 45.7  
 13.3  

 
 820.1  

 63.8 

8.0 
0.0 
0.3 

55.3 
1.5 
0.3 
0.1 

 
5.8 
0.5 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,181.1 19.7 9,740.9  67.1 10,109.0 71.8 

รวมสินทรัพย์ 6,000.8 100.0 14,522.6  100.0 14,074.1 100.0  

หนีสิ้น 
  เงินกูย้มืระยะสั้น 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  รายไดร้อตดับญัชีโปรแกรมพิเศษแก่ลูกคา้ 
  ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบิน-ระยะสั้น 
  ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 
700.0 

4,467.3 
19.0 

 
128.2 
23.9 
45.6 

 
11.7 
74.4 

0.3 
 

2.1 
0.4 
0.8 

 
700.0  

4,861.5  
18.5  

 
108.8  

- 
31.0 

 
4.8  

33.5  
0.1  

 
0.7  

- 
0.2 

 
2,400.0  
 5,905.9  

 18.3  
 

 120.6  
- 

 15.3 

 
17.1 

42 
0.1 

 
0.9 

- 
0.1 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,384.0 89.7 5,719.8 39.4 8,460.1 60.1 
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ฐานะการเงนิ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
  ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบิน-ระยะยาว 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
  หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   

 
644.5 
222.9 
89.0 

 
10.7 

3.7 
1.5 

 
7,771.7  

242.2  
97.9 

 
53.5  

1.7  
0.7 

 
8,276.5  
 273.9  

 95.2 

 
58.8 

1.9 
0.7 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 956.5 15.9 8,111.8  55.9  8,645.5 61.4 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 6,340.5 105.7 13,831.6  95.2  17,105.6 121.5 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
  ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
  ก าไรสะสม 
    จดัสรรแลว้ 
    ส ารองตามกฏหมาย 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
    ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการ

ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

 
625.0 

3,042.5 
 
 

62.5 
(3,485.1) 

 
(5.9) 

 
10.4 
50.7 

 
 

1.1 
(58.1) 

 
(0.1) 

 
2,272.0  
4,325.9  

 
 

62.5  
(5,339.4) 

 
(5.9) 

 
15.6  
29.8  

 
 

0.4  
(36.8) 

 
(0.0) 

 
2,272.0  
 4,325.9  

 
 

 62.5  
 (8,122.0) 

 
 (5.9) 

 
16.1 
30.7 

 
 

0.4 
(57.7) 

 
0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 239.3 4.0 1,315.0  9.1  (1,467.5) (10.4) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (578.6) (9.6) (624.0) (4.3) (1,564.1) (11.1) 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000.8 100.0 14,522.6  100.0  14,074.0 100.0  

 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 14,074.06 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.09 จาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 3,965.07 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนจ านวน 10,108.99 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.17 และ 71.83 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 7,330.15 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.15 จาก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยแบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 4,781.69 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจ านวน 2,548.45 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.23 และ 34.77 ของสินทรัพยร์วมตามล าดบั 

 สินทรัพยห์มุนเวยีน: ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์มุนเวยีนรวม 3,965.07 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 17.08 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่า  เงินสดลดลงร้อยละ 

55.21 เน่ืองจากบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 38.60 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 10,108.99 

ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.78 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวน

การแสดงรายการในงบการเงินจากเดิมแสดงรายการสุทธิระหวา่งเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหน้ีสินค่า

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผน โดยเปล่ียนเป็นแยกแสดงรายการดงักล่าวออกจากกนั เพ่ือใหง้บการเงินแสดงยอดคงเหลือของ

รายการดงักล่าวในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 2,548.45 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 115.77 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลกัมาจาก เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

98.32 จากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัมีการใช้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปเป็นเงินประกันและเงินมดัจ าเก่ียวกบั

เคร่ืองบินจากการรับมอบเคร่ืองบินไอพ่นล าใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 ล า นอกจากนั้นบริษทัยงัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้า

ประกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัของหนงัสือค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึนอีกในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 417.41 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หน้ีสิน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินรวม 17,105.69 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

23.67 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 242.86 และเจา้หน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 21.48 นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวนการแสดงรายการในงบการเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม 6,639.14 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.71 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนการซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบินคา้งจ่าย และรายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 

ส่วนของผูถื้อหุน้ : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจ านวน 3,031.63 ลา้น

