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ท่ี ค.อ. 014/2562 

 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของ  

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

เรียน  ผู้ ถือหุ้น 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 2/2562 ซึ่งประชุมเม่ือ

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใต้

วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท (“รายการฯ”) กบันางหทยัรัตน์ จฬุางกูร (“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ”) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ สดัสว่น ร้อยละ 22.15 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 

โดยมีอัตราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตัว ไม่เกินกว่าอัตราเฉลี่ยดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมี

ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี คิดเป็นอตัรา

ดอกเบีย้ปัจจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ต่อปี มีระยะเวลากู้ ยืมไมเ่กิน 12 เดือน และบริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนัให้กบับคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัฯ 

การเข้าทํารายการดงักลา่วถือเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั”) เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักลา่วภายใต้

เง่ือนไขประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกันแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ดงันัน้ 

บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทํารายการฯ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย นอกจากนี ้

บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเหน็เก่ียวกบัรายการฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทฯ จงึมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ให้ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ 

แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการจดัทํารายงานความเหน็เก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่วตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาลงมติ 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้จดัทํารายงานความเหน็ฉบบันีข้ึน้โดยศกึษาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูและเอกสารท่ีได้รับจากบริษัทฯ รวมถงึจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและบคุลากรของบริษัทฯ 

2. ข้อมลูและรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

3. รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  

4. รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. สญัญาเงินกู้สถาบนัการเงิน และเอกสารประกอบ 

6. สญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัรายการฯ 

7. ข้อมลูและเอกสารท่ีเปิดเผยหรือเผยแพร่ตอ่ประชาชนทัว่ไป เช่น ข้อมลูจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข่าวสารจากหนงัสือพิมพ์ และข้อมลูภาวะ

เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้ข้อมลูดงักล่าวข้างต้นเป็นฐานในการพิจารณาและจดัทํารายงานความเห็นของท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี  ้โดยมีสมมุติฐานในการให้ความเห็นว่า ข้อมูลตามท่ีได้กล่าวข้างต้นนัน้เป็นข้อมูลท่ี

ครบถ้วนและถกูต้องตามความเป็นจริง และไม่มีเหตกุารณ์ใดท่ีจะสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ นอกจากนีท่ี้ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ

รับผิดชอบเก่ียวกบัความถกูต้องของข้อมลูและคํารับรองตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

ในการให้ความเห็นต่อผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความสมเหตสุมผลของรายการฯ 

และความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ตดัสนิใจ “อนมุติั” หรือ “ไมอ่นมุติั” การเข้าทํารายการดงักลา่ว ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้
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คาํนิยาม 

 

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

บริษัทฯ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบติัการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ.2546   

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั   

รายการฯ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใต้

วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท 
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บทสรุป 

 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 

กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใต้วงเงินกู้ ยืม

จํานวน 3,000 ล้านบาท กบันางหทยัรัตน์ จฬุางกรู ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สดัส่วน ร้อยละ 22.15 ของทนุจด

ทะเบียนท่ีชําระแล้ว โดยมีอตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวั ไม่เกินกว่าอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี คิดเป็น

อตัราดอกเบีย้ปัจจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ต่อปี มีระยะเวลากู้ ยืมไม่เกิน 12 เดือน และบริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนัให้กบั

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการทํารายการฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินงานทัว่ไป มีความสมเหตสุมผล 

ข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) มีเงินทุนเพียงพอสําหรับดําเนินกิจการ (2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก 

นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน (3) เง่ือนไขการกู้ ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน และ (4) ลดภาระผู้ ถือหุ้นในการซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการ คือ (1) การพึง่พิงบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ (2) อตัรา

ดอกเบีย้ท่ีได้รับสงูกว่าอตัราดอกเบีย้ของคู่แข่ง (3) การกู้ ยืมเงินแต่ละครัง้ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

และ (4) ความเส่ียงท่ีอาจถกูคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนี ้

ข้อดีในการไม่เข้าทํารายการ ไม่มี แต่ก็มีข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ คือ (1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่อง

เพียงพอสําหรับการดําเนินกิจการ (2) ไม่สามารถหาแหลง่เงินทนุท่ีตรงกบัความสามารถของบริษัทฯ และ (3) บริษัทฯ อาจ

จําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 

มีข้อดีในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ เง่ือนไขและวงเงินในการกู้ ยืมเงินท่ีบริษัทฯ สามารถปฏิบติั

ได้ แตก็่มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนัฯ 

ข้อดีในการเข้าทํารายการกบับุคคลภายนอก ไม่มี แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับุคคลภายนอก คือ (1) 

วงเงินท่ีได้รับอาจไมเ่พียงพอในการดําเนินกิจการ และ (2) เง่ือนไขท่ีได้รับอาจไมต่รงความสามารถของบริษัทฯ 

เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขเงินกู้ประเภทตัว๋เงินของสถาบนัการเงินกบับริษัทฯ ท่ีจะต้องมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเต็ม

จํานวน ซึ่ง ณ ปัจจุบนั ทางบริษัทฯ ใช้หลกัทรัพย์คํา้ประกนัเป็นเงินฝากของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ทัง้หมด โดยท่ีบุคคลท่ี

เก่ียวโยงกนัฯ ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการใช้หลกัประกนั อตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินของตัว๋เงิน ประมาณ ร้อย

ละ 2.30 – 2.55 ต่อปี จึงไม่สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง และไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ของรายการฯ ได้ และ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ประสงค์ขอคืนเงินฝากท่ีใช้คํา้ประกนั ทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถใช้วงเงินดงักลา่วได้อีกตอ่ไป  
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สําหรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ เบิกเกินบญัชี จากสถาบนัการเงินท่ีได้รับ ณ ปัจจบุนั อยู่ท่ี อตัราดอกเบีย้ของลกูค้าราย

ใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น ร้อยละ 6.87 – 7.675 ต่อปี ใกล้เคียงอตัราดอกเบีย้ของการทํารายการ

ครัง้นีปั้จจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ต่อปี แต่วงเงินท่ีได้รับต่างกนัอย่างมาก วงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ท่ีไม่เกิน 20 ล้านบาท 

ต่อแห่ง ขณะท่ีวงเงินกู้ครัง้นี ้มีจํานวน 3,000 ล้านบาท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ของรายการฯ ได้ และ

วงเงินของสถาบนัการเงินอยูท่ี่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตอ่แห่ง ก็ไม่เพียงพอตอ่การใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จึงไม่ใช่ทางเลือกท่ี

เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

แต่เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินในจํานวนหลายร้อยล้านบาท โดยไม่

พึง่พาบคุคลภายนอกในการสนบัสนนุหลกัทรัพย์คํา้ประกนั เป็นไปได้ยาก การท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ให้กู้ เงินเป็นจํานวน

มาก โดยคิดอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ต่อปี และมิได้จํากดัสิทธิของบริษัทฯ ใน

การพิจารณาเงินกู้ ยืมจากแหล่งเงินทนุอ่ืน ๆ จึงเป็นเสมือนแหล่งเงินทนุสํารอง ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่

สามารถกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบีย้ท่ีต่ํากวา่นีไ้ด้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้

ท่ีบริษัทฯ ได้รับมีความเหมาะสม 

สําหรับเง่ือนไขของรายการตา่ง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจําเป็นโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋สญัญา

ใช้เงินมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั ระยะเวลากู้ ยืมไม่เกิน 12 เดือน บริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนัให้กบับคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนัฯ อตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีท่ี้ร้อยละ 15 ต่อปี และชําระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกําหนดของตัว๋สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบั  

เม่ือเทียบกับเง่ือนไขเงินกู้กบัสถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับ ณ ปัจจุบนั มีเง่ือนไขเหมือนเงินกู้จากสถาบนัการเงินทัว่ไป 

ยกเว้นบริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนัซึ่งดีกว่าเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้รับจากสถาบนัการเงินอย่างมาก และอตัราดอกเบีย้ผิด

นดัชําระหนีต่ํ้ากวา่อตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีข้องสถาบนัการเงิน 

ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัครัง้นี ้นอกจากนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี

อาจจะมีผลต่อการตดัสนิใจ เช่น เง่ือนไขของรายการ ข้อดี และข้อด้อยในการเข้าทํารายการ ข้อดี และข้อด้อยในการไม่เข้า

ทํารายการ ข้อดี และข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ข้อดี และข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับ

บคุคลภายนอก เป็นต้น  

ในการพิจารณาอนมุติัหรือไม่อนมุติัการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลู เหตผุลประกอบ 

และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี  ้อย่างไรก็ตาม การ

ตดัสนิใจ “อนมุติั” หรือ “ไมอ่นมุติั” การเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 
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1. ลักษณะของรายการ 

1.1 วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการภายหลงัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ซึง่จะจดั

ขึน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการดงักลา่ว และภายในเดือนเมษายน 2562 

 

1.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

วงเงินกู้ ยืม : เพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท เป็น 3,000 ล้านบาท สามารถทยอย

เบิกถอนตามความจําเป็นโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน โดยตัว๋สญัญา

ใช้เงินมีอายคุราวละไมเ่กิน 180 วนั 

อตัราดอกเบีย้ : อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวั ไม่เกินกวา่อตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้า

รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) บวก ร้อยละ 1 

ต่อปี (โดยอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้

ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) 

ทัง้นี ้ปัจจบุนัอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย์เทา่กบัร้อยละ 6.175 ตอ่ปี 

ระยะเวลากู้ ยืม : ไมเ่กิน 12 เดือน 

การชําระดอกเบีย้ 

และเงินต้น 

: ชําระคืนเม่ือครบกําหนดของตัว๋สญัญาใช้เงินแตล่ะฉบบั 

หลกัประกนั : บริษัทฯ ไมต้่องวางหลกัประกนัให้กบัผู้ให้กู้  

ประเภทของรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั 

: รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

การพิจารณาการกู้ เงิน : บริษัทฯ จะประเมินจํานวนกระแสเงินสดท่ียังขาดอยู่ และเลือก

แหลง่เงินทนุต่าง ๆ ท่ีมีต้นทนุทางการเงินต่ําท่ีสดุเป็นลําดบัแรก ใน

แตล่ะช่วงเวลา 

การพิจารณาการให้กู้ เงิน : นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู จะพิจารณาท่ีบริษัทฯ ร้องขอเป็นรายครัง้ 
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1.3 วตัถปุระสงค์การทํารายการ 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น  

ช่วงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ถึง 6 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้จํานวน 836,515,960 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท 

คิดเป็นเงิน 2,300.42 ล้านบาท 

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้น ประกอบกบัมีเงินสด จํานวน 

447.12 ล้านบาท อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีแผนการใช้เงิน

ดงักลา่ว ดงันี ้

1) เพิ่มทนุในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั จํานวน 245 ล้านบาท ในต้นปี 2562 ตามมติท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2561  

2) จ่ายคืนเงินกู้ประเภทตัว๋เงินจากสถาบนัการเงิน อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 จํานวน 900 ล้านบาท ท่ีใช้เงินฝากของนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็น

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั และนางหทยัรัตน์ จุฬางกรู ประสงค์ขอคืนเงินฝากท่ีใช้คํา้ประกนั ทํา

ให้บริษัทฯ ต้องใช้หนีด้งักลา่วทัง้หมดภายในเดือนเมษายน 2562  

3) จ่ายคืนเงินกู้กบันางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ท่ีมียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

800 ล้านบาท ท่ีจะถงึกําหนดชําระในเดือนเมษายน 2562 

4) ชําระคืนเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้อย่าง

มาก จาก 2,670 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,282 ล้านบาท ในปี 2561 เน่ืองจากสภาพ

คลอ่งท่ีไมเ่พียงพอของบริษัทฯ  

ตามแผนการดําเนินงาน และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่า

อาจไม่ได้ใช้วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ เน่ืองจากผลประกอบการของ

บริษัทฯ จะดีขึน้เร่ือย ๆ ดงันัน้บริษัทฯ จงึขอวงเงินกู้ ยืมเพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานทัว่ไป 

 

1.4 คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้องและความสมัพนัธ์กบับริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้ให้กู้  : นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

ความสมัพนัธ์ : (1) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จํานวน 688,505,942 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 22.15 (ข้อมลู ณ 15 มีนาคม 2562)  

