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สารสนเทศการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงนิส าหรับการกู้ยืมเงนิโดย
การขยายระยะเวลาการใช้วงเงนิกู้ยืมเงนิและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืม  

บริษัท สายการบนินกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติอนมุตัิการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนักบับคุคลเก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินส าหรับการกู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืม  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 

เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 ได้มีมติอนมุตัิการ
เข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการกู้ยืมเงินภายใต้
วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท กับนางหทยัรัตน์ จุฬางกรู ซึ่งเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ โดยการ
ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงิน จากเดิมไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันที่ของสัญญากู้ยืมระหว่าง
บริษัทฯ และผู้ให้กู้  ฉบบัลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 (“สัญญากู้ยืม”) เป็นไม่เกิน 48 เดือน นบัแต่วนัท่ี
ของสญัญากู้ยืม  

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 ได้อนมุตัิ
การเข้าท ารายการส าหรับการกู้ยืมเงินดงัต่อไปนี ้

1. อนุมัติให้เปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินดงักล่าว โดยให้มีผลจนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

2. อนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับ
การกู้ ยืมเงิน โดยการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขภายใต้สัญญากู้ ยืมโดยให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิก
สญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทนัที โดยให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

3. อนมุตัิน าเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าท า
รายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการกู้ยืมเงินโดย
การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนบัแต่วนัท่ีของสญัญากู้ยืม 
(14 พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติม
สญัญากู้ยืมโดยให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทนัที โดยให้มี
ผลถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เช่นเดียวกบัการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงิน 
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4. อนุมัติน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส าหรับการกู้ยืมเงินโดย
การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงิน โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 
14 พฤษภาคม 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้ยืมโดยให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสัญญา
และ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทนัที โดยให้มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัที่ 14 
พฤษภาคม 2566เช่นเดียวกบัการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงิน 

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท สายการบิน นกแอร์ จ ากัด (มหาชน)  

ผู้ให้กู้  : นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 

ความสมัพนัธ์ : -  เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวน 983,864,225 หุ้ น (ร้อยละ 
26.38 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท) (ข้อมูล ณ 
วนัท่ี 13 มีนาคม 2563) 

-  เป็นญาติสนิทของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (นายณัฐพล จุฬางกูร 
และ นายทวีฉตัร จฬุางกรู)  

-  เป็นญาติสนิทของกรรมการบริษัท (นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู) 

ผู้กู้  : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

วงเงินกู้ยืม : 3,000 ล้านบาท (เท่ากบัวงเงินกู้ที่ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิในการประชมุสามัญผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2562) สามารถทยอยเบิกถอนตามความจ าเป็นโดยออกตั๋ว
สญัญาใช้เงินโดย ตัว๋สญัญาใช้เงินมีอายคุราวละไม่เกิน 180 วนั 

อตัราดอกเบีย้ : ไม่เกินกว่า อัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้ แบบมี
ระยะเวลา (MLR) บวกร้อยละ 1 ต่อปี (โดยอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้าราย
ใหญ่ชัน้ดี 

ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่
ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย 
และธนาคารไทยพาณิชย์) 
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ทัง้นี ้ปัจจุบันอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้ แบบมี
ระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
เท่ากบัร้อยละ 5.498 ต่อปี 

ระยะเวลากู้ยืม : ก. เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พิจารณาให้สัตยาบันการ
ขยายระยะเวลาการกู้ ยืมจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ของ
สญัญากู้ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563  

ข. เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการขยาย
ระยะเวลาการกู้ยืมโดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวนัที่ 
14 พฤษภาคม 2566 

การช าระดอกเบีย้
และเงินต้น 

: ช าระคืนเมื่อครบก าหนดของตัว๋สญัญาใช้เงินแต่ละฉบบั 

หลกัประกนั : ไม่มี 

สิทธิในการเลิก
สญัญา 

: ก. เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาให้สัตยาบันการให้
สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทนัที แม้ว่า
จะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ข. เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติการให้สิทธิ
ผู้ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินท่ีเหลือได้ทนัที แม้ว่าจะยงั
มีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึง
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 

4. วัตถุประสงค์การท ารายการ 

เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสนบัสนนุธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั 

5. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่ารวมของรายการ 

5.1. ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้ 

 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 11 หน้า 4/36 
 

จ านวนเงนิกู้ยืม 
(ล้านบาท) 

อัตราเฉลี่ยดอกเบีย้ กู้ยืมเงนิ 
คราวละ (วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย 
(ล้านบาท) 

3,000 ร้อยละ 6.498 ต่อปี 180 96.13 
3,000 ร้อยละ 6.498 ต่อปี 180 96.13 
3,000 ร้อยละ 6.498 ต่อปี 180 96.13 
3,000 ร้อยละ 6.498 ต่อปี 180 96.13 
3,000 ร้อยละ 6.498 ต่อปี 180 96.13 
3,000 ร้อยละ 6.498 ต่อปี 56 29.91 

  รวม 510.56 

5.2. รายการเก่ียวโยงที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการซึ่งเกิดจาก
บคุคลเดียวกนั หรือผู้ที่เก่ียวข้องและญาติสนิทของบคุคลดงักล่าว  

จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

วันที่เร่ิมต้น วันที่สิน้สุด กู้ยืมคราวละ 
(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย 
(ล้านบาท) 

100 6.00 2 ม.ค. 63 2 เม.ย. 63 91 1.50 

200 6.00 3 ม.ค. 63 3 เม.ย. 63 91 2.99 

100 6.00 6 ม.ค. 63 7 เม.ย. 63 92 1.51 

100 6.00 13 ม.ค. 63 16 เม.ย. 63 94 1.55 

100 6.00 30 ม.ค. 63 30 เม.ย. 63 91 1.50 

60 6.00 30 ม.ค. 63 30 เม.ย. 63 91 0.90 

200 6.00 12 ก.พ. 63 12 พ.ค. 63 90 2.96 

300 6.00 13 ก.พ. 63 13 พ.ค. 63 90 4.44 

300 5.75 26 ก.พ. 63 26 พ.ค. 63 90 4.25 

150 5.75 26 ก.พ. 63 26 พ.ค. 63 90 2.13 

150 5.75 28 ก.พ. 63 28 พ.ค. 63 90 2.13 

150 5.75 11 มี.ค. 63 11 มิ.ย. 63 92 2.17 

400 5.75 18 มี.ค. 63 18 มิ.ย. 63 92 5.80 

310 5.75 25 มี.ค. 63 25 มิ.ย. 63 92 4.49 

100 5.75 25 มี.ค. 63 25 มิ.ย. 63 92 1.45 

100 5.75 2 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63 40 0.63 

200 5.75 3 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63 39 1.23 
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จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

วันที่เร่ิมต้น วันที่สิน้สุด กู้ยืมคราวละ 
(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย 
(ล้านบาท) 

100 5.75 7 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63 35 0.55 

100 5.75 16 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63 26 0.41 

160 5.75 30 เม.ย. 63 30 ก.ค. 63 91 2.29 

200 5.75 12 พ.ค. 63 13 ส.ค. 63 93 2.93 

500 5.75 12 พ.ค. 63 13 ส.ค. 63 93 7.33 

300 5.75 13 พ.ค. 63 13 ส.ค. 63 92 4.35 

450 5.75 26 พ.ค. 63 26 ส.ค. 63 92 6.52 

150 5.75 28 พ.ค. 63 28 ส.ค. 63 92 2.17 

150 5.75 11 พ.ค. 63 11 ก.ย. 63 92 2.17 

400 6.00 18 พ.ค. 63 18 ก.ย. 63 92 6.05 

410 6.00 25 พ.ค. 63 25 ก.ย. 63 92 6.20 

    รวม 82.45 

5.3. ขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรวมทัง้หมด  

รายการ 
จ านวนเงนิ  
(ล้านบาท) 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ (ระหว่างวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 จนถึง 30 กนัยายน 2563) 

 

74.24 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ (ระหว่างวันที่ 30 
กนัยายน 2563 จนถึง 14 พฤษภาคม 2566) 

 

510.56 

มูลค่ารวมของรายการทัง้หมด 584.80 

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการตกลงเข้าท ารายการ
ในรายการที่เกี่ยวโยงกันส าหรับการกู้ยืมเงนิ 

นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จ านวน 983,864,225 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 
26.38 และเป็นมารดาของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ได้แก่ นายณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้น
จ านวน 972,109,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.07 และนายทวีฉตัร จฬุางกรู ถือหุ้นจ านวน 839,569,990 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.51 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563) 
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นอกจากนี ้นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นมารดาของนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่ไ ด้เข้าร่วม
การประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ 
ครัง้ที่ 3/2563 และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563 และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 
เร่ืองพิจารณาให้สตัยาบนัการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการกู้ยืมเงินโดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิ
ผู้ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืม และวาระในวาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการเก่ียวโยงกนักบั
บุคคลเก่ียวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับการกู้ ยืมเงินโดยการขยาย
ระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืม ได้แก่ 

ล าดบั รายชื่อ จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1 นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 983,864,225 26.38 
 คู่สมรส (นาย สรรเสริญ จฬุางกรู) 14,153 0.00 
 รวม 983,878,378 26.38 
2 นายณฐัพล จฬุางกรู 972,109,455 26.08 
3 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 839,569,990 22.51 

 

8. เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ไม่มี 

9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคล
เกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงนิส าหรับการกู้ยืมเงนิ 