บาท ติดลบเพ่ิมข้ึนร้อยละ 538.73 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยเป็นส่วนติดลบของบริษทัใหญ่จ านวน 1,467.55 ลา้น

บาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมติดลบอีกจ านวน 1,564.08 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 691.00 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 303.40 

จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 1,315.02 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมติด

ลบอีกจ านวน 624.02 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตามมติอนุมติัจากการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี เม่ือวนัท่ี 19 

เมษายน 2560 โดยเป็นการเพ่ิมทุน 781.25 ลา้นหุ้น แบ่งเป็น 625.00 ลา้นหุ้นเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม อตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุน้ใหม่ ท่ีราคา 2.40 บาท และอีก 156.25 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกควบคู่ โดยเม่ือวนัท่ี 

26 พฤษภาคม 2560 บริษทัสามารถขายหุน้เพ่ิมทุนได ้511.00 ลา้นหุน้ ไดรั้บเงินจานวนเป็น 1,226.40 ลา้นบาท 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 หนา้ 15/29 
 

นอกจากน้ี ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนอีกเป็นจ านวน 1,704.00 

ลา้นบาทจากทุนท่ีออกและเรียกช าระจ านวน 1,136.00 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท อีกทั้งบริษทัมีแผนในการบริหาร

จดัการฝูงบิน ขยายเส้นทางการบินและเพ่ิมอตัราการใชป้ระโยชน์ของเคร่ืองบิน เพ่ือท่ีท าให้บริษทัมีผลการด าเนินงานท่ีดี

ข้ึนต่อไป 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2559-2561  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 14,762.4 87.2 17,386.0  85.3  16,699.7 84.6  
รายไดจ้าการใหบ้ริการ 1,463.2 8.6 2,186.1  10.7  2,560.1 10.6  
รายไดอ่ื้น 712.7 4.2 804.6  3.9  480.4  2.4  
รวมรายได้ 16,938.3 100.0 20,376.7  100.0  19,740.2 100.0  

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ 19,087.5 112.7 21,031.6  103.2  22,551.2 114.2  
ค่าใชจ่้ายในการขาย 190.3 1.1 178.5  0.9  177.2 0.9  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 798.2 4.7 994.1  4.9  937.2 4.7 
ตน้ทุนทางการเงิน 118.1 0.7 63.8  0.3  44.6 0.2  
รวมค่าใช้จ่าย 20,194.1 119.2 22,268.0  109.3  23,710.2 120.0  
ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14.1 0.1 (8.3) (0.0) (5.5) (0.0) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (3,269.9) (19.3) (1,899.7) (9.3) (3,975.5) (20.0) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 0.1 0.0 - 0.0  - 0.0  
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (3,270.0) (19.3) (1,899.7) (9.3) (3,975.5) (20.0) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปี 

(3,281.8) (19.4) (1,899.7) (9.3) (3,975.5) (20.0) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม       
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,808.3)  (1,854.3)   (2,782.6)   
ส่วนท่ีเป็นส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (473.5)  (45.4)   (1,175.5)   
 (3,281.8)  (1,899.7)   (3,958.1)   
ก าไรต่อหุน้พ้ืนฐาน (บาท) (4.47)  (1.63)   (1.23)   
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ผลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้ปี 2560 และ 2561 (งบเฉพาะกจิการ) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ

รายไดร้วม 
จ านวน 

ร้อยละต่อ

รายไดร้วม 
จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากค่าโดยสาร 12,868.38 87.03 12,014.19 86.53 (854.19) (6.64) 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,257.96 8.51 1,476.95 10.64 218.99 17.41 

รายไดอ่ื้น 660.33 4.47 393.03 2.83 (267.30) (40.48) 

รวมรายได ้ 14,786.66 100.00 13,884.16 100.00 (902.50) (6.10) 
 

ข้อมูลด้านรายได้ 

บริษทัมีรายไดร้วม 13,884.16 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 6.10 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากค่าโดยสาร 

12,014.19 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้บริการ 1,476.95 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.64 

ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้น 393.03 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดต้่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสาร 

(RASK) เท่ากบั 1.93 บาท/ท่ีนัง่-กม.ลดลงร้อยละ 6.30 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รายไดจ้ากค่าโดยสาร:  ในปี 2561 รายไดจ้ากค่าโดยสารลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.64 หรือคิดเป็นเงินจ านวน 

854.19 ลา้นบาท  เน่ืองจากจ านวนเท่ียวบินโดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 0.86 โดยเฉพาะเส้นทางการบิน

แบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าตัว๋โดยสารเฉล่ียโดยรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.85 จาก

สภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลใหร้ายไดผู้โ้ดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) 

ลดลงจาก 2.20 เหลือเพียง 1.91 บาท/ผูโ้ดยสาร-กม. หรือลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ -13.19 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ: ในปี 2561 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 218.99 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 17.41 

จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการโหลดสัมภาระและรายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนดว้ยเช่นกนั ซ่ึง

เป็นผลมาจากบริษทัไดเ้พ่ิมกลยทุธ์ในการเพ่ิมรายไดจ้ากการจดัเก็บสัมภาระและบริการอ่ืนบนเคร่ืองบินให้กบัผูโ้ดยสาร 

(Choose Your NOK) ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้มา และไดรั้บการตอบรับจากลูกคา้เป็นอยา่งดีอยา่งต่อเน่ือง  

 รายไดอ่ื้น: ในปี 2561 รายไดอ่ื้นลดลง 267.30 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 40.48 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยรายไดอ่ื้น

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ บริษทัมีรายไดเ้งินชดเชยจากจากประกนัภยั และ การรับรู้ก าไรจากการขายและ

เช่ากลบัคืนเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าด าเนินงานลดลงจ านวน 113.29 ลา้นบาท และ 243.40 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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รายได้ปี 2559 และ 2560 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2559 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายไดร้วม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายไดร้วม 

จ านวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากค่าโดยสาร 11,619.85 88.57 12,868.38 87.03 1,248.53 10.74 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 819.97 6.25 1,257.96 8.51 437.99 53.42 

รายไดอ่ื้น 679.85 5.18 660.33 4.46 (19.52) (2.87) 

รวมรายได ้ 13,119.67 100.00 14,786.67 100.00 1,667.00 12.71 
 

ข้อมูลด้านรายได้ 

บริษทัมีรายไดร้วม 14,786.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.71 จากปีก่อนหนา้ โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากค่าโดยสาร 

12,868.38 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.03 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้บริการ 1,257.96 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51 

ของรายไดร้วม และรายไดอ่ื้น 660.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 ของรายไดร้วม ส่วนรายไดต้่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสาร 

(RASK) เท่ากบั 2.06 บาท/ท่ีนัง่-กม.เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.98 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 รายไดจ้ากค่าโดยสาร:  ในปี 2560 รายไดจ้ากค่าโดยสารเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 อยา่งชดัเจนถึงร้อยละ 10.74 หรือคิด

เป็นเงินจ านวน 1,248.53 ลา้นบาท  เน่ืองจากบริษทัสามารถเพ่ิมจ านวนผูโ้ดยสารและจ านวนเท่ียวบินโดยรวมไดม้ากข้ึนจาก

ปีก่อน โดยเฉพาะจากเสน้ทางการบินใหม่โดยเฉพาะเสน้ทางการบินแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็น

ร้อยละ 2.57 และ 6.10 ตามล าดบั รวมถึงราคาค่าตัว๋โดยสารเฉล่ียท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 8.15 อีกดว้ย ส่งผลให้

รายไดผู้โ้ดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) เพ่ิมข้ึนจาก 2.18 เป็น 2.20 บาท/ผูโ้ดยสาร-กม. หรือเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 0.92 

 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ: ในปี 2560 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 437.99 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 53.42 

จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการโหลดสัมภาระและรายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนดว้ยเช่นกนั ซ่ึง

เป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการจัดเก็บรายได้จากผูโ้ดยสารท่ีจองตั๋วโดยสารประเภทโปรโมชั่น (NOK 

Promotion) จะตอ้งช าระเงินเพ่ิมเติมจากราคาตัว๋โดยสารหากผูโ้ดยสารตอ้งการโหลดสัมภาระเพ่ิมเติม 15 กิโลกรัม จากเดิม

ท่ีผูโ้ดยสารสามารถโหลดสมัภาระไดโ้ดยไม่ตอ้งช าระเงินเพ่ิม ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกอบกบัตั้งแต่วนัท่ี 

9 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้มา บริษทัไดเ้พ่ิมกลยทุธ์ในการเพ่ิมรายไดจ้ากการจดัเก็บสัมภาระและบริการอ่ืนบนเคร่ืองบิน