(2) เป็นมารดาของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพล 
จฬุางกรู ถือหุ้น ร้อยละ 24.32 และนายทวีฉตัร จฬุางกรู ถือหุ้น ร้อยละ 
20.94 (ข้อมลู ณ 15 มีนาคม 2562)  

ผู้กู้  : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) 
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1.5 มลูคา่รวมและเกณฑ์ท่ีใช้กําหนดมลูคา่รวมของรายการ 

1.5.1 ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้

จํานวนเงินกู้ ยืม  

(ล้านบาท) 

อตัราเฉลี่ยดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภท

เงินกู้แบบมีระยะเวลา บวกร้อยละ 1 ตอ่ปี 

กู้ ยืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ล้านบาท) 

3,000 ร้อยละ 7.175 ตอ่ปี 180 107.63 

3,000 ร้อยละ 7.175 ตอ่ปี 180 107.63 

  รวม 215.25 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ภายใน 1 ปี เทา่กบั 215.25 ล้านบาท 

 

1.5.2 รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการซึง่เกิดจากบคุคล

เดียวกนั หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

จํานวนเงินกู้ ยืม* 

(ล้านบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

วนัท่ีเร่ิมต้น วนัท่ีสิน้สดุ กู้ ยืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ล้านบาท) 

100.00 6 15 สค. 61 13 ธค. 61 120 1.97 

300.00 6 30 สค. 61 25 กพ. 62 179 8.83 

100.00 6 25 กย. 61 24 ตค. 61 29 0.48 

100.00 6 26 ตค. 61 25 ธค. 61 60 0.99 

100.00 6 24 ธค. 61 6 มีค. 62 72 1.18 

100.00 6 24 ธค. 61 19 มีค. 62 85 1.40 

100.00 6 24 ธค. 61 28 มีค. 62 94 1.55 

100.00 6 24 ธค. 61 4 เมย. 62 101 1.66 

100.00 6 25 ธค. 61 11 เมย. 62 107 1.76 

    รวม 19.81 

หมายเหตุ: *ข้อมูล ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทฯ มีตัว๋สญัญาใช้เงินท่ียังไม่ครบกําหนดจํานวน 500 ล้าน

บาท 

ดอกเบีย้รวมจํานวน 19,808,219.18 บาท 

 

1.5.3 ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทัง้หมด 

มลูคา่รวมของรายการทัง้หมดเทา่กบั 235,058,219.18 บาท 
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การคํานวณสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) อ้างอิงงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

รายการ จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

สนิทรัพย์รวม 14,074.06 

หกั สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 45.72 

หกั หนีส้นิรวม 17,105.69 

บวก สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ 1,564.08 

บวก เงินเพิ่มทนุ ณ วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2562 2,300.42  

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 787.15 

ร้อยละ 3 ของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) 23.61 

การเข้าทํารายการดงักล่าวถือเป็นการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการ

ดงักลา่วภายใต้เง่ือนไขประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัแล้ว รายการดงักลา่วมีขนาดรายการเกินกว่า

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ดงันัน้ บริษัทฯ จะต้องขออนมุติัการเข้าทํารายการฯ 

จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยรายการดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วน

ได้เสีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ต้องจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการฯ 

ตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 

1.6 ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในการตกลงเข้าทํารายการในรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั 

นางหทยัรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จํานวน 688,505,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

22.15 และเป็นมารดาของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้น ร้อยละ 

24.32 และนายทวีฉตัร จฬุางกรู ถือหุ้น ร้อยละ 20.94 (ข้อมลู ณ 15 มีนาคม 2562) 

 

1.7 กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย 

- ไมมี่ - 

 

1.8 เง่ือนไขท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

- ไมมี่ - 
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1.9 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทท่ีเก่ียวกบัการตกลงเข้าทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้กู้ ยืมเงินจากนางหทยัรัตน์ จฬุางกรู เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน

ในการดําเนินงานทัว่ไปของบริษัทฯ โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับอตัรา

ดอกเบีย้ท่ีเทียบเคียงได้กบัอตัราดอกเบีย้อ้างอิงของสถาบนัการเงินในปัจจบุนั และมีความยืดหยุ่นในการ

บริหารสภาพคลอ่งทางการเงินและการเบิกใช้เงินตามแผนการใช้เงิน 

 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทท่ีแตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการท่ีมี

ความเหน็แตกตา่ง หรืองดออกเสียง 

 

1.11 สรุปวงเงินและอตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ ยืมกบันางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

การประชมุคณะกรรมการ วงเงินกู้   อตัราดอกเบีย้ 

ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 500 ล้านบาท ร้อยละ 6 ตอ่ปี 

ครัง้ท่ี 12/2561 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 เพิ่มเติมอีก 500 ล้านบาท ร้อยละ 6 ตอ่ปี 

ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

(รายการในครัง้นี)้ 

เพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท ไมเ่กิน MLR* + ร้อยละ 

1 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 

7.175 ตอ่ปี 

หมายเหตุ: *ปัจจุบนัอัตราเฉลี่ยดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากบั ร้อยละ 6.175 ตอ่ปี  



รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 
 

2. ความเหน็ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

2.1 ความสมเหตสุมผลและประโยชน์ของรายการตอ่บริษัทจดทะเบียน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 

2561 อนุมัติกู้ ยืมเงินจํานวน 500 ล้านบาท จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ และได้ใช้เงินกู้ เต็มวงเงิน ตัง้แต่

ตลุาคม 2561 ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 

จึงมีมติอนมุติัการเพิ่มวงเงินกู้ ยืมจากเดิมจํานวน 500 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท กบับคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนัฯ โดยมีเงินกู้คงค้าง สงูสดุ ณ สิน้เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 800 ล้านบาท และมียอดคงค้าง ณ สิน้

เดือนกมุภาพนัธ์ 2562 จํานวน 500 ล้านบาท 

และตามมติท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 อนมุติั

การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 908,799,918 หุ้น เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท บริษัทฯ เสนอขายช่วงวนัท่ี 31 มกราคม 

2562 ถงึ 6 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้จํานวน 836,515,960 หุ้น คิดเป็นเงิน 2,300.42 ล้านบาท 

แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุข้างต้น ประกอบกบัมีเงินสด จํานวน 

447.12 ล้านบาท อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีแผนการใช้เงิน

ดงักลา่ว ดงันี ้

1) เพิ่มทนุในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั จํานวน 245 ล้านบาท ในต้นปี 2562 ตามมติท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2561  

2) จ่ายคืนเงินกู้ประเภทตัว๋เงินจากสถาบนัการเงิน อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 จํานวน 900 ล้านบาท ท่ีใช้เงินฝากของนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็น

หลกัทรัพย์คํา้ประกนั และนางหทยัรัตน์ จุฬางกรู ประสงค์ขอคืนเงินฝากท่ีใช้คํา้ประกนั ทํา

ให้บริษัทฯ ต้องใช้หนีด้งักลา่วทัง้หมดภายในเดือนเมษายน 2562  

3) จ่ายคืนเงินกู้กบันางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ท่ีมียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 

800 ล้านบาท ท่ีจะถงึกําหนดชําระในเดือนเมษายน 2562 

4) ชําระคืนเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้อย่าง

มาก จาก 2,670 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 3,282 ล้านบาท ในปี 2561 เน่ืองจากสภาพ

คลอ่งท่ีไมเ่พียงพอของบริษัทฯ  

ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติให้

นําเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ืออนมุติัการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง

กัน ภายใต้วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ จากเดิมท่ีมีจํานวน 1,000 ล้าน

บาท โดยไมมี่การวางหลกัประกนั เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานทัว่ไปของบริษัทฯ 
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อย่างไรก็ตาม ตามแผนการดําเนินงาน และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในปี 2562 

บริษัทฯ คาดว่าอาจไม่ได้ใช้วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ เน่ืองจากผล

ประกอบการของบริษัทฯ จะดีขึน้เร่ือย ๆ วงเงินกู้ดงักลา่ว จงึเป็นวงเงินสํารองเทา่นัน้ 

แต่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า ยงัไม่มีข้อบ่งชีใ้ด ๆ ท่ีจะทําให้ผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ดีขึน้ในปี 2562 ตามท่ีบริษัทฯ คาดการณ์ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามตารางด้านลา่ง 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2559 2560 2561 ความเห็น 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,660) (2,834) (2,611) ติดลบตอ่เน่ือง 
ขาดทนุสําหรับปี (2,627)  (1,826)  (2,405) ขาดทนุตอ่เน่ือง 
อตัราหนีส้ินตอ่ทนุ (เท่า) 4.80 5.14 (21.61) ขาดทนุเกินทนุในปี 2561 

จากตวัเลขในงบการเงินในปีท่ีผ่าน ๆ มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทนุต่อเน่ือง กระแสเงิน

สดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานติดลบต่อเน่ือง อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเพิ่มขึน้จนติดลบในปี 2561 จงึทํา

ให้บริษัทฯ ไม่สามารถกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีมีเง่ือนไขไม่ต้องวางหลักทรัพย์คํา้ประกันได้ และ

ทรัพย์สนิถาวรสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึง่ไมส่ามารถนําไปใช้

เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัได้ 

อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 เงินทุนหมุนเวียนสุทธิของบริษัทฯ คํานวณเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพย์ดําเนินงานและหนีส้ินดําเนินงาน บริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนสุทธิในไตรมาสท่ี 1 

จํานวน (386) ล้านบาท ไตรมาสท่ี 2 จํานวน (227) ล้านบาท ไตรมาสท่ี 3 จํานวน 1,297 ล้านบาท และไตร

มาสท่ี 4 จํานวน (587) ล้านบาท จะเห็นได้ว่าในบางช่วงเวลาเงินทนุหมนุเวียนติดลบ บริษัทฯ จึงมีความ

จําเป็นต้องใช้เงินสดท่ีอยู่ในบริษัทฯ เพ่ือชดเชยเงินทนุหมนุเวียนท่ีติดลบดงักล่าว หรือในกรณีท่ีเงินสดไม่

เพียงพอ บริษัทฯ จําเป็นต้องใช้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน หรือจากบคุคลอ่ืนมาทดแทน 

จากเงินเพิ่มทนุจํานวน  2,300.42 ล้านบาท ประกอบกบัมีเงินสด จํานวน 447.12 ล้านบาท อ้างอิง

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระท่ีต้องเพ่ิมทนุในบริษัท สายการบินนก

สกู๊ต จํากดั จํานวน 245 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ประเภทตัว๋เงินจากสถาบนัการเงิน จํานวน 900 ล้านบาท 

จ่ายคืนเงินกู้กบันางหทยัรัตน์ จฬุางกรู จํานวน 800 ล้านบาท ทําให้เงินสดในบริษัทฯ จะเหลือไม่มาก จึงมี

โอกาสท่ีบริษัทฯ จะต้องใช้วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท ดงักล่าว เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ

ดําเนินงานทัว่ไป ในช่วงเวลาท่ีเงินทนุหมนุเวียนติดลบ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นีถื้อว่า

สมเหตสุมผล 
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2.2 ข้อดี และข้อด้อยในการเข้าทํารายการ 

2.2.1 ข้อดีในการเข้าทํารายการ  

(1) มีเงินทนุเพียงพอสําหรับดําเนินกิจการ  

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และไม่

สามารถเบิกเงินกู้จากสถาบนัการเงินท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํากว่าดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจากบคุคลท่ี

เก่ียวโยงกนัฯ ได้ การเข้าทํารายการฯ ดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพียงพอสามารถ

ดําเนินกิจการได้อยา่งตอ่เน่ือง 

(2) เป็นแหลง่เงินทนุทางเลือก นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน 

วงเงินกู้ ยืมดงักลา่ว จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบับริษัทฯ ในการเสริมสภาพคล่อง 

นอกเหนือจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน โดยผลการดําเนินงานในปัจจบุนัของบริษัทฯ 

ท่ีขาดทุนมาอย่างต่อเน่ือง อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัง้แต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน 

ขาดทุนไม่ต่ํากว่าปีละ 1,800 ล้านบาท อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จาก 

4.80 เท่า ในปี 2559 เป็น (21.61) เท่า ในปี 2561 เน่ืองจากบริษัทฯ ขาดทุนเกินทุน ทําให้

การกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินจะต้องใช้หลกัทรัพย์คํา้ประกนั ณ ปัจจบุนั เงินกู้หมนุเวียน