ก. การขยายระยะเวลาการกู้ ยืมจากเดิมไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ของสัญญากู้ ยืม (14 
พฤษภาคม 2562) เป็นให้มีผลจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยง ประเภท
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส าหรับการกู้ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท
โดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงนิกู้ยืมเงินโดยการขยายวงเงินกู้ยมืจากเดิมไม่เกิน 12 เดือน 
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ซึ่งจะถึงก าหนดช าระในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นให้มีผลจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 
นัน้  บริษัทฯ มีเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งท าให้ไม่สามารถรอน าวาระดงักล่าวไปขอ
อนุมตัิในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่จะก าหนดขึน้ใหม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตวั
ของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ท าให้บริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทนุอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ประสบปัญหากระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และ
บริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ได้ภายใน
ระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ ยงัคงต้องรักษาวงเงินดงักล่าวไว้เพื่อ
รักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ และหากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการ
ดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  

นอกจากนี ้การตกลงเข้าท ารายการข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้มีเงื่อนไขที่มีความเหมาะสม เนื่องจากท าให้บริษัทฯ 
ได้รับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ผ่อนปรนกว่าการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการขยายระยะเวลาการใช้
วงเงินกู้ยืมเงินประกอบกับเจตนารมณ์ในการพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเสียงข้างน้อยจึงได้
เปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินจ านวน 3,000 ล้านบาท จากเดิมไม่เกิน 
12 เดือนนับแต่วนัที่ของสัญญากู้ยืม (14 พฤษภาคม 2562) เป็นไม่เกิน 48 เดือนนับแต่วนัที่
ของสญัญากู้ยืมเป็นให้มีผลจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 แทน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประเมิน
แล้วว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินและสามารถด าเนินการแก้ไข
สญัญากู้ยืม (กรณีที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัและอนมุตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั) 
จนแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และประสงค์ที่จะรอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ ยืมเงินโดยให้มีผลตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 จนถึงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นไปเพื่อการรักษาสมดุลในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และการรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับข้อมลูและมีโอกาสศกึษาข้อมลูที่เพียงพอจากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนการตดัสินใจเข้าท ารายการ  

ข. การให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืมจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยง ประเภท
รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ส าหรับการกู้ยืมเงิน ภายใต้วงเงินกู้ยืม 3,000 ล้านบาท
โดยการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืมนัน้ เป็นเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้ก าหนดขึน้ก่อนการให้บริษทัฯ 
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เบิกถอนเงินกู้ ในคราวถัดไป ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ยินยอมตามข้อเสนอดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่
สามารถเบิกถอนเงินกู้ยืมตามสญัญากู้ยืมได้ บริษัทฯ มีเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วนซึง่ท า
ให้ไม่สามารถรอน าวาระดงักล่าวไปขออนุมตัิในที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ที่จะ
ก าหนดขึน้ใหม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้าม
เที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยรวม ท าให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ประสบ
ปัญหากระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การ
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ได้ภายในระยะเวลาอนัใกล้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ 
ยังคงต้องรักษาวงเงินดังกล่าวไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ ให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
และหากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าท ารายการดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล้ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้การตกลงเข้าท ารายการข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้มีเงื่อนไขที่มีความเหมาะสม เนื่องจากท าให้บริษัทฯ 
ได้รับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ผ่อนปรนกว่าการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการขยายระยะเวลาการใช้
วงเงินกู้ยืมเงินประกอบกับเจตนารมณ์ในการพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเสียงข้างน้อยจึงได้
ให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืม โดยให้มีผลถึงวันที่  30 กันยายน 2563 เช่นเดียวกับการ
ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ประเมินแล้ว
ว่า บริษัทฯ จะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินและสามารถด าเนินการแก้ไขสญัญา
กู้ยืม (กรณีที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัและอนุมตัิการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั) จนแล้ว
เสร็จได้ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และประสงค์ที่จะรอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
การให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงิน
เหลืออยู่อีกก็ตาม โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 ทัง้นี ้
การด าเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อการรักษาสมดุลในการบริหาร
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ และการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับข้อมูลและมีโอกาสศึกษาข้อมูลที่เพียงพอจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนการ
ตดัสินใจเข้าท ารายการ 

ค. การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญากู้ยืมตัง้แต่วนัท่ี 
1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2566 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ของสญัญากู้ยืม อตัราดอกเบีย้ที่ไม่เกินกว่า
อตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) บวก ร้อยละ 1 
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ต่อปี (โดยอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลกูค้ารายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉล่ีย
ของอัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์) การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้  ประกอบกบั
ข้อเสนอของผู้ ให้กู้ ในการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญากู้ยืมโดยการให้สิทธิผู้ ให้กู้บอกเลิกสญัญาและ/
หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที แม้ว่าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตามแล้ว โดยเมื่อพิจารณา
สถานการณ์ปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทฯ ก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ติดลบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทัง้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยรวมซึ่งยงัไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะดีขึน้อีกครัง้ รวมทัง้ความกังวลของการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่น่าจะสามารถหาแหล่งเงินทุน
อื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ได้ภายในระยะเวลาอนัใกล้นีห้รือจะสามารถหาแหล่ง
เงินกู้ อื่นที่มีเงื่อนไขที่สามารถแทนที่เงินกู้ ที่ได้รับจากผู้ ให้กู้ ได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี ้
เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ ยงัคงต้องรักษาวงเงินดงักล่าวไว้เพื่อรักษา
สภาพคล่องของบริษัทฯ ให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้  

นอกจากนี ้การตกลงเข้าท ารายการข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้มีเงื่อนไขที่มีความเหมาะสม เนื่องจากท าให้บริษัทฯ 
ได้รับเงินกู้ ยืมที่มีเงื่อนไขการกู้ ยืมที่ผ่อนปรนกว่าการกู้ ยืมจากสถาบัน ซึ่งอัตราดอกเบีย้ที่
ก าหนดไว้ในสัญญากู้ ยืมนัน้เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบีย้อ้างอิงของสถาบันการเงินใน
ปัจจุบนั ท าให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและสามารถเบิก
ใช้เงินจากสญัญากู้ยืมได้ตามความเหมาะสมและสอดรับกบัแผนการใช้เงินอีกด้วย 

การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกันในครัง้นีจ้ึงถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเพิ่มทุนซึ่งจะช่วยลด
ภาระทางการเงินของผู้ ถือหุ้นในการซือ้จองซือ้หุ้นเพิ่มได้อีกประการหนึ่งด้วย  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ /หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจาก
ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่มีกรรมการที่มี
ความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อ : บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยดั (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ภายใต้

แบรนด์ "นกแอร์" โดยให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ในลักษณะจุดต่อจุดโดยไม่มี
บริการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) ซึง่ใช้เคร่ืองบินแบบทางเดินเดียวในการให้บริการ และเป็นสาย
การบินราคาประหยดัที่ให้บริการครอบคลมุเส้นทางการบินมากที่สดุในประเทศไทย 

ทนุจดทะเบียน : บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,197.17 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 4,197.17  ล้านหุ้ น                  
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 

ทนุช าระแล้ว : บริษัทมีทุนช าระแล้ว 3,729.19 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,729.19 ล้านหุ้น มูลค่า               
ที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท 
 
 

พัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี  เหตกุารณ์ 

2558 : รับมอบเคร่ืองบินโบอิง้ 737-800 (Next Generation) จ านวน 2 ล า และรับมอบเคร่ืองบิน             
บอมบาร์ดิเอ Q400 (NextGen) จ านวน 2 ล า 

 : การตรวจประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ที่เข้ามาตรวจสอบ
มาตรฐานระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย 

 : เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง - ย่างกุ้งและกลบัจาก 2 เที่ยวบินต่อวนัเป็น 3 เที่ยวบินต่อวนั เพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบายด้านเวลาเดินทางให้ผู้ โดยสาร โดยเร่ิมให้บริการตัง้แต่วนัที่ 2 กันยายน 
2558 

 : เข้าลงทนุใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซึง่เป็นบริษัทจดัตัง้ขึน้ท่ีประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบินทุนจดทะเบียนจ านวน 4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ได้แก่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) 
อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 Scoot Pte Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 และ TOD 
Holdings Co., Ltd. อตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 50 

2559 : รับมอบเคร่ืองบินโบอิง้ 737-800 เพิ่มเติมจ านวน 3 ล า และรับมอบเคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอ Q400 
(NextGen) จ านวน 2 ล า 
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 : ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้ “Value Alliance” เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั และสามารถตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้บริการในเส้นทาง
บินของกลุ่มพนัธมิตร 

 : ลดสดัส่วนการถือหุ้นใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้ เป็น
จ านวน 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีผู้ ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท 
สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) มีอตัราส่วนการลงทนุร้อยละ15 (ลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 25) 
Scoot Pte. Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 (ลดลงจากเดิมที่ร้อยละ 25) ANA Holdings, 
Inc. มีอัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 Cebu Air, Inc. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 และ 
VaultPAD Ventures Ltd. (เดิมคือ TOD Holdings Co., Ltd.) อตัราส่วนการลงทนุร้อยละ 40 

2560 : เปิดตัวบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ “นกเลือกได้” (Choose Your NOK) และมีการเพิ่มเติมบริการ
อาหารร้อนบนเคร่ืองบิน 