ให้กับผูโ้ดยสาร (Choose Your NOK) อีกด้วย  นอกจากน้ี ยงัมีการเพ่ิมข้ึนจากการให้เช่าช่วงเคร่ืองบินตามสัญญาเช่า
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ด าเนินงานใหก้บับริษทัอ่ืน ซ่ึงส่งผลให้การใชง้านเคร่ืองบินมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารตน้ทุนคงท่ีท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 

 รายไดอ่ื้น: ในปี 2560 รายไดอ่ื้นลดลง 19.52 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 2.87 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยรายไดอ่ื้นท่ี

มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั ได้แก่ บริษทัมีรายไดเ้งินชดเชยจากจากประกันภยั และ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

เพ่ิมข้ึนจ านวน 196.86 ล้านบาท และ 106.09 ล้านบาท ตามล าดับ ในขณะท่ีมีรายได้รับคืนค่าซ่อมแซมเคร่ืองบินและ

เคร่ืองยนตล์ดลง จ านวน 185.13 ลา้นบาท และ ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบินลดลง จ านวน 69.32 ลา้นบาท 

 

ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2560 และ 2561 (งบเฉพาะกจิการ) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ

ค่าใชจ่้ายรวม 
จ านวน 

ร้อยละต่อ

ค่าใชจ่้ายรวม 
จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนค่าโดยสารและการ

ใหบ้ริการ 
15,645.04 94.18 15,482.81 95.05 (162.23) (1.04) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 111.94 0.67 111.78 0.69 (0.16) (0.14) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 821.09 4.94 680.04 4.17 (141.04) (17.18) 

ตน้ทุนทางการเงิน 34.27 0.21 14.37 0.09 (19.90) (58.06) 

รวมค่าใชจ่้าย 16,612.34 100.00 16,289.00 100.00 (323.33) (1.95) 
 

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายรวม 16,289.00 ลา้นบาท ลดลงจาก 16,612.48 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.95 เม่ือเทียบกบั

ปีก่อน แมว้า่การเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุนเช้ือเพลิงสูงข้ึนถึงร้อยละ 

19.96 แต่ในขณะท่ีตน้ทุนค่าซ่อมบ ารุงอากาศยานและค่าเช่าเคร่ืองบินปรับตวัลดลงตามแผนการลดค่าใชจ่้ายและแผนการ

พฒันาธุรกิจของบริษทั ถึงร้อยละ 12.08 และ 13.23 ตามล าดบั ส่งผลใหต้น้ทุนต่อปริมาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.40 เป็น 2.32 

บาท/ท่ีนัง่-กม. ลดลงร้อยละ 3.34 นอกจากนั้นตน้ทุนต่อปริมาณการผลิตผูโ้ดยสารท่ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลงจาก 1.80 

เป็น 1.61 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงถึงร้อยละ 10.37 จากปีก่อน 

ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs): ในปี 2561 ตน้ทุนผนัแปรอยูท่ี่ 11,632.51 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การทบทวน

และปรับประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองอากาศยานตามแผนจ านวน 91.18 ลา้นบาท โดยใช้ขอ้สมมติฐานการ

เปล่ียนแปลงแผนเสน้ทางการบินท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนในการบ ารุงรักษาเคร่ืองบินลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน แต่อยา่งไรก็ตามตน้ทุนค่าน ้ ามนัอากาศยานยงัคงเพ่ิมสูงข้ึน โดยตน้ทุนน ้ ามนัต่อหน่วย (Fuel/ASK) เพ่ิมข้ึนจาก 
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0.60 บาท/ท่ีนัง่-กม. เป็น 0.71 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.72 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส าหรับในส่วนของตน้ทุนการ

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ลดลงจาก 0.46 บาท/ท่ีนัง่-กม. เหลือเพียง 0.40 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงร้อย

ละ 13.04 

ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs): ในปี 2561 ต้นทุนคงท่ีอยู่ท่ี 4,656.49 ล้านบาท ค่าเช่าเคร่ืองบินปรับตัวลดลงตาม

แผนการลดค่าใชจ่้ายและแผนการพฒันาธุรกิจของบริษทั ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายคงท่ีต่อหน่วย (FC/ASK) เท่ากบั 0.67 

บาท/ท่ีนัง่-กม. 