ส่วนใหญ่ท่ีกู้ ในปี 2561 บริษัทฯ จะต้องวางหลักทรัพย์คํา้ประกันเต็มจํานวน ทําให้

ความสามารถในการกู้ ยืมเงินของบริษัทฯ คอ่นข้างจํากดัอยา่งมาก แตเ่ง่ือนไขการกู้ ยืมครัง้นี ้

บริษัทฯ ไมมี่การวางหลกัประกนัใด ๆ และไมมี่คา่ธรรมเนียม จงึเป็นทางเลือกของบริษัทฯ 

(3) เง่ือนไขการกู้ ยืมเงินผอ่นปรนกวา่สถาบนัการเงิน 

วงเงินกู้ ยืมดังกล่าว มีเง่ือนไขผ่อนปรนกว่าเง่ือนไขของสถาบันการเงินท่ีบริษัทฯ 

ได้รับ ณ ปัจจบุนั เช่น บริษัทฯ ไม่มีการวางหลกัประกนัใด ๆ และผู้ให้กู้ ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ไม่มีเง่ือนไขการดํารงอัตราส่วนทางการเงิน (อัตราส่วนทุนหมุนเวียน มากกว่า 1.20 เท่า  

อัตราส่วนความสามารถในการให้บริการหนี ้(DSCR) มากกว่า 1.50 เท่า และอัตราส่วน

หนีส้ินต่อทุน น้อยกว่า 2 เท่า) และไม่มีการคิดค่าปรับ เป็นต้น ทําให้บริษัทฯ มีความ

คลอ่งตวัในการกู้ ยืมมากขึน้ 

(4) ลดภาระผู้ ถือหุ้นในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,135,999,882 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท เม่ือ

วนัท่ี 16 ถงึ 20 ตลุาคม 2560 ได้ทัง้หมด คิดเป็นเงิน 1,704 ล้านบาท 
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และบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีก จํานวน 908,799,918 หุ้น 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 2.75 

บาท เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ถึง 6 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้จํานวน 836,515,960 หุ้น คิด

เป็นเงิน 2,300.42 ล้านบาท 

จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ผู้ ถือหุ้นถึง 2 ครัง้ ในช่วง 3 ปีท่ี

ผ่านมา เป็นภาระให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างมาก และทําให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ใช้สิทธิจอง

ซือ้หุ้นเพิ่มทนุ มีสดัส่วนการถือหุ้นท่ีลดลงมาก ดงันัน้การทํารายการฯ จะช่วงลดภาระของผู้

ถือหุ้นในการเพ่ิมทนุในครัง้ถดัไป หรือสามารถยืดระยะเวลาการเพิ่มทนุให้ช้าลงได้ รวมถึง

ไมทํ่าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยลดลง 

 

2.2.2 ข้อด้อยในการเข้าทํารายการ 

(1) การพึง่พิงบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ 

มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้ จํานวน 1,700 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน จํานวน 

900 ล้านบาท (ใช้เงินฝากของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเต็มจํานวน) 

และเงินกู้ ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ จํานวน 800 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ พึ่งพิง

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ทัง้หมด 

สําหรับภาระหนีอ่ื้น ๆ ของสถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ มีจะเป็นวงเงินคํา้ประกนั (LG) 

วงเงิน Standby Letter of Credit วงเงินสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าและอนพุนัธ์ (Forward) ซึ่ง

ไมใ่ช่หนีส้นิหมนุเวียน 

ดงันัน้การเข้าทํารายการฯ จะทําให้บริษัทฯ พึง่พิงบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ในจํานวนท่ี

มากขึน้ไปอีก 

(2) อตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับสงูกวา่อตัราดอกเบีย้ของคูแ่ข่ง 

ดอกเบีย้สําหรับการกู้ ยืมเงินครัง้นีมี้อตัราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตวั ไม่เกินกว่าอตัรา

เฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี คิดเป็นอัตรา

ดอกเบีย้ปัจจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ตอ่ปี  

ขณะท่ีคู่แข่ง คือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน

เป็นเงินกู้ ยืมในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 2.40 และ 3.25 ตอ่ปี 
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ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีสงูกว่าคู่แข่ง ทําให้ศักยภาพการแข่งขันด้อยกว่า

คูแ่ข่ง 

(3) การกู้ ยืมเงินแตล่ะครัง้ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

อ้างอิงเนือ้หาในสญัญากู้ ยืมเงิน ณ ปัจจบุนั กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ สญัญาไม่มี

เง่ือนไขบงัคบัให้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ จะต้องให้เงินกู้กบับริษัทฯ ทุกครัง้ท่ีบริษัทฯ ร้องขอ 

ดังนัน้บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ มีสิทธิพิจารณาไม่ให้กู้  ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ จะต้องหาแหล่ง

เงินทนุอ่ืนมาทดแทน หรือปรับแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัสภาพคลอ่ง 

(4) ความเส่ียงท่ีอาจถกูคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนี ้

ในสญัญากู้ ยืมเงินกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระพิเศษ ครัง้ท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ท่ีอนุมติักู้ ยืมเงินจํานวน 

500 ล้านบาท สญัญามีเง่ือนไขในกรณีท่ีผู้กู้ ผิดนดัชําระหนี ้ผู้กู้ตกลงให้ผู้ ให้กู้ คิดดอกเบีย้ได้

ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2561 ซึ่ง

ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 เร่ืองเพ่ิมวงเงินกู้ ยืมอีกจํานวน 500 ล้านบาท ทางบริษัท

ฯ ทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขสญัญาเพิ่มเติมของสัญญากู้ ยืมเงินครัง้ก่อน ดังนัน้ เน่ืองจาก

บริษัทฯ ยงัไม่มีร่างสญัญากู้ ยืมเงินของรายการนี ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงอ้างอิงอตัรา

ดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีใ้นสญัญากู้ ยืมเงินตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ 

ครัง้ท่ี 2/2561 

ด้วยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีขาดทุนมาโดยตลอด อาจทําให้บริษัทฯ ไม่

สามารถหาเงินมาชําระเงินต้นและดอกเบีย้ตามอายุของตั๋วสัญญาใช้เงินได้ และถูกคิด

อตัราดอกเบีย้ท่ีร้อยละ 15 ตอ่ปี 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีแนวโน้มว่าเงินสดจะไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะขอเจรจาต่อรอง

ขยายระยะเวลาการชําระเงินเจ้าหนีอ้อกไป ทําให้การใช้เงินสดในช่วงนัน้ ๆ น้อยลง และถ้า

เงินสดยงัไมเ่พียงพออีก บริษัทฯ จะเลือกการกู้ ยืมเงินมาชดเชย โดยพิจารณาออกตัว๋สญัญา

ใช้เงินท่ีมีอายท่ีุเหมาะสม ตามการคาดการณ์กระแสเงินสดส่วนเกินท่ีจะมีเข้ามาเพ่ือชําระ

ตัว๋สญัญาใช้เงิน  

อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 เงินทนุหมนุเวียนสทุธิของบริษัทฯ คํานวณ

เฉพาะการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์ดําเนินงานและหนีส้ินดําเนินงาน บริษัทฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนสทุธิในไตรมาสท่ี 1 จํานวน (386) ล้านบาท ไตรมาสท่ี 2 จํานวน (227) ล้านบาท 

ไตรมาสท่ี 3 จํานวน 1,297 ล้านบาท และไตรมาสท่ี 4 จํานวน (587) ล้านบาท จะเห็นได้ว่า

บริษัทฯ สามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นบวกได้ในไตรมาส 3 และเน่ืองจากตั๋ว
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สัญญาใช้เงินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน ซึ่งเป็นระยะสัน้ ทําให้บริษัทฯ สามารถ

คาดการณ์กระแสเงินสดได้ค่อนข้างถกูต้อง และ สามารถบริหารจดัการเงินสดให้เพียงพอ

กับการชําระหนีใ้นการกู้ ยืมแต่ละครัง้ การผิดนัดชําระหนีจ้ะมีโอกาสเกิดน้อยมาก และท่ี

ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวติัการผิดนดัชําระหนี ้รวมถึงครอบครัวจฬุางกรูถือหุ้นมากกว่า

ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว จึงมีความเช่ือมั่นว่าจะให้ความสนับสนุนทาง

การเงินตอ่ไป แม้วา่ผลการดําเนินงานอาจไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดการณ์เอาไว้ 

ในกรณีท่ีถูกคิดดอกเบีย้ผิดนัดชําระหนีใ้นอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินกู้ทัง้หมด 

3,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ จะเสียดอกเบีย้ 450 ล้านบาท 

 

2.3 ข้อดี และข้อด้อยในการไมเ่ข้าทํารายการ 

2.3.1 ข้อดีในการไมเ่ข้าทํารายการ  

- ไมมี่ - 

 

2.3.2 ข้อด้อยในการไมเ่ข้าทํารายการ 

(1) บริษัทฯ อาจไมมี่สภาพคลอ่งเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจการ 

ในกรณีเงินเพิ่มทนุท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 

2562 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 2,300.42 ล้านบาท ถูกใช้จนหมดแล้ว และผล

ประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงขาดทนุ รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุจากท่ีอ่ืน 

เช่น สถาบนัการเงิน ได้ อาจทําให้บริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่ง และสง่ผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  

(2) ไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุท่ีตรงกบัความสามารถของบริษัทฯ 

จากผลการดําเนินงานในปัจจบุนัของบริษัทฯ ท่ีขาดทนุมาอย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ี

ผ่านมา เง่ือนไขการกู้ ยืมของสถาบนัการเงินในปีท่ีผ่านมา การขอวงเงินกู้  หรือการเบิกเงิน

กู้ ยืมท่ีมีวงเงินอยู่แล้วเพิ่มเติมท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํา ทางสถาบนัการเงินมีเง่ือนไขจะต้องใช้

หลกัทรัพย์คํา้ประกันเต็มจํานวน และทรัพย์สินถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์คํา้ประกันได้ 

บริษัทฯ จะต้องใช้เงินฝาก/เงินสดในการคํา้ประกนัเท่านัน้ ทําให้เง่ือนไขท่ีได้รับจากสถาบนั

การเงินไมต่รงกบัความสามารถของบริษัทฯ ณ ปัจจบุนั 
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(3) บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 

กรณีท่ีบริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่ง และไม่สามารถกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน หรือบคุคล

ใดได้ บริษัทฯ อาจพิจารณาขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุอีกครัง้ ซึง่จะเป็นภาระกบัผู้ ถือหุ้นในกรณี

ผู้ ถือหุ้นซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และกรณีไม่ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือ

หุ้นลดลง  

 

2.4 ข้อดี และข้อด้อย ระหวา่งการทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัและบคุคลภายนอก 

2.4.1 ข้อดีในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

เง่ือนไขและวงเงินในการกู้ ยืมเงินท่ีบริษัทฯ สามารถปฏิบติัได้  

เน่ืองจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ ถือหุ้ นอยู่ในบริษัทฯ สัดส่วน ร้อยละ 22.15 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีชําระแล้ว บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ ย่อมมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการประกอบ

ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทําให้เง่ือนไขและวงเงินการกู้ ยืมมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และสามารถ

ปฏิบติัได้ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ในฐานะผู้ ถือหุ้นด้วยเช่นกนั 

 

2.4.2 ข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

เน่ืองจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ อาจใช้อํานาจควบคุมคณะกรรมการ 

หรือฝ่ายบริหาร ให้ใช้เงินกู้จากบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ มากกว่าใช้เงินกู้จากสถาบนัการเงิน ในกรณีท่ี

มีเง่ือนไขท่ีดีกวา่ เพ่ือให้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบีย้เงินกู้ ยืม 

แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นกลุ่มอ่ืน มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง

เป็นอิสระ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย และการเงิน และไม่มี

กรรมการท่านใดเป็นตัวแทนของกลุ่มจุฬางกูร ซึ่งมีหน้าท่ีพิจารณาความเหมาะสมของการทํา

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยู่ ทําให้ลดความเส่ียงจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวท่ีอาจจะ

เกิดขึน้ได้ 

 

2.4.3 ข้อดีในการเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก 

  ไม่มี เน่ืองด้วยยงัไม่มีสถาบนัการเงินหรือบคุคลอ่ืนใดท่ี เสนอเง่ือนไขการให้สินเช่ือในเง่ือนไข

เดียวกนัหรือดีกวา่เม่ือเทียบกบัข้อเสนอของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 
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2.4.4 ข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก 