 : น าเคร่ืองบินออกจากฝูงบินตามแผนการฟืน้ฟูธุรกิจของบริษัทฯ จ านวนทัง้ สิน้ 4 ล า และมีการ
รับมอบเคร่ืองบินไอพ่นล าใหม่ (Boeing 737-800 New Generation) อีกจ านวน 2 ล า 

 : เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศส าหรับเที่ยวบินเช่าเหมาล าอีกจ านวนหลายเส้นทาง อาทิ ดอน
เมือง-หนางหนิง, ดอนเมือง-หยานเฉิง, ดอนเมือง-หยินฉวน, ดอนเมือง-เจิง้โจวซินเจิง้ , อู่ตะเภา-
ไหโข่ว, อู่ตะเภา-อี๋ชาง เป็นต้น 

 : เปิดให้บริการเส้นทางการบินต่างประเทศแบบประจ าในเส้นทาง แม่สอด-ย่างกุ้ง อีกครัง้จ านวน 
3 เที่ยวบินต่อสปัดาห์ 

 : เพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับ-ส่งส าหรับผู้ โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยงัเส้นทางที่บริษัทฯ 
ไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยัง
จดุหมายปลายทางได้ (Fly ’n’ Ride) ใน 5 เส้นทาง 

 : เพิ่มช่องทางรับช าระเงินให้กบัผู้ โดยสารเพิ่มเติมทัง้ หมด จ านวน 5 ช่องทาง ได้แก่ บริการ 
หกับญัชีอตัโนมตัิของธนาคารกรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางช าระเงินท่ีบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ (Big C), บริการแรบบิทไลน์เพย์ (Rabbit LINE Pay), ช่องทางแอปเปิล้เพย์ (Apple Pay) 
และ ช่องทางช าระเงินท่ีเทสโก้ โลตสั (TESCO Lotus) 

 : บริษัทฯได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 2,499,249,882 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 
2,499,249,882 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 2,271,999,764 หุ้ น มูลค่าที่     
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้ สิน้ 2,271,999,764 บาท 

2561 : เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศส าหรับเที่ยวบินเช่าเหมาล าอีกจ านวนหลายเส้นทาง 
ได้แก่ ดอนเมือง-อิ๋นชวน, ดอนเมือง-หนานทง, เชียงใหม่-หนานหนิง, ภูเก็ต-หนานหนิง, ภูเก็ต-
เฉิงต,ู ดอนเมือง-เหยียนเฉิง, ภเูก็ต-ซีอนั, ภเูก็ต-โฮฮอต, ภเูก็ต-ฝู่ โจว, ภเูก็ต-อี๋ชาง, ภเูก็ต-เหอเฝย
, อู่ตะเภา-ฉางซา, อู่ตะเภา-หนานชาง, อู่ตะเภา-หลินหยี,้ อู่ตะเภา-ต้าถง, อู่ตะเภา-เปาโถว, 
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อู่ะเภา-อิ๋นชวน, อู่ตะเภา-เหม่ยเซียน, ดอนเมือง-เพชรบูรณ์, ดอนเมือง-อี๋ชาง, ดอนเมือง-เหมย
เซียน, ภเูก็ต-ฉางโจว, ภเูก็ต-เจิง้โจว 

 : เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศแบบประจ าในเส้นทางบินตรง อดุรธานี-อบุลราชธาน,ี 
ดอนเมือง-เพชรบรูณ์ และ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน 

 : เพิ่มเส้นทางการให้บริการรถรับ-ส่งส าหรับผู้ โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยงัเส้นทางที่บริษัทฯ 
ไม่ได้ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยัง
จดุหมายปลายทางได้ โดยเป็นบริการ Fly ’n’ Ride ใน 4 เส้นทาง ได้แก่ ศรีสะเกษ เพชรบรูณ์(เขา
ค้อ) เชียงราย (แม่สาย) และ ล าพูน และบริการ Fly’n’Ferry ใน 7 เส้นทาง ได้แก่ เกาะบุโหลน 
เกาะจมั เกาะลิบง เกาะไร่เลย์ เกาะเหลาเหลียง เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ 

 : เพิ่มช่องทางรับช าระเงินให้กับผู้ โดยสาร ได้แก่ ช่องทางชาระเงินโดย Alipay, WeChat Pay, 
UnionPay บริการช าระผ่าน QR Payment เจ้าแรกของประเทศไทย และช่องทาง 123Myanmar 
เพื่อท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ โดยสารในการซือ้ตั๋วโดยสารและการช าระเงิน และเพื่อ
สนบัสนนุการขายของบริษัทต่อไป 

 : ไทยกรุ๊ป “นกแอร์ - การบินไทย” ร่วมมือกนัครัง้ส าคญัผ่านแคมเปญ “นกแอร์ เปล่ียนรอยยิม้ให้เป็น
ไมล์” เมื่อซือ้ตัว๋โดยสารแบบบินสบาย (Nok X-tra) สามารถสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (รอยัล 
ออร์คิด พลสั: ROP) ไปพร้อมกบัคะแนนสะสม Nok Point (นก พอยต์) เร่ิม 21 มิถนุายน 2561 

 : ในเดือนกรกฎาคม 2561 นกแอร์ผนึกก าลังกับนกสกู๊ ต เชื่อมโยงเส้นทางการบินให้ไกลขึน้
ผู้ โดยสารสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ และหาดใหญ่ สู่กรุงเทพฯ และต่อเคร่ืองไปยงัโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น หรือไทเป-ไต้หวนั ในการจองตัว๋เพียงครัง้เดียวบนเว็บไซต์ของนกแอร์โดยไม่ต้อง
โหลดกระเป๋าใหม่ด้วยบริการ check-through baggage 

 : นกแอร์ได้ รับรางวัล Best Low-Cost Airline in Thailand 2018 จาก Skytrax เมื่อวันที่  31 
กรกฏาคม 2561 

 : ในเดือนสิงหาคม 2561 นกแอร์ติด 1 ใน 5 ของสายการบินที่มีการตรงต่อเวลามากถึง 80% ใน
อาเซียน จดัอนัดบัโดย OAG เว็บไซต์ข้อมลูการบินท่ีใหญ่ที่สดุในโลก 

2562 : บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,408.05 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 
3,408.05 ล้านบาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วจ านวน 3,108.52 ล้านบาท กับ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 

 : นกแอร์รับเคร่ืองบินไอพ่นล าใหม่ (Boeing 737-800) เพิ่มอีก 2 ล า เพื่อให้สอดคล้องกบัการเข้า
สู่ช่วงไฮซีซัน่และการขยายเส้นทางบินเพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยให้บริการในทัง้
เที่ยวบินแบบเชา่เหมาล าและใช้เคร่ืองบินบริการในชว่งไฮซีซัน่ 

 : นกแอร์เปิดให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศแบบประจ า 2 เส้นทาง ในเส้นทางบินตรง ดอน
เมือง-กวูาฮาติ ประเทศอินเดีย และเส้นทางบินตรง ดอนเมือง-ฮิโรชิมา ประเทศญ่ีปุ่ น 
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 : เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศส าหรับเที่ยวบินเช่าเหมาล าอีกจ านวนหลายเส้นทาง ได้แก่ ดอน

เมือง-อีอ้ ูดอนเมือง-อู๋ซี ดอนเมือง-ซวีโจว ดอนเมือง-ฉางซา ดอนเมือง-เหอเฝย และภเูก็ต-หางโจว 
 : เพิ่มเส้นทาง ส่งส าหรับผู้ โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยงัเส้นทางที่บริษัทไม่ได้ไห้บริการโดยตรง 

โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยังจุดหมายปลายทางได้ 
Fly’n’Ride 3 เส้นทาง คือ นครพนม หนองคาย และ นครศรีธรรมราช (ดอนสกั) 

 : นกแอร์ผนึกก าลังกับนกสกู๊ต เชื่อมโยงเส้นทางการบินให้ไกลขึน้กว่าเดิม ผู้ โดยสารสามารถ
เดินทางจากเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ สู่กรุงเทพฯ และต่อเคร่ืองไปยังนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย ไปยงัไทเป(ไต้หวนั) หรือไปยงัซปัโปโร โตเกียว โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น ในการจอง
ตั๋วเพียงครัง้เดียวบนเว็บไซต์ของนกแอร์ โดยไม่ต้องกังวลเร่ืองโหลดกระเป๋าใหม่ ด้วยบริการ 
check-through baggage 

 : บริการรับ-ส่ง กระเป๋า Baggage Delivery เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ โดยสารมากยิง่ขึน้ 
ด้วยบริการจดัส่งสมัภาระจากสนามบินดอนเมือง ไปยงับ้านหรือสถานท่ีตา่ง ๆ ในกรุงเทพฯ และ
จากสนามบินเชียงใหม่ ไปยงับ้านหรือสถานท่ีต่างๆ ในเชียงใหม่ 

 : เพิ่มช่องทางการช าระเงินให้แก่ผู้ โดยสารได้สะดวกสบายมากขึน้ผ่านช่องทาง WeChat Pay, 
Alipay ผ่านเคร่ืองรูดบตัร และบริการผ่อนช าระ 0% นาน 3 เดือนผ่านบตัรเครดิต 