ตน้ทุนทางการเงิน: บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 58.06 จากปีก่อนหน้า เหลือเพียง 14.37 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเขา้ท าสญัญาการจดัหาเงินทุนส าหรับเงินมดัจ าเคร่ืองบินท่ีลดลง 

 

ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2559 และ 2560 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2559 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ

ค่าใชจ่้ายรวม 
จ านวน 

ร้อยละต่อ
ค่าใชจ่้ายรวม 

จ านวน ร้อยละ 

ตน้ทุนค่าโดยสารและการ

ใหบ้ริการ 
14,872.99 94.45 15,645.04 94.18 772.05 5.19 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 149.35 0.95 111.94 0.67 (37.41) (25.05) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 614.37 3.90 821.09 4.94 206.72 33.65 

ตน้ทุนทางการเงิน 109.71 0.70 34.27 0.21 (75.44) (68.76) 

รวมค่าใชจ่้าย 15,746.42 100.00 16,612.34 100.00 865.92 5.50 
 

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 

ในปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายรวม 16,612.34 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 15,746.42 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.50 เม่ือเทียบ

กับปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีตน้ทุน

เช้ือเพลิงสูงข้ึนถึงร้อยละ 48.30 ในขณะท่ีตน้ทุนในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินของบริษทัลดลงจากการลดค่าใช้จ่ายตาม

แผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษทั ถึงร้อยละ 20.30 ก็ตาม อยา่งไรก็ดี ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

8.91 ส่งผลใหต้น้ทุนต่อปริมาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.51 เป็น 2.40 บาท/ท่ีนัง่-กม. ลดลงร้อยละ 4.38 นอกจากนั้นตน้ทุนต่อ

ปริมาณการผลิตผูโ้ดยสารท่ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลงจาก 2.07 เป็น 1.80 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 13.04 จากปี

ก่อน 
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 ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs): ในปี 2560 ตน้ทุนผนัแปรอยูท่ี่ 9,866.97 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.84  จากปีก่อน 

สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนค่าน ้ ามนัอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยตน้ทุนน ้ ามนัต่อหน่วย (Fuel/ASK) เพ่ิมข้ึนจาก 0.44 บาท/ท่ี

นั่ง-กม. เป็น 0.60 บาท/ท่ีนั่ง-กม. หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.36 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส าหรับในส่วนของตน้ทุนการซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบิน ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ลดลงจาก 0.63 บาท/ท่ีนัง่-กม. เหลือเพียง 0.46 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 26.98 

ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Costs): ในปี 2560 ตน้ทุนคงท่ีอยูท่ี่ 5,119.70 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 1.55 

จากค่าใชจ่้ายในส่วนของกปัตนัและลูกเรือท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าใชจ่้ายคงท่ีต่อหน่วย (FC/ASK) ลดลงเหลือ 0.75 

บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 6.25 เน่ืองมาจากปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.91 จากปีก่อน

หนา้ 

ตน้ทุนทางการเงิน: บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 68.76 จากปีก่อนหน้า เหลือเพียง 34.27 ลา้นบาท 

เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเขา้ท าสญัญาการจดัหาเงินทุนส าหรับเงินมดัจ าเคร่ืองบินท่ีลดลง 

 

ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี (งบเฉพาะกจิการ) 

  หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 

ร้อยละ

ต่อรายได้

รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ

รายไดร้วม 
จ านวน ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.17) 31.72 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.17) 31.72 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.17) 31.72 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (1.60)   (1.06)   0.54   
 

จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้เห็นวา่ตน้ทุนรวมของบริษทัปรับตวัสูงข้ึนเน่ืองจากราคาน ้ ามนัอากาศยานท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนต่อเน่ืองอยา่งมีนยัส าคญั อีกทั้งรายไดร้วมของบริษทัปรับตวัลดลง อนัเน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ี

รุนแรง ประกอบกับจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีลดลง ท าให้รายได้ค่าโดยสารลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน แมว้่าบริษทั

สามารถลดค่าใชจ่้ายในส่วนของการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินและค่าเช่าเคร่ืองบินลงไดต้ามแผนการฟ้ืนฟธุูรกิจของบริษทัก็ตาม 

ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 2,404.84 ลา้นบาท จาก 1,825.68 ลา้นบาท 

หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 31.72 
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    หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2559 ปี 2560 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 

ร้อยละ

ต่อรายได้

รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ

รายไดร้วม 
จ านวน ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (2,626.75) (20.02) (1,825.68) (12.35) 801.07 (30.50) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 (100.00) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (2,626.83) (20.02) (1,825.68) (12.35) 801.15 (30.50) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,641.35) (20.13) (1,825.68) (12.35) 815.67 (30.88) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (4.20)   (1.60)   2.60   