(1) วงเงินท่ีได้รับอาจไมเ่พียงพอในการดําเนินกิจการ 

เน่ืองจากผลการดําเนินงาน ท่ีขาดทุนมาอย่างต่อเน่ืองในหลายปีท่ีผ่านมา ทําให้

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว วงเงินกู้ ท่ีได้รับอาจไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ หากบริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทนุตอ่อีกในอนาคต 

(2) เง่ือนไขท่ีได้รับอาจไมต่รงความสามารถของบริษัทฯ 

เน่ืองจากผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงตัวเลขอัตราส่วนทาง

การเงินต่าง ๆ  ไม่ดี ประกอบกบับริษัทฯ ไม่มีหลกัทรัพย์ใดท่ีสถาบนัการเงินยอมรับให้เป็น

หลกัประกนัสญัญาเงินกู้  จงึมกัเป็นปัญหาเม่ือบริษัทฯ ดําเนินการขอสนิเช่ือไป 
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3. ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการ 

วงเงินกู้สินเช่ือหมนุเวียนท่ีบริษัทฯ ได้รับจากสถาบนัการเงิน ณ ปัจจบุนั มีอยู่ 2 ประเภท คือ เงินกู้ เบิกเกิน

บัญชี (OD) และเงินกู้ ประเภทตั๋วเงิน (PN) เงินกู้ เบิกเกินบัญชีจะมีวงเงินจํานวนไม่เกิน 20 ล้านบาท ในแต่ละ

สถาบนัการเงิน และมีอตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับ อยู่ท่ี อตัราดอกเบีย้ของลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี 

(MOR) คิดเป็น ร้อยละ 6.87 – 7.675 ต่อปี สําหรับเงินกู้ประเภทตัว๋เงิน ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีวงเงินหลายร้อยล้าน

บาท แต่ด้วยเง่ือนไขการเบิกเงินกู้ คือต้องมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเต็มจํานวน โดยมีอตัราดอกเบีย้ ตามดอกเบีย้ของ

หลกัทรัพย์คํา้ประกนัซึง่เป็นเงินฝาก บวก ร้อยละ 0.85 – 1.00 ตอ่ปี ซึง่ปัจจบุนัประมาณ ร้อยละ 2.30 – 2.55 ตอ่ปี 

แม้ว่าอตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับจากเงินกู้ประเภทตัว๋เงินจากสถาบนัการเงินประมาณ ร้อยละ 2.30 – 2.55 ต่อปี 

จะต่ํากว่าอตัราดอกเบีย้ของการทํารายการครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบัอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ตอ่ปี อยู่

ท่ี ร้อยละ 7.175 ตอ่ปี แตก็่ไมส่ามารถเปรียบเทียบกนัได้ เน่ืองจากการเบิกเงินประเภทตัว๋เงิน จะต้องวางหลกัทรัพย์

คํา้ประกันเต็มจํานวน ซึ่ง ณ ปัจจุบนั ทางบริษัทฯ ใช้หลกัทรัพย์คํา้ประกนัเป็นเงินฝากของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

ทัง้หมด โดยท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการใช้หลกัประกัน อตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับจากสถาบนั

การเงินของตัว๋เงิน จึงไม่สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง และไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ของรายการฯ ได้ 

และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ประสงค์ขอคืนเงินฝากท่ีใช้คํา้ประกนั ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้วงเงินดงักล่าวได้อีก

ตอ่ไป 

สําหรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ เบิกเกินบญัชี จากสถาบนัการเงินท่ีได้รับ ณ ปัจจุบนั อยู่ท่ี อตัราดอกเบีย้ของ

ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น ร้อยละ 6.87 – 7.675 ต่อปี ใกล้เคียงอตัราดอกเบีย้

ของการทํารายการครัง้นีปั้จจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ตอ่ปี แตว่งเงินท่ีได้รับตา่งกนัอยา่งมาก วงเงินของสถาบนัการเงิน

อยู่ท่ีไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อแห่ง ขณะท่ีวงเงินกู้ ครัง้นี ้มีจํานวน 3,000 ล้านบาท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ

อตัราดอกเบีย้ของรายการฯ ได้ และวงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ท่ีไมเ่กิน 20 ล้านบาท ต่อแหง่ ก็ไมเ่พียงพอต่อการ

ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จงึไมใ่ช่ทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกู้ จากสถาบนัการเงินในจํานวนหลายร้อยล้านบาท 

โดยไม่พึ่งพาบุคคลภายนอกในการสนบัสนนุหลกัทรัพย์คํา้ประกนั เป็นไปได้ยาก อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามตารางด้านลา่ง 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2559 2560 2561 ความเห็น 
กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,660) (2,834) (2,611) ติดลบตอ่เน่ือง 
ขาดทนุสําหรับปี (2,627)  (1,826)  (2,405) ขาดทนุตอ่เน่ือง 
อตัราหนีส้ินตอ่ทนุ (เท่า) 4.80 5.14 (21.61) ขาดทนุเกินทนุในปี 2561 
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จากตวัเลขในงบการเงินในปีท่ีผา่น ๆ มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทนุต่อเน่ือง กระแสเงินสดสทุธิใช้

ไปในกิจกรรมดําเนินงานติดลบต่อเน่ือง อตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนเพิ่มขึน้จนติดลบในปี 2561 จึงทําให้บริษัทฯ ไม่

สามารถกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินท่ีมีเง่ือนไขไม่ต้องวางหลกัทรัพย์คํา้ประกนัได้ และทรัพย์สนิถาวรสว่นใหญ่ของ

บริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถนําไปใช้เป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัได้ การท่ี

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ให้กู้ เงินเป็นจํานวนมาก โดยคิดอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ตอ่ปี ปัจจบุนัท่ี 

ร้อยละ 7.175 ต่อปี และมิได้จํากดัสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกู้ ยืมจากแหล่งเงินทนุอ่ืน ๆ จึงเป็นเสมือน

แหลง่เงินทนุสํารอง ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขาดสภาพคลอ่งและไมส่ามารถยืมเงินจากสถาบนัการเงินในอตัราดอกเบีย้ท่ี

ต่ํากวา่นีไ้ด้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจงึมีความเหน็วา่ อตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ได้รับมีความเหมาะสม 

ในกรณีบริษัทฯ กู้ ยืมเงินเต็มจํานวน 3,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 12 เดือน กับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ 

บริษัทฯ จะต้องจ่ายดอกเบีย้ทัง้สิน้ จํานวนประมาณ 215 ล้านบาท มีความคุ้มค่า เน่ืองจากหากบริษัทฯ ขาดสภาพ

คล่อง และไม่สามารถหาแหล่งเงินทนุจากแหล่งอ่ืนได้ และไม่มีวงเงินกู้ จํานวน 3,000 ล้านบาท ข้างต้น บริษัทฯ 

อาจไม่สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้รายได้บริษัทฯ ท่ีมีประมาณปีละ 14,000 ล้านบาท ลดลง หรือ

บริษัทฯ อาจหยดุประกอบกิจการชัว่คราว 

สําหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจําเป็นโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 

โดยตัว๋สญัญาใช้เงินมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั เป็นความต้องการของทางบริษัทฯ ท่ีสอดคล้องกบัการใช้เงินใน

แต่ละคราวในระยะสัน้ ดงันัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั มีความเหมาะสม เพราะโดยทัว่ไป

ธุรกิจสายการบินจะมีช่วงฤดทู่องเท่ียว (High season) คือ ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ช่วงนอกฤดทู่องเท่ียว (Low 

season) คือ ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 คิดเป็น 2 ไตรมาสติดต่อกัน หรือ 180 วัน และบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ ยืม

ดงักลา่วเป็นเงินทนุหมนุเวียนในระยะสัน้ ดอกเบีย้จ่ายก็จะน้อยลงตามระยะเวลาท่ีกู้ ยืมเงินท่ีสัน้ลง จากประวติัการ

กู้ ยืมเงินท่ีผา่นมากบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ตัว๋สญัญาใช้เงินมีอายตุัง้แต ่29 ถงึ 179 วนั  

บริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนัให้กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีดีกว่าเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้รับ

จากสถาบนัการเงิน ณ ปัจจบุนั อยา่งมาก ท่ีต้องการให้บริษัทฯ วางหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเตม็จํานวน 

อ้างอิงเนือ้หาในสญัญากู้ ยืมเงิน ณ ปัจจบุนั กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ สญัญามีเง่ือนไขในกรณีท่ีผู้กู้ ผิดนดั

ชําระหนี ้ผู้กู้ตกลงให้ผู้ ให้กู้ คิดดอกเบีย้ได้ในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีดีกว่าเงินกู้จากสถาบนัการเงิน

ทัว่ไป ท่ีสามารถคิดอตัราดอกเบีย้สงูสดุได้ตัง้แต่ร้อยละ 18 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กบัสถาบนัการเงิน รวมถึงสามารถคิด

อตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีไ้ด้ตัง้แตร้่อยละ 20 – 28 ตอ่ปี ขึน้อยูก่บัสถาบนัการเงิน 

ระยะเวลากู้ ยืมไม่เกิน 12 เดือน และชําระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกําหนดของตัว๋สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบั เม่ือ

เทียบกบัเง่ือนไขเงินกู้กบัสถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับ ณ ปัจจบุนั มีเง่ือนไขเหมือนเงินกู้จากสถาบนัการเงินทัว่ไป  
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ดังนัน้ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ ยืมจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ มีอัตราดอกเบีย้ท่ี

เหมาะสม และมีเง่ือนไขในการกู้ ยืมท่ีดีกว่าท่ีได้รับ ณ ปัจจบุนั และมิได้จํากดัสิทธิของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ 

รวมถึงการพิจารณาเงินกู้ ยืมจากแหลง่เงินทนุอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้ท่ีดีกว่า จึงเป็นเง่ือนไขในการ

เข้าทํารายการท่ีเหมาะสม 
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4. สรุปความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระ 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 2/2562 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 

28 กมุภาพนัธ์ 2562 มีมติอนมุติัการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ภายใต้

วงเงินกู้ ยืมจํานวน 3,000 ล้านบาท กบันางหทยัรัตน์ จฬุางกรู ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สดัส่วน ร้อยละ 

22.15 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว โดยมีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ไม่เกินกว่าอตัราเฉลี่ยดอกเบีย้ลกูค้าราย

ใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

บวก ร้อยละ 1 ต่อปี คิดเป็นอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.175 ต่อปี มีระยะเวลากู้ ยืมไม่เกิน 12 เดือน และบริษัทฯ ไม่

ต้องวางหลกัประกนัให้กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วตัถปุระสงค์ในการทํารายการฯ เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

การดําเนินงานทัว่ไป มีความสมเหตสุมผล 

มีข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) มีเงินทนุเพียงพอสําหรับดําเนินกิจการ (2) เป็นแหล่งเงินทนุทางเลือก 

นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน (3) เง่ือนไขการกู้ ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน และ (4) ลดภาระผู้ ถือหุ้นใน

การซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการ คือ (1) การพึ่งพิงบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัในฐานะเจ้าหนี ้

รายใหญ่ (2) อตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับสงูกวา่อตัราดอกเบีย้ของคู่แข่ง (3) การกู้ ยืมเงินแตล่ะครัง้ขึน้อยูก่บัการพิจารณา

ของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ และ (4) ความเส่ียงท่ีอาจถกูคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนี ้

ข้อดีในการไม่เข้าทํารายการ ไม่มี แต่ก็มีข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ คือ (1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพ

คลอ่งเพียงพอสําหรับการดําเนินกิจการ (2) ไมส่ามารถหาแหลง่เงินทนุท่ีตรงกบัความสามารถของบริษัทฯ และ (3) 

บริษัทฯ อาจจําเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก 

มีข้อดีในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ เง่ือนไขและวงเงินในการกู้ ยืมเงินท่ีบริษัทฯ สามารถ

ปฏิบติัได้ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั คือ อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของ

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 

ข้อดีในการเข้าทํารายการกบับุคคลภายนอก ไม่มี แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับุคคลภายนอก 

คือ (1) วงเงินท่ีได้รับอาจไม่เพียงพอในการดําเนินกิจการ และ (2) เง่ือนไขท่ีได้รับอาจไม่ตรงความสามารถของ