2563 : 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,197,166,631 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 
4,197,166,631 บาท และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วจ านวน 3,729,186,723 บาท ต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (NOK-W1) ในการใช้สิทธิครัง้สุดท้ายซึ่งครบ
ก าหนดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จ านวน 83 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ท าให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนช าระ
แล้วเปล่ียนแปลงจากเดิม 3,729,186,723 บาท เป็น 3,729,186,806 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 3,729,186,806 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายการบินนกแอร์
ยงัคงท าการบินภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่หยดุท าการบินในเส้นทางระหว่างประเทศ
ตามประกาศของส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีการปรับความถ่ีของเที่ยวบิน 
ปรับตารางการบิน และหยดุท าการบินชัว่คราวในบางจงัหวดั เพื่อให้สอดคล้องตาม พรก. ฉกุเฉิน 
และประกาศของผู้ว่าราชการจงัหวดัในแต่ละจงัหวดั ปัจจยัหนึ่งที่สายการบินนกแอร์ยงัคงท าการ
บินภายในประเทศมาโดยตลอด เนื่องจากค านึงถึงความจ าเป็นในการเดินทางของผู้โดยสารบาง
กลุ่ม และในฐานะที่เป็นสายการบินของคนไทยเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยท าการ
ขนส่งอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยไปยังจุดบินต่างๆ ที่ได้ท าการบิน ซึ่งในทุกเที่ยวบินทาง       
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: 
 
 

สายการบินนกแอร์ได้ตระหนักและมีมาตรการดูแลผู้ โดยสารและลูกเรือในเร่ือง Social 
Distancing อย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี ้เมื่อรัฐบาลแต่ละประเทศอนุญาตและผ่อนปรนเงื่อนไขในการเดินทางระหว่างประเทศได้
แล้ว สายการบินนกแอร์จะกลบัมาให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศตามเดิมในทนัที 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 5/2563 ของ   
บริษัทฯ รับทราบการเลิกกิจการและช าระบญัชีของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดัโดยมีบริษัท 
นกมั่งคั่ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.65 ของทุนจด
ทะเบียนหรือคิดเป็น 1,470 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด มีผลขาดทุน
จากการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานอีกด้วยทัง้นี ้คณะกรรมการ
บริษัท สายการบินนกสกู๊ ต จ ากัด ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้ก าหนดจัด
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้
พิจารณาอนมุตัิการเลิกกิจการและการช าระบญัชีต่อไป 

 
2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัท สดัส่วนการถือหุ้น 
 

ลกัษณะการประกอบ 
ธุรกิจ 

 
1. บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั 
 

49% 
(สดัส่วนสิทธิการ
ออกเสียง 99.90%) 

เข้าลงทนุในบริษัท สายการบินนกสกู๊ต 
จ ากดั ซึง่ประกอบธุรกิจสายการบินราคา
ประหยดัระหวา่งประเทศในเส้นทางการบิน
ระยะกลาง 

2. บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั 99.99% ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
3. บริษัท ไฟล์ท เทรนน่ิง  (ประเทศไทย) จ ากดั 

(เดมิชื่อ บริษัท แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล 
ไฟล์ท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

15% ศนูย์ฝึกการบินนานาชาติ ซึง่เป็นที่ฝึกสอน
และอบรมทางการบินแบบครบวงจรที่มี
หลกัสตูรครอบคลมุทัง้การฝึกอบรม นกับิน 
ช่างซ่อมบ ารุง ลกูเรือ และวิชาชพีทางการบิน
อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4. Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 13.04% พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหว่าง
สายการบิน 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

• ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 

บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศภายใต้แบรนด์ “นกแอร์” ในลกัษณะจดุต่อ
จุดโดยไม่มีบริการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) เป็นผู้ ให้บริการเที่ยวบินที่ครอบคลมุทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทัง้นี ้ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 บริษัทให้บริการเที่ยวบินทัง้หมด 41 เส้นทางบิน ซึ่งประกอบด้วย 23 เส้นทางบินภายในประเทศ และ 
18 เส้นทางบินระหว่างประเทศ โดยมีเที่ยวบินทัง้สิน้ 604 เที่ยวบินต่อสปัดาห์ นอกจากนี ้เพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางการ
บินไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ท าข้อตกลงรับขนส่งผู้ โดยสารระหว่างสายการบินแบบ  Interline Cooperation 
Agreement กบัสายการบินนกสกู๊ต โดยบริษัทสามารถจ าหน่ายบตัรโดยสารจากจดุหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ 
เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ ไปยังประเทศสิงคโปร์ ข้อตกลง
ดงักล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ โดยสารโดยการซือ้บตัรโดยสารเพียงครัง้เดียวส าหรับการเดินทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน 

 
บริษัทยังเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสายการบินราคาประหยัดชัน้น าของเอเชียภายใต้เครือ Value Alliance ซึ่ง

ประกอบไปด้วยสายการบินนกแอร์ สายการบินนกสกู๊ต  สายการบินสกู๊ต  สายการบินเซบูแปซิฟิค (รวมถึงสายการบิน 
Cebgo) และสายการบินเจจแูอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพนัธมิตร และเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง
ที่สามารถเชื่อมโยงเส้นทางในภมูิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เอเชยีเหนือ รวมไปถึงเชื่อมโยงเส้นทางไปยงัทวีปออสเตรเลีย 
ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ โดยสารมากขึน้ 

 
บริษัทมีนโยบายจดัสรรเคร่ืองบินให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบิน ทัง้เส้นทาง

การบินสายหลกั สายรอง และสายย่อย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเคร่ืองบินที่เช่ามาเพื่อประกอบธุรกิจ 24 
ล า ประกอบด้วยเคร่ืองบินแบบโบอิง้ 737-800 จ านวน 16 ล า และเคร่ืองบินบอมบาดิเอร์ Q400 จ านวน 8 ล า ทัง้นีอ้ายุ
เฉล่ียของฝูงบินอยู่ที่ 5.8 ปี และมีอตัราการใช้เคร่ืองบินเฉล่ีย 10.83 ชัว่โมงต่อล าต่อวนั เคร่ืองบินรุ่นโบอิง้ 737-800 เป็น
เคร่ืองบินโดยสารที่มีพิสัยบินระยะปานกลาง ล าตัวแคบใช้เคร่ืองยนต์ไอพ่นซึ่งน ามาใช้ส าหรับเส้นทางสายหลัก และ
เส้นทางสายรอง ส าหรับเคร่ืองบินบอมบาร์ดิเอร์ Q400 เป็นเคร่ืองบินโดยสารขนาดเล็ก ใช้เคร่ืองยนต์ใบพดั (Turboprop) 
2 เคร่ือง มีพิสยับินระยะใกล้ ซึ่งบริษัทจะน ามาใช้บินในเส้นทางสายรองและสายย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับกบัอุปสงค์ของ
ตลาด พร้อมกันนีบ้ริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) จากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI) ในประเภทกิจการขนส่ง
มวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ 
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• โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับ 2560 - 2562 สามารถสรุปได้ดงันี ้
งบการเงินรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมรายได้จาการขนส่ง 17,386.00 85.32 16,699.71 84.60 16,758.56 83.92 
รวมรายได้จากบริการเสริม /1 2,186.11 10.73 2,560.12 12.97 2,847.72 14.26 
รายได้อื่น         
   ดอกเบีย้รับ 23.91 0.12 25.46 0.13 22.80 0.12 
   อื่นๆ 780.69 3.83 454.93 2.30 340.04 1.70 
รวมรายได้อื่น 804.60 3.95 480.39 2.43 362.84 1.82 
รวมรายได้ทัง้หมด 20,376.71 100.00 19,740.22 100.00 19,969.12 100.00 

หมายเหตุ : /1  รายได้จากบริการเสริม อาทิ รายได้จากการเปล่ียนแปลงการเดินทาง รายได้ค่าน า้หนักสัมภาระส่วนเกิน 
รายได้ค่าธรรมเนียมการจองตัว๋และช าระเงินและรายได้จากการจ าหน่ายอาหารเคร่ืองดื่มและสินค้าที่ระลกึ 

 
บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางอากาศ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารจ านวน 

16,758.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.92 โดยรายได้จากค่าโดยสารส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเที่ยวบินแบบประจ า 

ซึ่งเป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศและต่างประเทศของสายการบินนกแอร์ซึ่งให้บริการครอบคลุม

เส้นทางการบินในประเทศทัง้เส้นทางสายหลัก สายรอง และสายย่อยรวม 41 เส้นทางครอบคลมุทัว่ประเทศไทย และ 4 

เส้นทางการบินแบบประจ าระหว่างประเทศ ได้แก่ พม่า เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปนุ รวมถึงการบริการ

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งปัจจุบนั สายการบินนกสกู๊ตมีเส้นทางบินแบบประจ าไปยัง

สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 เส้นทาง, ไต้หวนั 1 เส้นทาง, อินเดีย 1 เส้นทาง และญ่ีปุ่ น 3 เส้นทาง  

นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยยงัมีรายได้จากการให้บริการแบบเช่าเหมาล า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเหมาล าจาก
ประเทศไทยไปไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการให้บริการดงักล่าวเป็นการให้บริการนอกเหนือจากตารางบินประจ า 
และเป็นการใช้เคร่ืองบินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเสริมจ านวน 2,847.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.26 ของรายได้

รวม โดยรายได้จากการให้บริการเสริมส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากการโหลดสัมภาระ  รายได้ค่าน า้หนักสัมภาระ

ส่วนเกิน รายได้ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วและช าระเงิน รายได้จากการเปล่ียนแปลงการเดินทาง และรายได้จากการ

