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ที่ ค.อ. 022/2563 

 

วนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 

 

เร่ือง ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันของ 

บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

เรียน  ผูถื้อหุน้ 

บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

 

ดว้ยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัให ้บริษัท สายการบินนกแอร ์

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กู้ยืมเงินจาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันใน

ฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ สัดส่วน รอ้ยละ 26.38 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ โดยมีอัตราดอกเบีย้เป็นแบบ

ลอยตัว ไม่เกินกว่าอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี ซ่ึงมีระยะเวลากู้ยืมเงิน 12 เดือน ครบกาํหนดวันที่ 14 

พฤษภาคม 2563 นัน้  

เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร ์

จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 จึงไดมี้มติอนุมัติการเข้าทาํรายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ภายใตว้งเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบีย้เท่าเดิม ไม่ตอ้งวางหลกัประกัน โดยขยายระยะเวลา

การกูยื้มเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน เป็นไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566   

การเขา้ทาํรายการดงักล่าวถือเป็นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน ประเภทรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”) เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการดงักล่าวภายใต้

เง่ือนไขประกาศรายการทีเ่ก่ียวโยงกันแลว้ มีขนาดรายการเกินกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมติัการเข้าทาํ

รายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งไดร้ับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่นับส่วนของผู้ถือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการต่อผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 

แต่ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซ่ึงเป็นโรคติดต่ออนัตรายตาม

พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563 
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จึงมีมติเล่ือนวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด ทาํใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่สามารถขออนุมติัการเข้า

ทาํรายการดงักล่าวจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเหตุผลและความจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรอ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ที่จะกําหนดขึน้ใหม่ได ้เนื่องจากหากบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทํารายการ

ดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล ้จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาํคัญ 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลเก่ียวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ภายใตว้งเงินกู้ยืมเดิมตามที่กล่าวข้างตน้ไปก่อน โดยบริษัทฯ จะนาํวาระการเข้าทาํรายการดังกล่าวไปขอสัตยาบันต่อที่

ประชุมผูส้ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไดพ้ิจารณา

ความสมเหตุสมผลของการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินประกอบกับเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไดพ้ิจารณาอนุมัติ

รายการกู้ยืมเงินดว้ยตวัเอง จึงมีมติอนุมัติใหเ้ปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืม จากเดิมครบกาํหนดวันที่ 

14 พฤษภาคม 2566 เป็นครบกาํหนดวันที่ 30 กันยายน 2563 และมีมติเพิ่มเติมเง่ือนไขใหผู้้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญา

และ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม โดยบริษัทฯ จะนาํวาระการเข้าทาํรายการ

ดงักล่าวไปขอสตัยาบนัต่อที่ประชุมผูส้ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ต่อไป 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้เดียวกันไดมี้มติขยายสญัญากูยื้มเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบกาํหนดวันที่ 14 

พฤษภาคม 2566) และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที โดยบริษัทฯ จะตอ้ง

นาํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัการเขา้ทาํรายการ 

ดงันัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 จึงมีมติใหอ้นุมติัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2563 ในวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีวาระ 

1. พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทาํรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยการกู้ยืม

เงิน ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน เป็นครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 และเพิ่ม

เง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที (รายการใหส้ตัยาบนัฯ) 

2. พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยขยายระยะเวลา

การกูยื้มเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 และมีเง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้้มีสิทธิบอกเลิก

สญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที (รายการพิจารณาอนุมติัฯ)  

 และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกัเกณฑ ์ บริษัทฯ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่นับส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วน

ไดเ้สีย และคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติัแต่งตั้งให ้ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค ์แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด เป็นที่ปรกึษาทางการ

เงินอิสระในการจดัทาํรายงานความเห็นเก่ียวกับรายการใหส้ัตยาบนัการรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยง

กันดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาลงมติ 
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3 

 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดจ้ัดทาํรายงานความเห็นฉบบันีข้ึน้โดยศึกษาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูลดังต่อไปนี ้

1. ขอ้มลูและเอกสารที่ไดร้บัจากบริษัทฯ รวมถึงจากการสมัภาษณผู์บ้ริหารและบุคลากรของบริษัทฯ 