บริษัทฯ 

เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขเงินกู้ประเภทตัว๋เงิน ท่ีจะต้องมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนัเต็มจํานวน ซึ่ง ณ ปัจจุบนั 

ทางบริษัทฯ ใช้หลกัทรัพย์คํา้ประกันเป็นเงินฝากของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ ทัง้หมด โดยท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันฯ 

ไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมการใช้หลกัประกนั อตัราดอกเบีย้ท่ีได้รับจากสถาบนัการเงินของตัว๋เงิน ประมาณ ร้อยละ 

2.30 – 2.55 ต่อปี จึงไม่สะท้อนต้นทนุท่ีแท้จริง และไม่สามารถใช้เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ของรายการฯ ได้ 

และบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ประสงค์ขอคืนเงินฝากท่ีใช้คํา้ประกนั ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้วงเงินดงักล่าวได้อีก

ตอ่ไป  
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สําหรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ เบิกเกินบญัชี จากสถาบนัการเงินท่ีได้รับ ณ ปัจจุบนั อยู่ท่ี อตัราดอกเบีย้ของ

ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น ร้อยละ 6.87 – 7.675 ต่อปี ใกล้เคียงอตัราดอกเบีย้

ของการทํารายการครัง้นีปั้จจบุนัท่ี ร้อยละ 7.175 ตอ่ปี แตว่งเงินท่ีได้รับตา่งกนัอยา่งมาก วงเงินของสถาบนัการเงิน

อยู่ท่ีไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อแห่ง ขณะท่ีวงเงินกู้ ครัง้นี ้มีจํานวน 3,000 ล้านบาท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับ

อตัราดอกเบีย้ของรายการฯ ได้ และวงเงินของสถาบนัการเงินอยูท่ี่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อแหง่ ก็ไม่เพียงพอต่อการ

ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน จงึไมใ่ช่ทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

แต่เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกู้จากสถาบนัการเงินในจํานวนหลายร้อยล้านบาท 

โดยไม่พึ่งพาบคุคลภายนอกในการสนบัสนนุหลกัทรัพย์คํา้ประกนั เป็นไปได้ยาก การท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ให้กู้

เงินเป็นจํานวนมาก โดยคิดอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมีระยะเวลา (MLR) ของ

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ บวก ร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบนัท่ี ร้อยละ 7.175 ต่อปี 

และมิได้จํากดัสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกู้ ยืมจากแหล่งเงินทนุอ่ืน ๆ จึงเป็นเสมือนแหล่งเงินทนุสํารอง 

ในกรณีท่ีบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่สามารถยืมเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบีย้ท่ีต่ํากว่านีไ้ด้ ท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเหน็วา่ อตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ได้รับมีความเหมาะสม 

สําหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจําเป็นโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงิน 

โดยตัว๋สญัญาใช้เงินมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั ระยะเวลากู้ ยืมไม่เกิน 12 เดือน บริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนั

ให้กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัฯ อตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีท่ี้ร้อยละ 15 ต่อปี และชําระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกําหนด

ของตัว๋สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบั เม่ือเทียบกบัเง่ือนไขเงินกู้กบัสถาบนัการเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับ ณ ปัจจบุนั มีเง่ือนไข

เหมือนเงินกู้จากสถาบนัการเงินทัว่ไป ยกเว้นบริษัทฯ ไม่ต้องวางหลกัประกนัซึ่งดีกว่าเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้รับจาก

สถาบนัการเงินอยา่งมาก และอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีต่ํ้ากวา่อตัราดอกเบีย้ผิดนดัชําระหนีข้องสถาบนัการเงิน 

ดงันัน้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัตกิารเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันครัง้นี  ้นอกจากนี  ้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อการตดัสินใจ เช่น เง่ือนไขของรายการ ข้อดี และข้อด้อยในการเข้าทํารายการ ข้อดี 

และข้อด้อยในการไม่เข้าทํารายการ ข้อดี และข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ข้อดี และ

ข้อด้อยในการเข้าทํารายการกบับคุคลภายนอก เป็นต้น  

ในการพิจารณาอนมุติัหรือไม่อนมุติัการเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมลู เหตผุล

ประกอบ และความเหน็ในประเด็นตา่ง ๆ ตามท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบบันี ้อย่างไรก็

ตาม การตัดสินใจ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” การเข้าทํารายการฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ ถือหุ้นเป็น

สําคญั 
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ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

 

 

 

 

 

______________________________ 

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ) 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

 

 

 

 

______________________________ 

(นายกสณิ เทียนชยั) 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 

 

 

__________________________ 

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ) 

ผู้ควบคมุการปฏิบติังาน 
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เอกสารแนบ 

ข้อมูลที่สาํคัญของบริษัท 
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1. ข้อมูลที่สาํคัญของบริษัท 

1.1 ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีสําคญั 

ปี เหตกุารณ์สําคญั 

2558 - รับมอบเคร่ืองบินโบอิง้ 737-800 (Next Generation) จํานวน 2 ลํา และรับมอบเคร่ืองบิน
บอมบาร์ดิเอ Q400 (NextGen) จํานวน 2 ลํา  

- การตรวจประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท่ีเข้ามา
ตรวจสอบมาตรฐานระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย 

- เพิ่มเท่ียวบินเส้นทางดอนเมือง - ย่างกุ้ งและกลบัจาก 2 เท่ียวบินต่อวนัเป็น 3 เท่ียวบิน
ต่อวนั เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบายด้านเวลาเดินทางให้ผู้ โดยสาร โดยเร่ิมให้บริการตัง้ 
แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2558 

- เข้าลงทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจัดตัง้ขึน้ท่ีประเทศ
สิงคโปร์ เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหว่างสายการบิน ทนุจด
ทะเบียนจํานวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จํากดั  (มหาชน) อตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 25 Scoot Pte Ltd. อตัราส่วนการ
ลงทนุร้อยละ 25 และ TOD Holdings Co.,Ltd. อตัราสว่นการลงทนุร้อยละ 50 

2559 - รับมอบเคร่ืองบินโบอิง้ 737-800 เพิ่มเติมจํานวน 3 ลํา และรับมอบเคร่ืองบินบอมบาร์ดิ
เอ Q400 (NextGen) จํานวน 2 ลํา  

- ร่วมมือกบัสายการบินพนัธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ “Value Alliance” เพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และสามารถตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้บริการ
ในเส้นทางบินของกลุม่พนัธมิตร 

- ลดสัดส่วนการถือหุ้ นใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึน้ เป็นจํานวน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีผู้ ถือหุ้น
ประกอบด้วย บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 
15 (ลดลงจากเดิมท่ีร้อยละ 25) Scoot Pte. Ltd. อตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 15 (ลดลง
จากเดิมท่ีร้อยละ 25)  ANA Holdings, Inc. มีอตัราสว่นการลงทนุร้อยละ 15 Cebu Air, 
Inc. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ  15 และ  VaultPAD Ventures Ltd. (เดิมคือ  TOD 
Holdings Co., Ltd.) อตัราสว่นการลงทนุร้อยละ 40 

2560 - เปิดตวับตัรโดยสารรูปแบบใหม่ “นกเลือกได้” (Choose Your NOK) และมีการเพิ่มเติม

บริการอาหารร้อนบนเคร่ืองบิน 

- นําเคร่ืองบินออกจากฝงูบินตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัทฯ จํานวนทัง้สิน้ 4 ลํา และ

มีการรับมอบเคร่ืองบินไอพ่นลําใหม่ (Boeing 737-800 New Generation) อีกจํานวน 2 

ลํา  
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ปี เหตกุารณ์สําคญั 

- เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศสําหรับเท่ียวบินเช่าเหมาลําอีกจํานวนหลายเส้นทาง 

อาทิ ดอนเมือง –หนางหนิง, ดอนเมือง – หยานเฉิง, ดอนเมือง – หยินฉวน, ดอนเมือง – 

เจิง้โจวซินเจิง้ , อูต่ะเภา – ไหโข่ว, อูต่ะเภา –อ๋ีชาง เป็นต้น 

- เปิดให้บริการเส้นทางการบินต่างประเทศแบบประจําในเส้นทาง แม่สอด – ย่างกุ้ ง อีก

ครัง้จํานวน 3 เท่ียวบินตอ่สปัดาห์ 

- เพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับ-ส่งสําหรับผู้ โดยสารท่ีต้องการเดินทางไปยงัเส้นทางท่ี

บริษัทฯ ไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับ

อากาศไปยงัจดุหมายปลายทางได้ (Fly ’n’ Ride) ใน 5 เส้นทาง 

- เพิ่มช่องทางรับชําระเงินให้กบัผู้ โดยสารเพิ่มเติมทัง้หมด จํานวน 5 ช่องทาง ได้แก่ บริการ

หักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางชําระเงินท่ีบิ๊กซี 

ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Big C), บริการแรบบิทไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay), ช่องทางแอป

เปิล้เพย์ (Apple Pay) และ ช่องทางชําระเงินท่ีเทสโก้ โลตสั (TESCO Lotus)  

- บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 2,499,249,882 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม

ทัง้สิน้ 2,499,249,882 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วจํานวน 2,271,999,764 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 2,271,999,764 บาท 

2561 - นําเคร่ืองบินออกจากฝงูบินตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัทฯ จํานวนทัง้สิน้ 1 ลํา 
- เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศสําหรับเท่ียวบินเช่าเหมาลําอีกจํานวนหลายเส้นทาง 

ได้แก่ 
ดอนเมือง-อิ๋นชวน, ดอนเมือง-หนานทง, เชียงใหม่-หนานหนิง, ภเูก็ต-หนานหนิง, ภเูก็ต-
เฉิงต,ู ดอนเมือง-เหยียนเฉิง, ภเูก็ต-ซีอนั, ภเูก็ต-โฮฮอต, ภเูก็ต-ฝู่ โจว, ภเูก็ต-อ๋ีชาง, ภเูก็ต-
เหอเฝย, อู่ตะเภา-ฉางซา, อู่ตะเภา-หนานชาง, อู่ตะเภา-หลินหยี ,้ อู่ตะเภา-ต้าถง, อู่
ตะเภา-เปาโถว, อูต่ะเภา-อิ๋นชวน, อูต่ะเภา-เหม่ยเซียน, ดอนเมือง-เพชรบรูณ์, ดอนเมือง-
อ๋ีชาง, ดอนเมือ-เหมยเซียน, ภเูก็ต-ฉางโจว, ภเูก็ต-เจิง้โจว 

- เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศแบบประจําในเส้นทางบินตรง อุดรธานี-
อบุลราชธานี, ดอนเมือง – เพชรบรูณ์ และ ดอนเมือง-แมฮ่่องสอน 

- เพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับ-ส่งสําหรับผู้ โดยสารท่ีต้องการเดินทางไปยงัเส้นทางท่ี
บริษัทฯ ไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับ
อากาศไปยงัจุดหมายปลายทางได้ Fly ’n’ Ride ใน 4 เส้นทาง คือ ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ 
(เขาค้อ) เชียงราย (แม่สาย) และ ลําพูน Fly’n’Ferry 7 เส้นทาง เกาะบุโหลน เกาะจัม 
เกาะลบิง เกาะไร่เลย์ เกาะเหลาเหลียง เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ 
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ปี เหตกุารณ์สําคญั 

- เพิ่มช่องทางรับชําระเงินให้กับผู้ โดยสาร ได้แก่ ช่องทางชาระเงินโดย Alipay, WeChat 
Pay, UnionPay บริการชําระผ่าน QR Payment เจ้าแรกของประเทศไทย และช่องทาง 
123Myanmar  

- ผู้ โดยสารสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ และหาดใหญ่ สู่กรุงเทพฯ และต่อเคร่ืองไปยงั
โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น หรือไทเป - ไต้หวนั ในการจองตัว๋เพียงครัง้เดียวบนเวบ็ไซต์ของนก
แอร์ โดยไมต้่องโหลดกระเป๋าใหม ่ด้วยบริการ check-through baggage 

- นกแอร์ได้รับรางวลั Best Low-Cost Airline in Thailand 2018 จาก Skytrax 

- นกแอร์ติด 1 ใน 5 ของสายการบินท่ีมีการตรงต่อเวลามากถึง 80% ในอาเซียน จดัอนัดบั
โดย OAG  

2562 - ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 มีมติอนมุติัดงันี ้
- อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 2,499.25 ล้านบาท เป็น 3,408.05 ล้านบาท 

โดยจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น  

 