จ าหน่ายอาหารเคร่ืองดื่มและสินค้าที่ระลกึ เป็นต้น 
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รายได้อื่นของบริษัทในปี 2562 อยู่ที่ 362.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 ของรายได้รวม โดยรายได้อื่นส่วน

ใหญ่ประกอบ ด้วยรายได้จากดอกเบีย้รับ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายได้จากการรับรู้การคืนเงินประกันและการซ่อม

บ ารุงรักษา รวมถึงก าไรจากการขายและเช่ากลับเคร่ืองบินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน (Sale and Lease Back) และ

อื่นๆ 

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 

ล าดบั ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายประเสริฐ บญุสมัพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท  
2 นายประเวช องอาจสิทธิกลุ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร  
3 นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
4 นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการบริษัท 
5 นายววิฒัน์ ปิยะวิโรจน์ กรรมการบริษัท 
6 พลอากาศเอก ดร. นพพร จนัทวานิช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
7 นายอภิชาติ จีระพนัธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ  
8 นางจิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
9 นายวิสิฐ ตนัติสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหาร 

ความเส่ียง  
10 นางแฮตเตอร์ แมร่ี สขุเกษม (OBE) กรรมการอิสระ / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 
ล าดบั ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบตักิาร / 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน 

2 นายรัช ตนัตนนัตา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 
ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1 นางหทยัรัตน์ จฬุางกรู 983,864,225 26.38 
 คู่สมรส (นาย สรรเสริญ จฬุางกรู) 14,153 0.00 
 รวม 983,878,378 26.38 
2 นายณฐัพล จฬุางกรู 972,109,455 26.08 
3 นายทวีฉตัร จฬุางกรู 839,569,990 22.51 
4 บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 495,390,721 13.28 

 ผู้ ถือหุ้นรายอื่น 438,238,179  
 รวมทัง้หมด 3,729,186,723 100.00 

 

5. ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

สรุปผลประกอบการงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  2562 จ านวน 2,972.34 ล้านบาท 

โดยแบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่จ านวน 1,928.34 ล้านบาท และผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ านาจควบคมุ 1,044.00 ล้านบาท ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาถึงผลขาดทนุเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษัทจ านวน 1,928.34 ล้านบาท

มีการเปล่ียนแปลงลดลงจากปีก่อนถึง 854.23 ล้านบาทหรือมีผลขาดทนุลดลงร้อยละ 30.70 ปัจจยัหลกัและเหตกุารณ์ที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท ดงันี ้

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้น าอากาศยานท่ีมีอายกุารใช้งานมากออกจากฝงูบินตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษทั

ส่งผลให้ขนาดฝูงบินอากาศยานทัง้ปีจากจ านวน 25 ล าในปี 2561 ลดลงเหลือจ านวน 24 ล าในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 

4.00 ในขณะปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร (ASK) และจ านวนเที่ยวบินลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.03 และ 7.95 ตามล าดบั 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้เคร่ืองบินต่อล าเฉล่ียเพิ่มสูงขึน้ร้อยละ  6.41 ในขณะที่รายได้ต่อ

ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร(RASK) ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.52 แต่ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร(CASK) 

ลดลงถึงร้อยละ 6.03 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน จากการท่ีบริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยผู้บริหารได้ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตจุนถึงการวางแผน สามารถลดต้นทนุตา่งๆ 

ได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัทนอกจากนัน้บริษัทยงัได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพในบิน
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ให้ตรงต่อเวลา (On-time performance) เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องท าให้ค่าชดเชยส าหรับการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight 

delay) ลดลงอีกด้วย 

ด้านราคาน า้มันอากาศยานเคร่ืองบิน (Jet Fuel Price) ในปี 2562 ราคาเฉล่ียอยู่ที่ 77.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ

บาร์เรล ลดลงจาก 85.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเชือ้เพลิงอยู่ที่  4,102.66 

ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 16.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการท าสญัญาประกันความเส่ียงราคาน า้มนัเชือ้เพลิง

อากาศยานบางส่วนซึง่เป็นไปตามนโยบายป้องกนัความเส่ียงที่บริษัทก าหนด 

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานรวม  12,708.63 ล้านบาทลดลงร้อยละ 8.47 

จากปีก่อน ด้านค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของบริษัท มีจ านวนรวม  14,422.81 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 11.46 จากปี

ก่อน โดยบริษัทมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีนีจ้ านวน 1,591.12 ล้านบาทลดลงมากถึงร้อยละ 33.84 จากปีก่อน ซึ่ง

มีผลขาดทนุจ านวน 2,404.84 ล้านบาท 

• งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2560-2562  

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2560 2561 2562 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมนุเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          3,169.8           1,419.9           1,233.8  

เงินลงทนุชัว่คราว - 9.2 42.9 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 1,449.4 2,008.9 2,493.3 

สินค้าคงเหลือ          32.2 50.2 81.0 

ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน - - - 

เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสัน้          26.6  375.0 272.6 

สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น        103.6         101.9         123.0 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน     4,781.6      3,965.1      4,246.6 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน    
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั     1,300.9      1,122.9      1,153.1 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า            6.9 1.4 8.1 

เงินลงทนุระยะยาวอื่น          46.7 46.7 46.2 

เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน 7,192.5 7,788.3 8,342.4 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2560 2561 2562 

ส่วนปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์        266.0         206.8         148.7 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน          47.5 45.7 48.9 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี          13.3          13.3          13.3 

เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว        827.8         820.1         1,054.1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น          39.4           63.8           109.6 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     9,741.0 10,109.0 10,924.4 

รวมสินทรัพย์     14,522.6     14,074.1     15,171.0 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีส้นิหมุนเวียน     
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน        700.0        2,400.0        3,620.0 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น     4,861.5      5,905.9      5,688.4 

รายได้รอตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า          18.5          18.3          36.9 

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสัน้        108.8         120.6         72.4 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น          31.0           15.3           71.5 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน     5,719.8      8,460.1      9,489.3 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน    

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน – ระยะยาว        7,771.7         8,276.5         8,918.4 

ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนกังาน        242.2         273.9         188.7 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียนอื่น          97.9           95.2           42.8 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน         8,111.8         8,645.6         9,149.9 

รวมหนีส้ิน     13,831.6      17,105.7      18,639.2 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทนุจดทะเบียน    

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว     2,272.0     2,272.0     3,108.5 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั     4,325.9      4,325.9      5,789.8  

ก าไรสะสม    

จดัสรรแล้ว    

ส ารองตามกฎหมาย          62.5           62.5           62.5  

ยงัไม่ได้จดัสรร    (5,339.5)    (8,122.0)    (10,050.3) 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2560 2561 2562 

ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทย่อย           (5.9)           (5.9)           (5.9) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     1,315.0       (1,467.5)      (1,095.5) 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ       (624.0)       (1,564.1)       (2,372.7) 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น     14,522.6     14,074.1      15,171.0  

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 15,170.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.79 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 4,246.59 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ านวน 

10,924.36ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.99 และ 72.01 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,074.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.09 

จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน 3,965.07 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจ านวน 

10,108.99 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28.17 และ 71.83 ของสินทรัพย์รวมตามล าดบั 

สินทรัพย์หมนุเวียน: ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวม 4,246.59 ล้าน

บาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.10 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตหุลกัมาจากบริษทัมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวยีน

อื่นเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 24.11 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมนุเวียนรวม 3,965.07 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

17.08 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่า   เงินสดลดลงร้อยละ 55.21 

เนือ่งจากบริษัทมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 38.60 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน: ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม 10,924.36

ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.07 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีเงินส ารองบ ารุงรักษา

เคร่ืองบินเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.11 และมีเงินประกันและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน –ระยะยาว เพิ่มขึน้ร้อยละ 28.53 จาก ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนรวม 10,108.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้

ร้อยละ 3.78 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากบริษัทและบริษทัย่อยได้มกีารทบทวนการแสดงรายการใน

งบการเงินจากเดิมแสดงรายการสทุธิระหว่างเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบนิ

ตามแผน โดยเปล่ียนเป็นแยกแสดงรายการดงักล่าวออกจากกัน เพื่อให้งบการเงินแสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าว

ในสินทรัพย์และหนีสิ้นของบริษัทและบริษัทย่อย  
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หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

หนีสิ้น: ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม 18,639.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.96

จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้จ านวน 1,220.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

50.83 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม 17,105.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.67 

จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 242.86 และเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้

ร้อยละ 21.48 นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยได้มีการทบทวนการแสดงรายการในงบการเงินดงักล่าวข้างต้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบจ านวน  3,468.21 

ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.40 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นของบริษัทใหญ่ติดลบจ านวน 1,095.47 

ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุติดลบอีกจ านวน 2,372.74 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นติดลบจ านวน 3,031.63 ล้านบาท ติดลบ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 538.73 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นส่วนติดลบของบริษัทใหญ่จ านวน 1,467.55 ล้านบาท และ

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุติดลบอีกจ านวน 1,564.08 ล้านบาท 

• งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี 2560-2562  

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากคา่โดยสาร 17,386.0  85.3  16,699.7 84.6  16,758.6  84.6 
รายได้จาการให้บริการ 2,186.1  10.7  2,560.1 10.6  2,847.7  13.0 
รายได้อื่น 804.6  3.9  480.4  2.4  362.8  2.4 
รวมรายได้ 20,376.7  100.0  19,740.2 100.0  19,969.1  100.0 