 

จากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ตน้ทุนรวมของบริษทัปรับตวัสูงเน่ืองจากสาเหตุหลกัมาจากราคาน ้ ามนัอากาศยานท่ี

สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตามรายไดร้วมของบริษทัมีสัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึน มาจากรายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้าก

การให้บริการท่ีเพ่ิมสูงกว่าการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิง ส่งผลให้ใน ปี 2560 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมลดลงเป็น 1,825.68 ลา้นบาท จาก 2,641.35 ลา้นบาท หรือขาดทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.88 

ผลการด าเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 

ในปี 2561 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีรายไดร้วม 5,828.52 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,580.41 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 4.45 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.67 จาก 1.07 ลา้นคน เป็น 1.16 ลา้นคน ซ่ึงเป็น

ผลจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนเท่ียวบินโดยรวมทั้งหมดร้อยละ 19.81 ในขณะท่ีอตัราบรรทุกผูโ้ดยสารลดลดลงร้อยละ14.90 

บริษทัมีจ านวนเคร่ืองบินท่ีใชใ้นการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนจ านวน 1 ล าเม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้บริษทัสามารถทยอย

เปิดเสน้ทางการบินใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น และอินเดีย และเพ่ิมเท่ียวบินในเสน้ทางเดิม ท าใหมี้อตัราการใชเ้คร่ืองบินท่ีสูงข้ึน 

โดยบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวม 7,388.22 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 5,656.82 ลา้นบาท หรือร้อยละ 30.61 เม่ือเทียบ

กบัปีก่อน โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนท่ีผนัแปรตามปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะตน้ทุนค่า

น ้ ามนัอากาศยานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และตน้ทุนจากการเช่าเคร่ืองบิน เน่ืองจากการขยายฝงูบิน ส่งผลใหบ้ริษทัมีผลการด าเนินงาน

ขาดทุนสุทธิในปี 2561 จ านวน 1,528.33 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากผลขาดทุนสุทธิ 47.59 ลา้นบาทในปีก่อน  

ในปี 2560 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั มีรายไดร้วม 5,580.41 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,905.37 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 42.89 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณผูโ้ดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.42 จาก 0.79 ลา้นคน เป็น 1.07 ลา้นคน ซ่ึง

เป็นผลจากการเพ่ิมข้ึนของจ านวนเท่ียวบินโดยรวมทั้ งหมดร้อยละ 24.63 อตัราบรรทุกผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึนร้อยละ11.90 

เน่ืองจากในปี 2560 สายการบินนกสกู๊ตไดท้ยอยเปิดเสน้ทางการบินใหม่ในประเทศจีน และเพ่ิมเท่ียวบินในเสน้ทางเดิม ท า

ใหมี้อตัราการใชเ้คร่ืองบินท่ีสูงข้ึน โดยบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรวม 5,656.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 4,511.73 ลา้น
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บาท หรือร้อยละ 25.38 เม่ือเทียบกับปีก่อน ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีต ่ากว่าการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยส าคญั โดย

ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากตน้ทุนท่ีผนัแปรตามปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร โดยเฉพาะตน้ทุนค่าน ้ ามนัอากาศยานท่ี

เพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2560 เหลือเพียงจ านวน 47.59 ลา้นบาท ซ่ึงปรับตวัดีข้ึน

อยา่งมากจากผลขาดทุนสุทธิ 612.00 ลา้นบาทในปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 92.22 

ปัจจุบนั สายการบินนกสกู๊ตมีเส้นทางบินแบบประจ าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตห้วนั อินเดีย และญ่ีปุ่น 

โดยมีศูนยก์ลางการบินท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยงั 4 จุดหมายปลายทางในประเทศจีน ไดแ้ก่ เมืองนานกิง, เมือง

เทียนจิน, เมืองชิงเต่า, และเมืองเส่ินหยาง, 1 จุดหมายปลายทางในประเทศไตห้วนั ไดแ้ก่ กรุงไทเป, 1 จุดหมายปลายทางใน

ประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ กรุงเดลี และ 2 จุดหมายปลายทางในประเทศญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) และ กรุงโอซากา้   

(คนัไซ) 

ส าหรับฝูงบินของสายการบินนกสกู๊ตมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 1 ล าในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ท าให้บริษัทมีการเช่า