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยและลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ยจํานวน 2 บริษัท ดงันี ้

ลําดบั บริษัท สดัสว่น 

การถือหุ้น 

ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 

บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นทางตรง 

1.  บริษัท นกมัง่คัง่ จํากดั 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 10 ล้านบาท 

49% เข้าลงทนุในบริษัท สาย

การบินนกสกู๊ต จํากดั 

ซึง่ประกอบธุรกิจสาย 

การบินราคาประหยดั

ระหวา่งประเทศใน

เส้นทางการบินระยะ 

กลาง 

2.  บริษัท นกฮอลเิดย์ จํากดั 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 100,000 บาท 

49% ประกอบธุรกิจนําเท่ียว 
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ลําดบั บริษัท สดัสว่น 

การถือหุ้น 

ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ 

บริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม 

3.  บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั* 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 2,000 ล้านบาท 

24.01% ขนสง่ผู้ โดยสาร ขนสง่

สนิค้า ไปรษณียภณัฑ์

ทางอากาศ 

บริษัทร่วมค้า 

4.  Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 9.26 ล้านเหรียญดอลลาร์

สงิคโปร์ 

13.04% พฒันาระบบการจอง

บตัรโดยสารระหวา่ง

สายการบิน 

    * บริษัทย่อยของบริษัท นกมัง่คัง่ จํากดั 

ปัจจบุนั บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ “นกแอร์” ใน

ลกัษณะจดุต่อจดุโดยไม่มีบริการเช่ือมต่อ (Point-to-Point) เป็นผู้ ให้บริการเท่ียวบินท่ีครอบคลมุทกุภมิูภาค

ในประเทศไทย โดยในปัจจุบันเป็นผู้ ให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศมากท่ีสดุ ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ให้บริการเท่ียวบินทัง้หมด 29 เส้นทางบิน ซึ่งประกอบด้วย 25 เส้นทางบิน

ภายในประเทศ และ 4 เส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีจํานวนเท่ียวบินแบบประจําไป - กลบัต่อ

สปัดาห์ 673 เท่ียวบิน 

นอกจากนีเ้พ่ือขยายเครือข่ายเส้นทางการบินไปยงัตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงรับ

ขนส่งผู้ โดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement กับสายการบินสกู๊ ต โดย

บริษัทฯ สามารถจําหน่ายบตัรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย 

ภเูก็ต อดุรธานี อบุลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ ไปยงัประเทศสิงคโปร์ ข้อตกลงดงักล่าว

จะช่วยอํานวยความสะดวกให้ผู้ โดยสารโดยการซือ้บตัรโดยสารเพียงครัง้เดียวสําหรับการเดินทางไปยัง

จดุหมายปลายทางท่ีต้องเดินทางโดยเท่ียวบินของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัให้บริการเท่ียวบินในแบบเหมาลํา (Charter Flight) กบัผู้ โดยสารท่ีมีความประสงค์

จะเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือต้องการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีอยู่นอกเหนือจากตารางบินแบบ

ประจําของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยงัเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกบัสายการบินราคาประหยดัชัน้นํา 8 สายการบินของเอเชียภายใต้

เครือ Value Alliance ซึ่งประกอบไปด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการ
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บินเซบแูปซิฟิค (รวมถึงสายการบิน Cebgo) สายการบินเจจแูอร์ สายการบินไทเกอร์แอร์สิงคโปร์ สายการ

บินไทเกอร์แอร์ออสเตรเลีย และสายการบินวานิลลาร์แอร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่ม

พนัธมิตร และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางท่ีสามารถเช่ือมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

เอเชียเหนือ รวมไปถึงเช่ือมโยงเส้นทางไปยงัทวีปออสเตรเลีย ทําให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ โดยสาร

มากขึน้ 

บริษัทฯ เป็นสายการบินท่ีมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการอิสระในการเลือกซือ้ท่ีนัง่ลว่งหน้า มี

บริการนํา้ด่ืมในเท่ียวบิน รวมถึงให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างเท่ียวบิน (ในเคร่ืองท่ีได้รับการ

ติดตัง้อุปกรณ์แล้ว) และบริการนํา้หนักสัมภาระขัน้ต่ําโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าโดยสาร 

(Economy Class) 

บริษัทฯ มีนโยบายจดัสรรเคร่ืองบินให้เหมาะสมกบัปริมาณความต้องการบินในแต่ละเส้นทางการ

บิน ทัง้เส้นทางการบินสายหลกั สายรอง และสายย่อย โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเคร่ืองบิน

ให้บริการขนส่งผู้ โดยสารทัง้สิน้ 3 รุ่น ได้แก่ โบอิง้ 737-800 จํานวน 15 ลํา เคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 

จํานวน 8 ลํา และเคร่ืองบิน เอทีอาร์-72 จํานวน 2 ลํา รวมทัง้สิน้ 25 ลํา ทัง้นีอ้ายเุฉล่ียของฝงูบินอยู่ท่ี 6 ปี 

และมีอตัราการใช้เคร่ืองบินเฉล่ีย 9.36 ชัว่โมงตอ่ลําตอ่วนั 

เคร่ืองบินรุ่นโบอิง้ 737-800 เป็นเคร่ืองบินโดยสารท่ีมีพิสัยบินระยะปานกลาง ลําตัวแคบ ใช้

เคร่ืองยนต์ไอพ่น ซึ่งนํามาใช้สําหรับเส้นทางสายหลกัและเส้นทางสายรอง สําหรับเคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอร์ 

Q400 และเอทีอาร์-72 เป็นเคร่ืองบินโดยสารขนาดเล็ก ใช้เคร่ืองยนต์ใบพดั (Turboprop) 2 เคร่ือง มีพิสยั

บินระยะใกล้ ซึ่งบริษัทฯ จะนํามาใช้บินในเส้นทางสายรองและสายย่อย เพ่ือให้เหมาะสมกบัอปุสงค์ของ

ตลาด พร้อมกันนีบ้ริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2560 

(และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเภทกิจการขนส่ง

มวลชนและสนิค้าขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ของที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงนิจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 
 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 – 2561 

   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2559 2560 2561 

มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ มลูคา่ ร้อยละ 

1. รายได้จากการให้บริการขนสง่  14,762.41 87.15 17,386.00 85.32 16,699.71 84.60 

2. รายได้จากบริการเสริม 1,463.21 8.64 2,186.11 10.73 2,560.12 12.97 

3. รายได้อ่ืน       

- ดอกเบีย้รับ  36.61 0.22 23.91 0.12 25.46 0.13 

- อ่ืน ๆ  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 

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

1.3 ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,408,049,800 บาท และทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 3,108,515,756 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,108,515,756 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก

ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) ประกอบด้วย 

ลําดบั รายช่ือ จํานวนหุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

1. นายณฐัพล จฬุางกรู 756,375,032 24.33 

2. นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 688,505,942 22.15 

 นายสรรเสริญ จฬุางกรู 14,153 0.00 

 รวม 688,520,095 22.15 

3. นายทวีฉตัร จฬุางกรู 650,901,137 20.94 

4. บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 495,390,721 15.94 

5. ดร.ธรรม์ 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. นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 9,036,800 0.29 

10. นางมณัฑนา จลุเสน 8,765,600 0.28 
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ลําดบั รายช่ือ จํานวนหุ้น 
สดัสว่นการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 2,652,211,785 85.32 

 ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน ๆ 456,303,971 14.68 

 จาํนวนหุ้นทัง้หมด 3,108,515,756 100.00 

 

1.4 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลําดบั ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ กรรมการบริษัท 

3. นางนลนีิ งามเศรษฐมาศ กรรมการบริษัท 

4. นายรัฐพล ภกัดีภมิู กรรมการบริษัท 

5. นายชวลติ อตัถศาสตร์ กรรมการบริษัท 

6. นายวิวฒัน์ ปิยะวิโรจน์ กรรมการบริษัท 

7. นายสเุมธ ดํารงชยัธรรม กรรมการบริษัท 

8. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. นายวิสฐิ ตนัติสนุทร กรรมการตรวจสอบ 

10. นางจิราพร เชมนะสริิ กรรมการตรวจสอบ 

11. นางแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม กรรมการอิสระ 

 

1.5 ผู้บริหารบริษัท 

ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2562 (ข้อมลูลา่สดุ) ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ลําดบั ช่ือ ตําแหน่ง 

1. นายประเวช องอาจสทิธิกลุ รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นางสาวอมุาภรณ์ พรพิมลวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการเงิน 

3. นายทวีชยั อจัฉริยแพศว์กลู ประธานเจ้าหน้าท่ีสายการพาณิชย์ 

4. นายชยัรัตน์ แสงจนัทร์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายสนบัสนนุ 
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1.6 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1.6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2559 2560 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,231.22   3,169.85   1,419.89  

เงินลงทนุชัว่คราว  -    -    9.23  

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน  1,314.94   1,449.46   2,008.93  

สินค้าคงเหลือ  31.40   32.24   50.20  

เงินประกนัและเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสัน้  162.80   26.58   374.97  

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  79.37   103.57   101.86  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,819.74   4,781.69   3,965.07  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกนั  251.42   1,300.88   1,122.86  

เงินลงทนุในการร่วมค้า  15.22   6.88   1.41  

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน  47.53   46.67   46.66  

เงินสํารองบํารุงรักษาเคร่ืองบิน  -    7,192.49   7,788.30  

สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์  338.52   266.06   206.79  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  65.20   47.46   45.72  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  13.32   13.32   13.32  

เงินประกนัและเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว  417.39   827.75   820.11  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน  32.52   39.43   63.82  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,181.11   9,740.94   10,108.99  

รวมสินทรัพย์  6,000.85   14,522.63   14,074.06  

หนีส้ินหมุนเวียน    

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  700.00   700.00   2,400.00  

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน  4,491.27   4,861.49   5,905.92  

รายได้รอตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  18.97   18.48   18.33  

ประมาณการหนีส้ินคา่ปรับสภาพเคร่ืองบิน และคา่ซอ่มบํารุง

เคร่ืองบินระยะสัน้ 
 128.24   108.81   120.62  

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน  45.55   31.03   15.27  

รวมหนีส้นิหมุนเวียน  5,384.02   5,719.81   8,460.14  

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    
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 หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2559 2560 2561 

ประมาณการหนีส้ินคา่ซอ่มบํารุงเคร่ืองบินตาม แผนการซอ่มบํารุง 

ประมาณการหนีส้ิน คา่ปรับสภาพเคร่ืองบิน และคา่ซอ่มบํารุง

เคร่ืองบินระยะยาว  

 644.63   7,771.71   8,276.45  

ประมาณการหนีส้ินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน  222.90   242.22   273.87  

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน  89.03   97.89   95.24  

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน  956.55   8,111.82   8,645.55  

รวมหนีส้นิ  6,340.58   13,831.63   17,105.69  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุเรือนหุ้น      

ทนุจดทะเบียน  625.00   2,499.25   2,499.25  

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว  625.00   2,272.00   2,272.00  

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  3,042.49   4,325.89   4,325.89  

กําไร (ขาดทนุ) สะสม    

จดัสรรแล้ว    

  ทนุสํารองตามกฎหมาย  62.50   62.50   62.50  

  ยงัไม่ได้จดัสรร (ขาดทนุสะสม) (3,485.13) (5,339.43)  (8,122.00)  

สว่นต่ําจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้น    

  ในบริษัทย่อย (5.94)  (5.94)  (5.94)  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  238.92   1,315.02  (1,467.55)  

สว่นได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุ (578.64)  (624.02)  (1,564.08)  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทนุเกนิทุน) (339.73)   691.00  (3,031.63)  

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  6,000.85   14,522.63   14,074.06  
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1.6.2 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบตรวจสอบ ประจําปี 

(งบการเงินรวม) 2559 2560 2561 

รายได้    

รายได้จากค่าโดยสาร  14,762.41   17,386.00   16,699.71  

รายได้จากการให้บริการ  1,463.21   2,186.11   2,560.12  

รายได้อ่ืน    

      ดอกเบีย้รับ  36.61   23.91   25.46  

      อ่ืน ๆ  676.09   780.69   454.93  

รวมรายได้  16,938.32   20,376.71   19,740.23  

ค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุคา่โดยสารและการให้บริการ  19,087.50   21,031.61   22,551.21  

คา่ใช้จ่ายในการขาย  190.28   178.49   177.17  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  798.23   994.11   937.25  