ต้นทนุค่าโดยสารและการให้บริการ 21,031.6  103.2  22,551.2 114.2  21,770.9  109.0 
ค่าใช้จา่ยในการขาย 178.5  0.9  177.2 0.9  210.4  1.1 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 994.1  4.9  937.2 4.7 956.7  4.8 
ต้นทนุทางการเงิน 63.8  0.3  44.6 0.2  125.1  0.6 
รวมค่าใช้จ่าย 22,268.0  109.3  23,710.2 120.0  23,063.1  115.5 
ส่วนแบ่งขาดทนุเงินลงทนุในการร่วมค้า (8.3) (0.0) (5.5) (0.0) (1.4) (0.0) 
ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (1,899.7) (9.3) (3,975.5) (20.0) (3,095.4) (15.5) 
ค่าใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ - 0.0  - 0.0  - 0.0  
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (1,899.7) (9.3) (3,975.5) (20.0) (3,095.4) (15.5) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
0.0  

 
17.4 

 
0.1 

 
123.1 

 
0.6 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภาษีเงินได้เก่ียวข้องกบัประมาณการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
- 

 
0.0  

 
- 

 
0.0  

 
- 

 
0.0  

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวม 
ส าหรับปี 

 
(1,899.7) 

 
(9.3) 

 
(3,975.5) 

 
(20.0) 

 
(2,972.3) 

 
(14.9) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)เบด็เสร็จ
รวม 

      

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (1,854.3)   (2,782.6)   (1,928.3)  
ส่วนท่ีเป็นส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ (45.4)   (1,175.5)   (1,044.0)  
 (1,899.7)   (3,958.1)   (2,972.3)  
ก าไรต่อหุ้นพืน้ฐาน (บาท) (1.63)   (1.23)   (0.68)  

 
ผลการด าเนินงานของงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายได้ปี 2561 และ 2562 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ

รายได้รวม 
จ านวน 

ร้อยละต่อ

รายได้รวม 
จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากค่าโดยสาร 12,014.19 86.53 11,227.89 88.35 (786.30) (6.54) 

รายได้จากการให้บริการ 1,476.95 10.64 1,291.54 10.16 (185.41) (12.55) 

รายได้อื่น 393.02 2.83 189.20 1.49 (203.82) (51.86) 

รวมรายได้ 13,884.16 100.00 12,708.63 100.00 (1,175.53) (8.47) 

 

ข้อมูลด้านรายได้ 

บริษัทมีรายได้รวม 12,708.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.47 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จาก

ค่าโดยสาร 11,227.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.35 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 1,291.54 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 10.16 ของรายได้รวม และรายได้อื่น 189.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของรายได้รวม สาเหตหุลกัมาจาก

การลดลงของรายได้การให้บริการ ซึ่งสะท้อนการลดลงของจ านวนอากาศยาน อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคงระดบัรายได้จาก

ค่าโดยสารเทียบเท่ากบัปีก่อน 
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รายได้จากค่าโดยสาร:  ในปี 2562 รายได้จากค่าโดยสารลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.54 หรือคิดเป็นเงินจ านวน 

786.30 ล้านบาท  แม้ว่าจ านวนอากาศยานลดลง จากจ านวนเคร่ืองบิน 25 ล าปี 2561 เหลือจ านวนเฉล่ีย 24 ล า ปี 2562 

ตามแผนการฟืน้ฟูธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสารรวมถึงจ านวนเที่ยวบินลดลง คิดเป็นร้อยละ 

7.03 และ 7.95 ตามล าดบั โดยเฉพาะเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะท่ีรายได้จาก

ค่าโดยสารในประเทศโดยเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีอ้ตัราการใช้เคร่ืองบินต่อล ายงัเพิ่มสงูขึน้จาก 9.36 ชัว่โมงปฏิบตัิการ

ต่อวนั เป็น 9.96 ชัว่โมงปฏิบตัิการต่อวนัเอเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน หรือเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 13.14  

รายได้จากการให้บริการ: ในปี 2562 รายได้จากการให้บริการลดลง 185.41 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.55 

จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการโหลดสมัภาระลดลงจากปีก่อน 

รายได้อื่น: ในปี 2562 รายได้อื่นลดลง 203.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.86 เมื่อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกั

มาจากก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนลดลงจ านวน 129.69 ล้านบาท และบริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยั

ลดลงจ านวน 83.06 ล้านบาทเมื่อเทียบกบัปีก่อน 

รายได้ปี 2560 และ 2561 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน ร้อยละ 

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

รายได้จากการให้บริการ 1,257.96 8.51 1,476.95 10.64 218.99 17.41 

รายได้อื่น 660.33 4.47 393.03 2.83 (267.30) (40.48) 

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

 

ข้อมูลด้านรายได้ 

บริษัทมีรายได้รวม 13,884.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.10 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้จากค่าโดยสาร 

12,014.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.53 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 1,476.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

10.64 ของรายได้รวม และรายได้อื่น 393.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของรายได้รวม ส่วนรายได้ต่อปริมาณการผลิต

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

 รายได้จากค่าโดยสาร:  ในปี 2561 รายได้จากค่าโดยสารลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.64 หรือคิดเป็นเงินจ านวน 

854.19 ล้านบาท  เนื่องจากจ านวนเที่ยวบินโดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.86 โดยเฉพาะเส้นทางการ

บินแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าตัว๋โดยสารเฉล่ียโดยรวมลดลงจากปีก่อนร้อยละ 9.85 
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จากสภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาที่รุนแรงเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้รายได้ผู้ โดยสารต่อผู้ โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger 

Yield) ลดลงจาก 2.20 เหลือเพียง 1.91 บาท/ผู้โดยสาร-กม. หรือลดลงจากปีก่อนในอตัราร้อยละ -13.19 

 รายได้จากการให้บริการ: ในปี 2561 รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 218.99 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 

17.41 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้จากการโหลดสมัภาระและรายได้จากการให้บริการลกูค้าเพิ่มขึน้จากปีก่อนด้วย

เช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทได้เพิ่มกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากการจดัเก็บสมัภาระและบริการอื่นบนเคร่ืองบินให้กบั

ผู้ โดยสาร (Choose Your NOK) ตัง้แต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

อย่างต่อเนื่อง  

 รายได้อื่น: ในปี 2561 รายได้อื่นลดลง 267.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.48 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยรายได้

อื่นท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ บริษัทมีรายได้เงินชดเชยจากจากประกนัภยั และ การรับรู้ก าไรจากการขาย

และเช่ากลบัคืนเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าด าเนินงานลดลงจ านวน 113.29 ล้านบาท และ 243.40 ล้านบาท ตามล าดบั 

ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2561 และ 2562 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จา่ย
รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จา่ย
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

ต้นทนุค่าโดยสารและการ
ให้บริการ 

 
15,482.81 

 
95.05 

 
13,566.22 

 
94.06 

 
(1,916.59) 

 
(12.38) 

ค่าใช้จา่ยในการขาย 111.78 0.69 102.98 0.71 (8.80) (7.88) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 680.04 4.17 670.77 4.65 (9.27) (1.36) 

ต้นทนุทางการเงิน 14.37 0.09 82.84 0.58 68.47 476.48 

รวมคา่ใช้จา่ย 16,289.00 100.00 14,422.81 100.00 (1,866.19) (11.46) 
 
ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 14,422.81 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,866.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.46 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน ตามจ านวนอากาศยานที่ลดลง ประกอบกับการที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยผู้บริหารได้ท าการตรวจสอบ วิเคราะห์หาสาเหต ุและวางแผนลดต้นทนุต่างๆ ได้

ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการฟืน้ฟูธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้ปี 2562 ต้นทุนต่อปริมาณผู้ โดยสารลดลงจาก 2.32 

เป็น 2.18 บาท/ที่นั่ง-ก.ม. หรือลดลงร้อยละ 6.03 และต้นทุนต่อปริมาณการผลิตผู้ โดยสารที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชือ้เพลิง

ลดลงจาก 1.61 เป็น 1.54 บาท/ที่นัง่-ก.ม. หรือลดลงร้อยละ 4.35 จากปีก่อน 
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ต้นทนุผนัแปร (Variable Costs): ในปี 2562 ต้นทนุผนัแปรอยู่ที่ 10.342.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.09 จากปี

ก่อน สาเหตุหลกัมาจากบริษัทสามารถลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน รวมถึงลดต้นทุนการบริการภาคพืน้ดิน (Ground 

handling service costs) โดยรวมลงได้จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้บริษัทยงัได้ท าการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบินให้ตรงต่อเวลา (On-time performance) เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหาร

จดัการความพร้อมของอะไหล่ (Availability of Spare parts) ในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินได้ดียิ่งขึน้ ท าให้ค่าชดเชยส าหรับ

การล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight delay) ลดลงอีกด้วย 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs): ในปี 2562 ต้นทุนคงที่อยู่ที่  3,997.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.15 

เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทุนคงที่ ที่เก่ียวกบับคุลากรรวมถึงอากาศยาน และสามารถลดค่าเช่าเคร่ืองบินที่

ลดลงตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการฟืน้ฟูธุรกิจของบริษัท ในขณะที่อตัราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย(FC/ASK) 

ลดลงมาอยู่ที่ 0.62 บาท/ที่นัง่-ก.ม. หรือลดลงร้อยละ 7.46 

ต้นทุนทางการเงิน: บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 68.47 ล้านบาทในปี 2562 จากดอกเบีย้เงินกู้ยืมระยะ

สัน้ 

ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2560 และ 2561 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จา่ย
รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
ค่าใช้จา่ย
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