ด าเนินงานเคร่ืองบินโบอ้ิง แบบ 777-200 รวมทั้งส้ินจ านวน 5 ล า และมีแผนจะขยายฝงูบินโดยมีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมความถ่ีใน

เสน้ทางการบินเดิม และขยายเสน้ทางการบินเพ่ิมเติม 

 งบกระแสเงนิสด ส าหรับปี 2559-2561  

หน่วย: ลา้นบาท 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,383.3) (2,996.5) (3,754.4) 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 178.3  (8.9) 193.1 
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 164.6  2,900.8  1,662.6 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

57.9  43.2  148.8 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (982.5) (61.4) (1,750.0) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 4,213.8  3,231.2  3,169.8  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 3,231.2  3,169.8  1,419.9 

 
 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดใชไ้ปส าหรับกิจกรรมด าเนินงานสุทธิจ านวน 3,754.39 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,996.54 ลา้นบาทในปี 2560 หรือร้อยละ 25.29 โดยรายการหลกัท่ีมีผลต่อการใชไ้ปเงินสด ไดแ้ก่ เงินฝาก

ธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกนั เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบินระยะยาว และประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
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เคร่ืองบินท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับปี (โอนกลบั) และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบิน และค่าเช่าเคร่ืองบิน 

ส่วนกระแสเงินสดท่ีไดม้าจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 193.08 ลา้นบาท โดยรายการหลกัมาจากกระแสเงิน

สดจากการได้รับเงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 235.39 ล้านบาท  ใน

ขณะเดียวกนับริษทัไดเ้งินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารเป็นจ านวน 20.39 ลา้นบาท 

ส่วนกระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจ านวน 1,662.60 ลา้นบาท โดยรายการหลกัมาจาก

กระแสเงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 

นอกจากน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บประโยชน์จากผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 148.75 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 

1,749.96 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2561 

ส าหรับปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดใชไ้ปส าหรับกิจกรรมด าเนินงานสุทธิจ านวน 2,996.54 ลา้น

บาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,383.30 ลา้นบาทในปี 2559 หรือร้อยละ 116.62 โดยรายการหลกัท่ีมีผลต่อการใชไ้ปเงินสด ไดแ้ก่ เงินฝาก

ธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนักบัสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึน และมีการช าระหน้ี

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

 ส่วนกระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจ านวน 2,900.83 ลา้นบาท โดยรายการหลกัมาจาก

กระแสเงินสดจากการไดรั้บเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัในปี 2560 อยา่งไรก็ตามเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 61.37 ลา้นบาท ณ ส้ินเดือนธนัวาคม ปี 2560 
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6. รายการระหว่างบุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้ร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั

ซ่ึงเป็นรายการตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บริษทั ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั  ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑท์าง
อากาศ 

บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั  ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑท์าง
อากาศ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั นกฮอลิเดย ์จ  ากดั  น าเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว บริษทัยอ่ย 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท ์เท
รนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

ให้บริการฝึกอบรมนกับิน ถือหุ้นโดยบริษทั 

Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่งสายการ
บิน 

กิจการร่วมคา้ 

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจสายการบิน ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ  ากดั ธุรกิจสายการบิน ผูผู้ถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล  
แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ  ากดั 

ธุรกิจโรงแรม ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ  ากดั ธุรกิจจดัอบรมนกับิน ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)* ธุรกิจการประกนัภยั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ 
จ  ากดั** 

ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย ถือหุ้นโดยกรรมการและกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม คู่สมรสของกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ธุรกิจบริการไปรษณีย ์ กรรมการร่วมกนั 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอลเซนตเ์ตอร์ จ  ากดั กิจกรรมโรงพยาบาล กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายสินคา้แบบขายส่ง กรรมการร่วมกนั 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจบริการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ผูถื้อหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ  ากดั ธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษา ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  
บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี  
ดีอาร์ จ  ากดั 

ธุรกิจให้บริการดา้นกฎหมาย กรรมการร่วมกนั 

บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจการประกนัภยั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก กรรมการร่วมกนั 

* ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไม่มีกรรมการร่วมกนั 

** ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไม่มีกรรมการร่วมกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 877,810  1,249,246  877,810  - 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 1,046,480  298,070  1,046,480  298,070 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  12,816,966  12,565,763 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 166,296  52,678  166,296  52,678 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  358,212  248,372 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 16,115,637  -  16,115,637  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 179,581  -  179,581  - 