ต้นทนุทางการเงิน  118.07   63.83   44.58  

รวมค่าใช้จ่าย  20,194.07   22,268.04   23,710.20  

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า (14.15)  (8.34)  (5.47)  

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (3,269.90)  (1,899.67)  (3,975.45)  

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  0.08   -    -   

ขาดทุนสาํหรับปี (3,269.98)  (1,899.67)  (3,975.45)  

ขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สทุธิจากภาษี (11.80)   -    17.42  

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (3,281.79) (1,899.67) (3,958.02)  
 

1.6.3 งบกระแสเงินสด 

 หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด งบตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(งบการเงินรวม) 2559 2560 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (1,383.30)  (2,962.27)  (3,754.39)  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ  178.31  (8.90)  193.08  

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  164.56   2,866.57   1,662.60  

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศในเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด 
 57.89   43.22   148.75  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (982.54)  (61.37)  (1,749.96)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด  4,213.76   3,231.22   3,169.85  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิน้งวด  3,231.22   3,169.85   1,419.89  
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1.6.4 อตัราสว่นทางการเงิน 

อตัราสว่นทางการเงิน 2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 5.79 6.97 31.54 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 0.49 0.54 0.67 

ระยะเวลาการจําหน่ายตัว๋ลว่งหน้า1 (วนั)  28.14 24.28 25.97 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั)  16.31 18.01 85.94 

วงจรเงินสด (วนั) (38.16) (34.77) (79.71) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํกาํไร    

อตัรากําไรจากการดําเนินงานก่อนต้นทนุนํา้มนั  3.3% 18.8% 18.0% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (19.3%) (9.3%) (19.9%) 

อตัรากําไร EBITDAR2 4.9% 11.7% 1.7% 

อตัรากําไรสทุธิ  (19.3%) (9.3%) (20.1%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (170.1%) (238.7%) N/A 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (49.9%) (28.5%) (27.8%) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (1,022.8%)  (595.8%) (1,639.7%) 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)  2.58 3.06 1.38 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 26.54 5.05 N/A 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.19 0.56 0.08 

อตัราการจ่ายเงินปันผล - - - 
     1ระยะเวลาการจําหน่ายตัว๋ลว่งหน้า คือ (รายได้รับลว่งหน้า/รายได้หลกัรวม)x360 

     2อตัรากําไร EBITDAR คือ (กําไรจากการดําเนินงาน+คา่เช่าดําเนินงานเคร่ืองบิน+คา่เช่าเคร่ืองบินแบบเหมาลํา)/รายได้รวม 

 

1.6.5 วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา 

วเิคราะห์ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 

ผลการดําเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมลูด้านรายได้  
บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,884.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.10 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้

จากค่าโดยสาร 12,014.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 
1,476.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของรายได้รวม และรายได้อ่ืน 393.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
2.83 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ต่อปริมาณการผลิตผู้ โดยสาร (RASK) เท่ากับ 1.93 บาท/ท่ีนั่ง-กม. เม่ือ
เทียบกบั 2.06 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือ ลดลงร้อยละ 6.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
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รายได้จากค่าโดยสาร: ในปี 2561 รายได้จากค่าโดยสารลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.64 หรือคิด
เป็นเงินจํานวน 854.19 ล้านบาท เน่ืองจากจํานวนเท่ียวบินโดยรวมลดลงจากปีก่อนเลก็น้อยคิดเป็นร้อยละ 
0.86 โดยเฉพาะเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลําไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าตัว๋โดยสาร
เฉล่ียโดยรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.85 จากสภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึน้ สง่ผล
ให้รายได้ผู้ โดยสารต่อผู้ โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ลดลงจาก 2.20 มาอยู่ท่ี 1.91 บาท/
ผู้โดยสาร-กม. หรือลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ 13.18  

รายได้จากการให้บริการ: ในปี 2561 รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 218.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้
ถึงร้อยละ 17.41 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการโหลดสมัภาระและรายได้จากการให้บริการ
เพิ่มขึน้จากปีก่อนด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้เพิ่มกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บ
สมัภาระ การให้บริการขึน้เคร่ืองบินได้ก่อนใคร (Priority Boarding) หรือนกเฟิร์ส (NOK First) และบริการ
อ่ืนบนเคร่ืองบินให้กับผู้ โดยสาร (Choose Your NOK) ตัง้แต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และ
ได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอยา่งดีอยา่งตอ่เน่ือง 

รายได้อ่ืน: ในปี 2561 รายได้อ่ืนลดลง 267.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.48 เม่ือเทียบกับปี
ก่อน โดยรายได้อ่ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่ บริษัทฯ มีรายได้เงินชดเชยจากจาก
ประกนัภยั และ การรับรู้กําไรจากการขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าดําเนินงานลดลงจํานวน 
113.29 ล้านบาท และ 243.40 ล้านบาท ตามลําดบั 

ข้อมลูด้านคา่ใช้จ่าย  
ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 16,289.00 ล้านบาท ลดลงจาก 16,612.34 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 1.95 เม่ือเทียบกับปีก่อน แม้ว่าการเพ่ิมขึน้ของราคานํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานท่ีเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้
บริษัทฯ มีต้นทนุเชือ้เพลิงสงูขึน้ถึงร้อยละ 19.96 บริษัทฯ ปรับต้นทนุค่าซ่อมบํารุงอากาศยานและค่าเช่า
เคร่ืองบินลดลงตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ถึงร้อยละ 12.08 และ 
13.23 ตามลําดบั สง่ผลให้ต้นทนุต่อปริมาณผู้ โดยสารลดลงจาก 2.40 เป็น 2.32 บาท/ท่ีนัง่-กม. ลดลงร้อย
ละ 3.34 นอกจากนัน้ต้นทนุต่อปริมาณการผลิตผู้ โดยสารท่ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเชือ้เพลิงลดลงจาก 1.80 เป็น 
1.61 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงถงึร้อยละ 10.37 จากปีก่อน  

ต้นทนุผนัแปร: ในปี 2561 ต้นทนุผนัแปรอยู่ท่ี 11,632.51 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการทบทวน
และปรับประมาณการหนีส้ินค่าซ่อมบํารุงเคร่ืองอากาศยานตามแผนจํานวน 91.18 ล้านบาท โดยใช้ข้อ
สมมติฐานการเปล่ียนแปลงแผนการเข้าซ่อมบํารุงท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองบินลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามต้นทนุค่านํา้มนัอากาศยานยงัคง
เพิ่มสงูขึน้ โดยต้นทุนนํา้มนัต่อหน่วย (Fuel/ASK) เพิ่มขึน้จาก 0.60 บาท/ท่ีนั่ง-กม. เป็น 0.71 บาท/ท่ีนั่ง-
กม. หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.72 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สําหรับในสว่นของต้นทนุการซอ่มบํารุงเคร่ืองบิน ต้นทนุ
ผนัแปรตอ่หน่วย ลดลงจาก 0.46 บาท/ท่ีนัง่-กม. มาอยูท่ี่ 0.40 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 13.04 

ต้นทุนคงท่ี: ในปี 2561 ต้นทุนคงท่ีอยู่ท่ี 4,656.49 ล้านบาท ค่าเช่าเคร่ืองบินปรับตัวลดลงตาม
แผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะท่ีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อหน่วย 
(FC/ASK) มาอยูท่ี่ 0.67 บาท/ท่ีนัง่-กม. 
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ต้นทนุทางการเงิน: บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินลดลงร้อยละ 58.07 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 14.37 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเข้าทําสญัญาการจัดหาเงินทุน
สําหรับเงินมดัจําเคร่ืองบินท่ีลดลง 

กําไร (ขาดทนุ) ประจําปี  
จากปัจจยัท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้เห็นว่าต้นทนุรวมของบริษัทฯ ปรับตวัสงูขึน้เน่ืองจากราคานํา้มนั

อากาศยานท่ีเพิ่มสูงขึน้ต่อเน่ืองอย่างมีนัยสําคัญ อีกทัง้รายได้รวมของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง อัน
เน่ืองมาจากสภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาท่ีรุนแรง ประกอบกบัจํานวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีลดลง ทําให้
รายได้ค่าโดยสารลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน แม้ว่าบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมบํารุง
เคร่ืองบินและค่าเช่าเคร่ืองบินลงได้ตามแผนการฟืน้ฟูธุรกิจของบริษัทฯ ก็ตาม ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ 
มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้เป็น 2,404.84 ล้านบาท จาก 1,825.68 ล้านบาท หรือ
ขาดทนุเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 31.72 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั   

ในปี 2561 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั มีรายได้รวม 5,828.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 5,580.41 
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.45 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากปริมาณผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.67 จาก 1.07 
ล้านคน เป็น 1.16 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจํานวนเท่ียวบินโดยรวมทัง้หมดร้อยละ 19.81 
ในขณะท่ีอตัราบรรทกุผู้ โดยสารลดลดลงร้อยละ14.90 บริษัทมีจํานวนเคร่ืองบินท่ีใช้ในการดําเนินงานเพ่ิม
มากขึน้จํานวน 1 ลํา เม่ือเทียบกบัปีก่อน ส่งผลให้บริษัทสามารถทยอยเปิดเส้นทางการบินใหม่ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น และอินเดีย และเพิ่มเท่ียวบินในเส้นทางเดิม ทําให้มีอัตราการใช้เคร่ืองบินท่ีสูงขึน้ โดยบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม 7,388.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 5,656.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.61 
เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้สาเหตุหลกัมาจากต้นทุนท่ีผนัแปรตามปริมาณการผลิตด้าน
ผู้ โดยสาร โดยเฉพาะต้นทนุค่านํา้มนัอากาศยานท่ีเพิ่มสงูขึน้ และต้นทนุจากการเช่าเคร่ืองบิน เน่ืองจากการ
ขยายฝูงบิน ส่งผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2561 จํานวน 1,528.33 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากผลขาดทนุสทุธิ 47.59 ล้านบาทในปีก่อน 

ปัจจบุนั สายการบินนกสกู๊ตมีเส้นทางบินแบบประจําไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวนั อินเดีย 
และญ่ีปุ่ น โดยมีศนูย์กลางการบินท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยงั 4 จดุหมายปลายทางในประเทศจีน 
ได้แก่ เมืองนานกิง, เมืองเทียนจิน, เมืองชิงเต่า, และเมืองเสิ่นหยาง, 1 จุดหมายปลายทางในประเทศ
ไต้หวนั ได้แก่ กรุงไทเป, 1 จดุหมายปลายทางในประเทศอินเดีย ได้แก่ กรุงเดลี และ 2 จดุหมายปลายทาง
ในประเทศญ่ีปุ่ น ได้แก่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) และ กรุงโอซาก้า (คนัไซ) 

สําหรับฝงูบินของสายการบินนกสกู๊ตมีจํานวนเพิ่มขึน้ 1 ลําในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ทําให้บริษัทมี
การเช่าดําเนินงานเคร่ืองบินโบอิง้ แบบ 777-200 รวมทัง้สิน้จํานวน 5 ลํา และมีแผนจะขยายฝงูบินโดยมี
เป้าหมายท่ีจะเพิ่มความถ่ีในเส้นทางการบินเดิม และขยายเส้นทางการบินเพิ่มเติม 
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สนิทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,074.06 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 3.09 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,965.07 ล้านบาท และ
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 10,108.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 28.17 และ 71.83 ของสินทรัพย์
รวมตามลําดบั  

สินทรัพย์หมนุเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวม 
3,965.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.08 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจาก เงินสด
และรายการเทียบเทา่ เงินสด ลดลงร้อยละ 55.21 เน่ืองจากบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน
เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 38.60 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
รวม 10,108.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.78 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจาก
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการทบทวนการแสดงรายการในงบการเงินจากเดิมแสดงรายการสทุธิระหว่าง
เงินสํารองบํารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหนีส้ินคา่ซอ่มบํารุงเคร่ืองบินตามแผน โดยเปล่ียนเป็นแยก
แสดงรายการดงักล่าวออกจากกัน เพ่ือให้งบการเงินแสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรัพย์
และหนีส้นิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
 
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น  

หนีส้ิน : วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 17,105.69 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.67 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
242.86 และเจ้าหนีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.48 นอกจากนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการทบทวนการ
แสดงรายการในงบการเงินดงักลา่วข้างต้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบ
จํานวน 3,031.63 ล้านบาท ติดลบเพ่ิมขึน้ร้อยละ 538.73 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นสว่นติด
ลบของบริษัทใหญ่จํานวน 1,467.55 ล้านบาท และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุมติดลบอีกจํานวน 
1,564.08 ล้านบาท 