ต้นทนุค่าโดยสารและการ
ให้บริการ 

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

ค่าใช้จา่ยในการขาย 111.94 0.67 111.78 0.69 (0.16) (0.14) 

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 821.09 4.94 680.04 4.17 (141.04) (17.18) 

ต้นทนุทางการเงิน 34.27 0.21 14.37 0.09 (19.90) (58.06) 

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

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 16,289.00 ล้านบาท ลดลงจาก 16,612.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.95 เมื่อ

เทียบกบัปีก่อน แม้ว่าการเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานท่ีเพิ่มสงูขึน้ ส่งผลให้บริษัทมีต้นทนุเชือ้เพลิงสงูขึน้ถึง

ร้อยละ 19.96 แต่ในขณะท่ีต้นทนุค่าซ่อมบ ารุงอากาศยานและค่าเช่าเคร่ืองบินปรับตวัลดลงตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและ

แผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ถึงร้อยละ 12.08 และ 13.23 ตามล าดบั ส่งผลให้ต้นทุนต่อปริมาณผู้ โดยสารลดลงจาก 
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2.40 เป็น 2.32 บาท/ที่นั่ง-กม. ลดลงร้อยละ 3.34 นอกจากนัน้ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตผู้ โดยสารที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย

เชือ้เพลิงลดลงจาก 1.80 เป็น 1.61 บาท/ที่นัง่-กม. หรือลดลงถึงร้อยละ 10.37 จากปีก่อน 

ต้นทนุผนัแปร (Variable Costs): ในปี 2561 ต้นทนุผนัแปรอยู่ที่ 11,632.51 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการทบทวน

และปรับประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองอากาศยานตามแผนจ านวน 91.18 ล้านบาท โดยใช้ข้อสมมติฐานการ

เปล่ียนแปลงแผนเส้นทางการบินที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้ต้นทุนในการบ ารุงรักษาเคร่ืองบินลดลงจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนค่าน า้มนัอากาศยานยงัคงเพิ่มสูงขึน้ โดยต้นทุนน า้มันต่อหน่วย (Fuel/ASK) 

เพิ่มขึน้จาก 0.60 บาท/ที่นั่ง-กม. เป็น 0.71 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส าหรับในส่วน

ของต้นทนุการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ต้นทนุผนัแปรต่อหน่วย ลดลงจาก 0.46 บาท/ที่นัง่-กม. เหลือเพียง 0.40 บาท/ที่นัง่-กม. 

หรือลดลงร้อยละ 13.04 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs): ในปี 2561 ต้นทุนคงที่อยู่ที่ 4,656.49 ล้านบาท ค่าเช่าเคร่ืองบินปรับตัวลดลงตาม

แผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการพฒันาธุรกิจของบริษัท ในขณะที่อตัราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย (FC/ASK) เท่ากับ 

0.67 บาท/ที่นัง่-กม. 

ต้นทุนทางการเงิน: บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 58.06 จากปีก่อนหน้า เหลือเพียง 14.37 ล้านบาท 

เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเข้าท าสัญญาการจัดหาเงินทุนส าหรับเงินมดัจ าเคร่ืองบินที่

ลดลง 

ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 2561 และ 2562 (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

 หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2561 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายได้รวม 

จ านวน ร้อยละ 

ขาดทนุ ก่อนภาษีเงินได้ (2,404.84) (17.32) (1,714.17) (13.49) 690.67 (28.72) 

ค่าใช้จา่ย ภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ขาดทนุ ส าหรับปี (2,404.84) (17.32) (1,714.17) (13.49) 690.67 (28.72) 

ขาดทนุ เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,404.84) (17.32) (1,591.12) (12.52) 813.72 (33.84) 

ขาดทนุ ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (1.06)   (0.57)  0.49  
  

จากภาวะการแข่งขนัทางด้านราคาที่รุนแรงและจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงจากปี 2561 ถึงแม้บริษัทได้

ด าเนินการตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัท โดยบริหารจดัการต้นทนุทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

จนท าให้สามารถลดต้นทุนต่างๆ ได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามรายได้รวม
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ของบริษัทปรับตัวลดลงตามจ านวนอากาศยานที่ลดลง ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

จ านวน 1,591.12 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนถึง 813.72 ล้านบาท หรือขาดทนุลดลงถึงร้อยละ 33.84 

ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 2560 และ 2561  (ไม่รวมบริษัทย่อย) 

  หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2560 ปี 2561 เปล่ียนแปลง 

จ านวน 

ร้อยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 
ร้อยละต่อ
รายได้
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.17) 31.72 

ค่าใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 

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

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (1,825.68) (12.35) (2,404.84) (17.32) (579.17) 31.72 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (1.60)   (1.06)   0.54   
 

จากปัจจยัที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่าต้นทุนรวมของบริษัทปรับตวัสงูขึน้เนื่องจากราคาน า้มนัอากาศยานที่

เพิ่มสงูขึน้ต่อเนื่องอย่างมีนยัส าคญั อีกทัง้รายได้รวมของบริษัทปรับตวัลดลง อนัเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขนัทางด้าน

ราคาที่รุนแรง ประกอบกบัจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวจีนท่ีลดลง ท าให้รายได้ค่าโดยสารลดลงเมื่อเทียบกบัปีกอ่น แม้ว่าบริษทั

สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินและค่าเช่าเคร่ืองบินลงได้ตามแผนการฟืน้ฟธูุรกิจของบริษัทก็ตาม 

ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึน้เป็น 2,404.84 ล้านบาท จาก 1,825.68 ล้านบาท 

หรือขาดทนุเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 31.72 

ผลการด าเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด 

ในปี 2562 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด มีรายได้รวม 7,207.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 5,828.52 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 23.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณผู้ โดยสารที่เพิ่มขึน้ร้อยละ  36.66 จาก 1.16 ล้านคน เป็น 1.59 

ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนเที่ยวบินโดยรวมทัง้หมดร้อยละ 32.60 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีจ านวน

เคร่ืองบินเฉล่ียที่ใช้ในการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้คิดเป็นร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่ม

เที่ยวบินในเส้นทางเดิม ท าให้มีอตัราการใช้เคร่ืองบินที่สงูขึน้ โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 8,666.64 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จาก 7,388.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.30 เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้สาเหตหุลกัมาจากการ

เพิ่มจ านวนเคร่ืองบินจากเดิม 5 ล าในปีที่แล้วเป็น 7 ล าในปีปัจจบุนั อย่างไรก็ดี บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิในปี 
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2562 จ านวน 1,352.18 ล้านบาท ซึง่หากเทียบจากผลขาดทนุสทุธิในปีก่อนที่ 1,528.33 ล้านบาท ผลขาดทนุสทุธิลดลงคิด

เป็นร้อยละ 11.53 

ในปี 2561 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด มีรายได้รวม 5,828.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 5,580.41 ล้านบาท 

หรือ ร้อยละ 4.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณผู้ โดยสารที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.67 จาก 1.07 ล้านคน เป็น 1.16 ล้าน

คน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนเที่ยวบินโดยรวมทัง้หมดร้อยละ 19.81 ในขณะที่อตัราบรรทกุผู้ โดยสารลดลดลง

ร้อยละ14.90 บริษัทมีจ านวนเคร่ืองบินที่ใช้ในการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้จ านวน 1 ล าเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัท

สามารถทยอยเปิดเส้นทางการบินใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น และอินเดีย และเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางเดิม ท าให้มีอตัราการใช้

เคร่ืองบินที่สูงขึน้ โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวม 7,388.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 5,656.82 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 30.61 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตด้าน

ผู้ โดยสาร โดยเฉพาะต้นทุนค่าน า้มนัอากาศยานที่เพิ่มสงูขึน้ และต้นทุนจากการเช่าเคร่ืองบิน เนื่องจากการขยายฝูงบิน 

ส่งผลให้บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิในปี 2561 จ านวน 1,528.33 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากผลขาดทนุสทุธิ 47.59 

ล้านบาทในปีก่อน  

ปัจจุบนั สายการบินนกสกู๊ตมีเส้นทางบินแบบประจ าไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวนั  อินเดีย และญ่ีปุ่ น 

โดยมีศนูย์กลางการบินท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยงั 4 จดุหมายปลายทางในประเทศจีน ได้แก่ เมืองนานกิง, เมือง

เทียนจิน, เมืองชิงเต่า, และเมืองเส่ินหยาง, 1 จดุหมายปลายทางในประเทศไต้หวนั ได้แก่ กรุงไทเป, 1 จดุหมายปลายทาง

ในประเทศอินเดีย ได้แก่ กรุงเดลี และ 3 จดุหมายปลายทางในประเทศญ่ีปุ่ น ได้แก่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) และ กรุงโอซาก้า 

(คนัไซ)และเมืองซบัโปโระ (ชิโตเสะ) 

• งบกระแสเงนิสด ส าหรับปี 2560-2562  

หน่วย: ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย: ล้านบาท) 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (2,996.5) (3,755.69) (3,816.66) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (8.9) 193.08 149.94 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,900.8  1,663.90 3,402.26 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด 

 
43.2  

 
148.75 

 
78.35 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (61.4) (1,749.96) (186.10) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 3,231.2  3,169.85 1,419.89 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 3,169.8  1,419.89 1,233.79 
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งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปส าหรับกิจกรรมด าเนินงานสทุธิจ านวน 3,816.66 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จาก 3,755.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.62 โดยรายการหลกัที่มีผลต่อการใช้ไปของเงินสด ได้แก่ ลกูหนี ้