รวม 18,385,804  1,599,994  31,560,982  13,164,883 

        
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  3,922,016  1,957,332 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  6,429,420  3,103,500 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 8,700,787  -  8,700,787  - 

รวม 8,700,787  -  19,052,223  5,060,832 

        
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  979,483  823,396 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  1,542,568  1,206,137 

รวม -  -  2,522,051  2,029,533 

        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  1,215,000,000  970,000,000 

        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน         
- ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  63,398,726  47,816,014 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 57,562,642  51,161,488  56,281,065  46,882,074 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 220,840  97,715  220,840  97,715 
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล         
   แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั 107,800  226,622  107,800  226,622 
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั -  378,930  -  378,930 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  1,676,055  1,169,794 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์         
เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  1,397,266  2,186,746  1,397,266  2,186,746 

รวม 59,288,548  54,051,501  59,683,026  50,941,881 

        
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 14,883,293  -  14,883,293  - 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล        
   สยามพรีเมียร์ จ ากดั -  2,709,656  -  2,709,656 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  36,345  693,855 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 670  306  670  306 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 133,750  -  133,750  - 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,883,067  -  4,883,067  - 

รวม 19,900,780  2,709,962  19,937,125  3,403,817 

        
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากผู้ถือหุ้น         
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 800,000,000  -  800,000,000  - 

        
ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 6,756,164  -  6,756,164  - 
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รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากค่าโดยสาร        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 4,036,570  47,313  4,036,570  47,313 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 5,002,995  290,996  5,002,995  290,996 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 638,973  221,500  638,973  221,500 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  106,641  193,481 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 965,865  -  965,865  - 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 345,636  -  345,636  - 

รวม 10,990,039  559,809  11,096,680  753,290 

รายได้จากการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) -  2,000  -  2,000 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั -  705,850  -  705,850 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  45,873,234  41,922,789 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  3,325,920  3,103,500 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) -  5,837,488  -  5,837,488 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล        
ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์         
 (ประเทศไทย) จ ากดั -  40,000  -  40,000 

รวม -  6,585,338  49,199,154  51,611,627 

        
รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน        
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) -  199,098,029  -  199,098,029 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 45,857,390  -  45,857,390  - 

รวม 45,857,390  199,098,029  45,857,390  199,098,029 

        
รายได้อ่ืน - ดอกเบีย้รับ        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  15,582,712  14,791,836 

 

รายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการก าหนดตามตน้ทุนบวกส่วนเพ่ิมตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และ

ส าหรับรายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืนและดอกเบ้ียรับก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา 
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หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 180,430,322  143,100,839  55,353,746  56,625,509 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 410,296  144,883  410,296  144,883 
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่แนล         
แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั 1,766,344  5,421,527  1,766,344  5,421,527 
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั 3,075,958  3,765,405  3,075,958  3,765,405 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) -  53,580,707  -  53,580,707 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล         
ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์        
(ประเทศไทย) จ ากดั  18,473,848  19,629,352  18,473,848  19,629,352 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 17,290  13,832  17,290  13,832 

รวม 204,174,058  225,656,545  79,097,482  139,181,215 

        ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 625,315  579,245  625,315  579,245 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 6,159  10,847  6,159  10,847 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 500,000  -  500,000  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอลเซนตเ์ตอร์ จ ากดั 15,180  -  15,180  - 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั 1,500,000  -  1,500,000  - 

รวม 2,646,654  590,092  2,646,654  590,092 

        ค่าทีป่รึกษาทางกฎหมาย        
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล         
สยามพรีเมียร์ จ ากดั -  21,444,996  -  21,444,996 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี        
ดีอาร์ จ ากดั 642,990  -  642,990  - 

 642,990  21,444,996  642,990  21,444,996 

ต้นทุนทางการเงนิ        
ดอกเบ้ียจ่าย - ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10,191,781  -  10,191,781  - 
 

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการเป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,684,293  32,602,832  24,556,834  31,532,000 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 7,484,290  6,987,188  5,722,640  5,271,750 

รวม 26,168,583  39,590,020  30,279,474  36,803,750 

 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 

                             
          
              (นายชวลิต อตัถศาสตร์)      (นายประเวช องอาจสิทธิกลุ) 
             กรรมการ       กรรมการ 
      