  

วเิคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 

ผลการดําเนินงานของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ข้อมลูด้านรายได้  
บริษัทฯ มีรายได้รวม 14,786.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.71 จากปีก่อนหน้า โดยแบง่เป็นรายได้

จากค่าโดยสาร 12,868.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.03 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 
1,257.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.51 ของรายได้รวม และรายได้อ่ืน 660.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
4.47 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ต่อปริมาณการผลิตผู้ โดยสาร เท่ากบั 2.06 บาท/ท่ีนัง่-กม.เพิ่มขึน้ร้อยละ 
1.98 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
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รายได้จากค่าโดยสาร: ในปี 2560 รายได้จากค่าโดยสารเพ่ิมขึน้จากปี 2559 อย่างชดัเจนถึงร้อยละ 
10.74 หรือคิดเป็นเงินจํานวน 1,248.53 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถเพ่ิมจํานวนผู้ โดยสารและ
จํานวนเท่ียวบินโดยรวมได้มากขึน้จากปีก่อน โดยเฉพาะจากเส้นทางการบินใหม่โดยเฉพาะเส้นทางการบิน
แบบเช่าเหมาลําไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นร้อยละ 2.57 และ 6.10 ตามลําดบั รวมถึงราคาค่า
ตัว๋โดยสารเฉล่ียท่ีเพิ่มมากขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8.15 อีกด้วย ส่งผลให้รายได้ผู้ โดยสารต่อผู้ โดยสารต่อ
กิโลเมตรเพิ่มขึน้จาก 2.18 มาอยูท่ี่ 2.20 บาท/ผู้โดยสาร-กม. หรือเพิ่มขึน้จากปีก่อนในอตัราร้อยละ 0.92  

รายได้จากการให้บริการ: ในปี 2560 รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 437.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้
ถงึร้อยละ 53.42 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการโหลดสมัภาระและรายได้จากการให้บริการลกูค้า
เพิ่มขึน้จากปีก่อนด้วยเช่นกนั ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการจดัเก็บรายได้จากผู้ โดยสารท่ี
จองตัว๋โดยสารประเภทโปรโมชัน่ จะต้องชาระเงินเพิ่มเติมจากราคาตัว๋โดยสารหากผู้ โดยสารต้องการโหลด
สมัภาระเพิ่มเติม 15 กิโลกรัม จากเดิมท่ีผู้ โดยสารสามารถโหลดสมัภาระได้โดยไม่ต้องชาระเงินเพิ่ม ซึ่งเร่ิม
ตัง้แต่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2560 ประกอบกบัตัง้แต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้เพิ่มกล
ยทุธ์ในการเพิ่มรายได้จากการจดัเก็บสมัภาระและบริการอ่ืนบนเคร่ืองบินให้กบัผู้ โดยสาร (Choose Your 
NOK) อีกด้วย นอกจากนี ้ยังมีการเพิ่มขึน้จากการให้เช่าช่วงเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าดําเนินงานให้กับ
บริษัทอ่ืน ซึ่งส่งผลให้การใช้งานเคร่ืองบินมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ และทําให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารต้นทนุคงท่ีท่ีดีขึน้อีกด้วย 

รายได้อ่ืน: ในปี 2560 รายได้อ่ืนลดลง 19.52 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.87 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
โดยรายได้อ่ืนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ได้แก่ บริษัทฯ มีรายได้เงินชดเชยจากประกนัภยั และ 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน เพิ่มขึน้จํานวน 196.86 ล้านบาท และ 106.09 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะท่ีมี
รายได้รับคืนค่าซ่อมแซมเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต์ลดลง จํานวน 185.13 ล้านบาท และ กําไรจากการขาย
และเช่ากลบัคืนเคร่ืองบนิลดลง จํานวน 69.32 ล้านบาท 

ข้อมลูด้านคา่ใช้จ่าย  
ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายรวม 16,612.34 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 15,746.42 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 5.50 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของราคานํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานท่ีเพิ่ม
สงูขึน้ สง่ผลให้บริษัทฯ มีต้นทนุเชือ้เพลิงสงูขึน้ถึงร้อยละ 48.30 ในขณะท่ีต้นทนุในการซ่อมบํารุงเคร่ืองบิน
ของบริษัทฯ ลดลงจากการลดคา่ใช้จ่ายตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัทฯ ถงึร้อยละ 20.30 ก็ตาม อยา่งไร
ก็ดี ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสารในปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.91 ส่งผลให้ต้นทุนต่อปริมาณผู้ โดยสาร
ลดลงจาก 2.51 เป็น 2.40 บาท/ท่ีนั่ง-กม. ลดลงร้อยละ 4.38 นอกจากนัน้ต้นทุนต่อปริมาณการผลิต
ผู้ โดยสารท่ีไม่รวมค่าใช้จ่ายเชือ้เพลิงลดลงจาก 2.07 เป็น 1.80 บาท/ท่ีนั่ง-กม. หรือลดลงร้อยละ 13.04 
จากปีก่อน  

ต้นทนุผนัแปร: ในปี 2560 ต้นทนุผนัแปรอยู่ท่ี 9,866.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.84 จากปีก่อน 
สาเหตุหลกัมาจากต้นทุนค่านํา้มันอากาศยานท่ีเพิ่มสูงขึน้ โดยต้นทุนนํา้มันต่อหน่วย เพิ่มขึน้จาก 0.44 
บาท/ท่ีนัง่-กม. เป็น 0.60 บาท/ท่ีนัง่-กม. หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.36 เม่ือเทียบกบัปีก่อน สําหรับในส่วนของ
ต้นทนุการซ่อมบํารุงเคร่ืองบิน ต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย ลดลงจาก 0.63 บาท/ท่ีนัง่-กม. มาอยู่ท่ี 0.46 บาท/ท่ี
นัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 26.98 
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ต้นทนุคงท่ี: ในปี 2560 ต้นทนุคงท่ีอยู่ท่ี 5,119.70 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1.55 
จากค่าใช้จ่ายในส่วนของนกับินและลกูเรือท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีอตัราส่วนค่าใช้จ่ายคงท่ีต่อหน่วย ลดลงมา
อยู่ท่ี 0.75 บาท/ท่ีนั่ง-กม. หรือลดลงร้อยละ 6.25 เน่ืองมาจากปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสารในปี 2560 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.91 จากปีก่อนหน้า  

ต้นทนุทางการเงิน: บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินลดลงร้อยละ 68.76 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 34.27 
ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเข้าทําสญัญาการจัดหาเงินทุน
สําหรับเงินมดัจําเคร่ืองบินท่ีลดลง 

กําไร (ขาดทนุ) ประจําปี  
จากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น ต้นทุนรวมของบริษัทฯ ปรับตวัสงูเน่ืองจากสาเหตุหลกัมาจากราคา

นํา้มนัอากาศยานท่ีสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ตามรายได้รวมของบริษัทฯ มีสดัสว่นเพิ่มสงูขึน้ มาจาก
รายได้จากคา่โดยสารและรายได้จากการให้บริการท่ีเพิ่มสงูกวา่การเพิ่มขึน้ของต้นทนุนํา้มนัเชือ้เพลงิ สง่ผล
ให้ใน ปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมลดลงเป็น 1,825.68 ล้านบาท จาก 2,641.35 
ล้านบาท หรือขาดทนุลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.88 

 
ผลการดําเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากดั   

ในปี 2560 บริษัท สายการบินนกสกู๊ ต จํากัด  มีรายได้รวม 5,580.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 
3,905.37 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42.89 เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากปริมาณผู้ โดยสารท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 
36.42 จาก 0.79 ล้านคน เป็น 1.07 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนเท่ียวบินโดยรวมทัง้หมด
ร้อยละ 24.63 อตัราบรรทกุผู้ โดยสารเพิ่มขึน้ร้อยละ11.90 เน่ืองจากในปี 2560 สายการบินนกสกู๊ตได้ทยอย
เปิดเส้นทางการบินใหมใ่นประเทศจีน และเพิ่มเท่ียวบินในเส้นทางเดิม ทําให้มีอตัราการใช้เคร่ืองบินท่ีสงูขึน้ 
โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม 5,656.82 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 4,511.73 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 25.38 เม่ือเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึน้ในสดัส่วนท่ีต่ํากว่าการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ โดย
ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้หลกัมาจากต้นทุนท่ีผนัแปรตามปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร โดยเฉพาะต้นทุนค่า
นํา้มนัอากาศยานท่ีเพิ่มสงูขึน้ สง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิในปี 2560 เหลือเพียงจํานวน 
47.59 ล้านบาท ซึ่งปรับตวัดีขึน้อย่างมากจากผลขาดทุนสุทธิ 612.00 ล้านบาทในปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 
92.22  

ปัจจุบนั สายการบินนกสกู๊ตมีเส้นทางบินแบบประจําไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน 
โดยมีศูนย์กลางการบินท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยงั 6 จุดหมายปลายทางในประเทศจีน และ 1 
จดุหมายปลายทางในประเทศไต้หวนั ประกอบด้วย เมืองนานจิง (7 เท่ียวบินต่อสปัดาห์) เมืองเทียนจิน (6 
เท่ียวบินต่อสปัดาห์) เมืองชิงเต่า (4 เท่ียวบินต่อสปัดาห์) เมืองเสิ่นหยาง (4 เท่ียวบินต่อสปัดาห์) เมืองต้า
เหลียน (3 เท่ียวบินต่อสปัดาห์) และเมืองซีอาน (3 เท่ียวบินตอ่สปัดาห์) รวมถงึ กรุงไทเป ประเทศไต้หวนั (7 
เท่ียวบินตอ่สปัดาห์)  

สําหรับฝงูบินของสายการบินนกสกู๊ตมีจํานวนเพิ่มขึน้ 1 ลําในเดือนตลุาคม ปี 2560 ทําให้บริษัทมี
การเช่าดําเนินงานเคร่ืองบินโบอิง้ แบบ 777-200 รวมทัง้สิน้จํานวน 4 ลํา โดยนํามาขยายเส้นทาง 
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สนิทรัพย์  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 7,330.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 22.15 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 4,781.69 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 2,548.45 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 65.23 และ 34.77 ของสินทรัพย์
รวมตามลําดบั  

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
รวม 2,548.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 115.77 จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลกัมาจาก 
เงินประกนัและเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบิน เพิ่มขึน้ร้อยละ 98.32 จากปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการใช้เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดไปเป็นเงินประกนัและเงินมดัจําเก่ียวกบัเคร่ืองบินจากการรับมอบเคร่ืองบิน
ไอพ่นลําใหม่เพิ่มขึน้จํานวน 2 ลํา นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํา้ประกันเพ่ือเป็น
หลกัประกนัของหนงัสือคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้อีกในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 417.41 
 
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น  

หนีส้ิน : ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีส้ินรวม 6,639.14 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.71 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สาเหตหุลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ 
ซึง่สว่นใหญ่เป็นต้นทนุการซ่อมบํารุงเคร่ืองบินค้างจ่าย และรายได้ค่าโดยสารรับลว่งหน้าเพิ่มมากขึน้จากปี
ก่อน  

ส่วนของผู้ ถือหุ้น : ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 
691.00 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 303.40 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยเป็นของบริษัทใหญ่จํานวน 
1,315.02 ล้านบาท และสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุติดลบอีกจํานวน 624.02 ล้านบาท  

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ตามมติอนุมัติจากการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 โดยเป็นการเพิ่มทนุ 781.25 ล้านหุ้น แบ่งเป็น 625.00 ล้านหุ้น เสนอ
ขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม อตัรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ท่ีราคา 2.40 บาท และอีก 156.25 ล้านหุ้น เพ่ือรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกควบคู่ โดยเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ สามารถขาย
หุ้นเพิ่มทนุได้ จํานวน 511.00 ล้านหุ้น ได้รับเงินจํานวน 1,226.40 ล้านบาท  

นอกจากนี ้ในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุอีกเป็น
จํานวน 1,704.00 ล้านบาท จากทุนท่ีออกและเรียกชําระจํานวน 1,136.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.50 
บาท อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนในการบริหารจดัการฝงูบิน ขยายเส้นทางการบินและเพิ่มอตัราการใช้ประโยชน์
ของเคร่ืองบิน เพ่ือท่ีทําให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ตอ่ไป 
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