การค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น เงินส ารองบ ารุงรักษาคร่ืองบิน และเงินสดจ่ายค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

ส่วนกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทนุเป็นจ านวน 149.94 ล้านบาท โดยรายการหลกัมาจากเงินสดรับ

ค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 

ส่วนกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจ านวน 3,402.26 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจาก

กระแสเงินสดรับจากการพ่ิมทนุจ านวน 2,300.42 ล้านบาท เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 3,420.00 ล้านบาทและ

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จ านวน 2,200.00 ล้านบาท 

นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศในเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 78.35 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 186.10 ล้านบาท  

ส าหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปส าหรับกิจกรรมด าเนินงานสทุธิจ านวน 3,755.69 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จาก 2,996.54 ล้านบาทในปี 2560 หรือร้อยละ 25.29 โดยรายการหลกัที่มีผลต่อการใช้ไปเงินสด ได้แก่ เงิน

ฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบินระยะยาว และประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับปี (โอนกลบั) และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าซ่อมบ ารุง

เคร่ืองบิน และค่าเช่าเคร่ืองบิน 

ส่วนกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 193.08 ล้านบาท โดยรายการหลกัมาจากกระแส

เงินสดจากการได้รับเงินสดรับค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจ านวน 235.39 ล้านบาท ใน

ขณะเดียวกนับริษัทได้เงินสดรับจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคารเป็นจ านวน 20.39 ล้านบาท 

ส่วนกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจ านวน 1,663.90 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจาก

กระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 

นอกจากนีบ้ริษัทและบริษัทย่อยได้รับประโยชน์จากผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศในเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นจ านวน 148.75 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสทุธิ 

1,749.96 ล้านบาท ณ สิน้เดือนธันวาคม ปี 2561 

 
6. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 

บริษัทมีรายการบญัชีที่เกิดขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัโดยการมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกัน

ซึง่เป็นรายการตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
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บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั  ขนส่งผู้ โดยสาร ขนส่งสินค้าและ บริษัทย่อยทางอ้อม 
 ไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศ  
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั  ขนส่งผู้ โดยสาร ขนส่งสินค้าและ บริษัทย่อย 
 ไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศ  
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั  น าเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการน าเที่ยว บริษัทย่อย 
บริษัท ไฟล์ท เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั ให้บริการฝึกอบรมนกับิน ถือหุ้นโดยบริษัท 
(เดิมชื่อ บริษัท แพน แอม อินเตอร์เนชั่นแนล 
ไฟลท์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

  

Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหว่าง กิจการร่วมค้า 
 สายการบนิ  
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจสายการบิน ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั ธุรกิจสายการบิน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์พอร์ต 
โฮเต็ล จ ากดั 

ธุรกิจโรงแรม ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 

บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จ ากดั ธุรกิจจดัอบรมนกับิน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
บริษัท ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ 
จ ากดั* 

ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย ถือหุ้นโดยกรรมการและกรรมการ
ร่วมกนั 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม คู่สมรสของกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั** ธุรกิจบริการไปรษณีย์ กรรมการร่วมกนั 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)** ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กรรมการร่วมกนั 
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอลเซนต์เตอร์ จ ากดั กิจกรรมโรงพยาบาล กรรมการร่วมกนั 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)*** ธุรกิจศนูย์จ าหน่ายสินค้าแบบขายส่ง กรรมการร่วมกนั 
บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบริการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั ธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั 
บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้ดอีาร์ จ ากดั ธุรกิจให้บริการด้านกฎหมาย กรรมการร่วมกนั 
บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้จีพี จ ากดั ธุรกิจให้บริการด้านกฎหมาย กรรมการร่วมกนั 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการประกนัภยั กรรมการร่วมกนั 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็ก กรรมการร่วมกนั 
บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   ธุรกิจจดัการและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ กรรมการร่วมกนั 

* ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกนัจนถึงวนัที่ 22 มกราคม 2561 ซึง่เป็นวนัที่ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

** ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกนัจนถึงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นวนัที่ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

*** ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกนัจนถึงวนัที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึง่เป็นวนัที่ไม่มีกรรมการร่วมกนั 
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ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั มีดงันี ้

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ลกูหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) -  877,810  -  877,810 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั 126,271  1,046,480  126,271  1,046,480 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  56,101,928  12,816,966 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 176,576  166,296  176,576  166,296 
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั -  -  358,212  358,212 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 3,361,421  16,115,637  3,361,422  16,115,637 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) -  179,581  -  179,581 
บริษัท เจ แม็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 134,820  -  134,820  - 
รวม 3,799,088  18,385,804  60,259,229  31,560,982 

 
 
 

       

รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  3,301,911  3,922,016 
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั -  -  -  6,429,420 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 9,716,958  8,700,787  9,716,958  8,700,787 
รวม 9,716,958  8,700,787  13,018,869  19,052,223 

        ดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  1,726,027  - 

        เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  235,556  979,483 
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั -  -  1,131,104  1,542,568 
รวม -  -  1,366,660  2,522,051 

        เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  200,000,000  - 

 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกนั  

       

บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั 
-  -  1,460,000,00

0 
 1,215,000,0

00 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น  
- ดอกเบีย้ค้างรับ – กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  103,849,441  63,398,726 

        เงินกู้ยืมระยะสัน้จากผู้ถือหุ้น         
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 2,920,000,000  800,000,000  2,520,000,000  800,000,000 

        เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 191,895,956  57,562,642  73,095,629  56,281,065 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั 93,084  220,840  93,084  220,840 
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล         
   แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ ากดั 85,400  107,800  85,400  107,800 
บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จ ากดั 64,596  -  64,596  - 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  2,024,824  1,676,055 
บริษัท ไฟล์ท เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จ ากดั  2,728,431  1,397,266  2,728,431  1,397,266 
รวม 194,867,467  59,288,548  78,091,964  59,683,026 

        เจ้าหนีอ่ื้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) -  14,883,293  -  14,883,293 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  265,325  36,345 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) -  670  -  670 
บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) -  133,750  -  133,750 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั 1,605,000  -  1,605,000  - 
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,007,887  4,883,067  4,007,887  4,883,067 
รวม 5,612,887  19,900,780  5,878,212  19,937,125 

        ดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกนั        
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 15,410,959  6,756,164  15,410,959  6,756,164 
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รายการกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม สรุปได้ดงันี ้

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายได้จากค่าโดยสาร        
บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 597,505  4,036,570  597,505  4,036,570 
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  52,041,488  36,472,934 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั 2,629,347  5,002,995  2,629,347  5,002,995 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 1,293,185  638,973  1,293,185  638,973 
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั -  -  -  106,641 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 515,738  965,865  515,738  965,865 
บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 269,145  345,636  269,145  345,636 

รวม 5,304,920  10,990,039  57,346,408  47,569,614 

        รายได้จากการให้บริการ        
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  42,300,162  45,873,234 
บริษัท นกฮอลิเดย์ จ ากดั -  -  -  3,325,920 
บริษัท ไฟล์ท เทรนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  20,000  -  20,000  - 

รวม 20,000  -  42,320,162  49,199,154 

        รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น        
บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 53,401,263  45,857,390  53,401,263  45,857,390 
บริษัท เจ แมก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   133,100  -  133,100  - 

รวม 53,534,363  45,857,390  53,534,363  45,857,390 

        รายได้อื่น - ดอกเบีย้รับ        
บริษัท นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  42,176,742  15,582,712 

รายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริการก าหนดตามต้นทุนบวกส่วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ในสญัญา  และ

ส าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและดอกเบีย้รับก าหนดตามอตัราที่ก าหนดในสญัญา 

หน่วย : บาท 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562  2561  2562  2561 

ต้นทนุค่าโดยสารและการให้บริการ        

บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 158,317,825  
180,430,32

2 
 29,016,889  55,353,746 

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  64,881,269  - 
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั 303,656  410,296  303,656  410,296 
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่แนล         
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ ากดั 1,480,373  1,766,344  1,480,373  1,766,344 

บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จ ากดั 2,415,692  3,075,958  2,415,692  3,075,958 
บริษัท ไฟล์ท เทรนน่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั  18,537,944  18,473,848  18,537,944  18,473,848 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากดั (มหาชน) 2,617  17,290  2,617  17,290 

รวม 181,058,107  
204,174,05

8 
 116,638,440  79,097,482 

        
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 153,573  625,315  153,573  625,315 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 1,658  6,159  1,658  6,159 
บริษัท หลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 1,175,000  500,000  1,175,000  500,000 
บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอลเซนตเ์ตอร์ จ ากดั 595,705  15,180  595,705  15,180 
บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั 5,900,000  1,500,000  5,900,000  1,500,000 

รวม 7,825,936  2,646,654  7,825,936  2,646,654 

 
 

       

ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย        
บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้ดีอาร์ จ ากดั 648,250  642,990  648,250  642,990 
บริษัท ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้จีพี จ ากดั 1,563,677  -  1,563,677  - 

รวม 2,211,927  642,990  2,211,927  642,990 

        
ต้นทนุทางการเงนิ        
ดอกเบีย้จ่าย - ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 76,739,178  10,191,781  76,739,178  10,191,781 

ต้นทนุค่าโดยสารและการให้บริการเป็นไปตามราคาปกติที่คิดกบัลกูค้าทัว่ไป 