2. ขอ้มลูและรายงานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. สญัญาเงินกูส้ถาบนัการเงิน และเอกสารประกอบ 

6. สญัญาที่เก่ียวขอ้งกับรายการ 

7. ขอ้มลูและเอกสารที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อประชาชนทั่วไป เช่น ขอ้มลูจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข่าวสารจากหนังสือพิมพ ์และขอ้มูลภาวะ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดใ้ช้ขอ้มูลดังกล่าวขา้งตน้เป็นฐานในการพิจารณาและจัดทาํรายงานความเห็นของที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระฉบับนี ้ โดยมีสมมุติฐานในการให้ความเห็นว่า ข้อมูลตามที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นเป็นข้อมูลที่

ครบถว้นและถูกตอ้งตามความเป็นจริง และไม่มีเหตุการณใ์ดที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคัญต่อผลการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ นอกจากนี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่สามารถรับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือ

รบัผิดชอบเก่ียวกับความถูกตอ้งของขอ้มลูและคาํรบัรองต่าง ๆ ของบริษัทฯ  

ในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดพ้ิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ 

และความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ตดัสินใจ “อนุมติั” หรือ “ไม่อนุมติั” การเขา้ทาํรายการดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปได ้ ดงันี ้
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4 

 

คาํนิยาม 

 

บริษัทฯ บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์

ในการทํารายการที่ เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546   

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค ์แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด   

รายการให้สตัยาบนัฯ รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยการ

กูยื้มเงิน ขยายระยะเวลาการกูยื้มเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน เป็นครบ

กาํหนดวันที่ 30 กันยายน 2563 และเพิ่มเง่ือนไขให้ผู้ใหกู้้มีสิทธิบอกเลิก

สญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที 

รายการพิจารณาอนุมัติฯ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยขยาย

ระยะเวลาการกู้ยืมเ งินเ ป็นไม่เ กิน 48 เดือน ครบกําหนดวันที่ 14 

พฤษภาคม 2566 และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือ

ยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัท ี
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 1 

 

ส่วนที่ 1 

บทสรุป 

 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 มีวาระพิจารณารายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จาํนวน 2 วาระ ดงันี ้ 

1. พิจารณาใหส้ัตยาบันการเข้าทาํรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยการกู้ยืม

เงิน ขยายระยะเวลาการกูยื้มเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน เป็น ครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 และเพิ่ม

เง่ือนไขใหผู้ใ้ห้กู้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที (รายละเอียดของรายการปรากฏ

ในส่วนที่ 2) 

2. พิจารณาอนุมัติการเข้าทาํรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยขยายระยะเวลา

การกูยื้มเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 และมีเง่ือนไขใหผู้ใ้ห้กูมี้สิทธิบอกเลิก

สญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที (รายละเอียดของรายการปรากฏในส่วนที่ 3) 

โดยมีลาํดบัเหตุการณท์ี่เก่ียวขอ้งกับรายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ดงันี ้

วนัที่ รายละเอียด 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

วนัที่ 25 เมษายน 2562 

มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กูยื้มเงินจาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทัยรัตน์ 

จุฬางกูร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีอตัราดอกเบีย้ไม่เกินกว่า

อัตราเฉล่ียดอกเบี ้ย MLR ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี มีระยะเวลากูยื้มเงิน 12 เดือน ครบ

กาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563   

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ

พิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 

วนัที่ 3 เมษายน 2563 

มีมติอนุมติัการเข้าทาํรายการโดยขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิม ไม่

เกิน 12 เดือน เป็นไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 ไป

ก่อน โดยบริษัทฯ จะนาํวาระการเข้าทาํรายการดงักล่าวไปขอสัตยาบันต่อที่

ประชุมผูส้ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ต่อไป 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ

พิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

มีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืม จากเดิม

ครบกําหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นครบกําหนดวันที่ 30 กันยายน 

2563 และมีมติเพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือ

ยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที และใหเ้ขา้ทาํรายการไปก่อน โดยบริษัทฯ จะนาํ

วาระการเข้าทาํรายการดังกล่าวไปขอสัตยาบันต่อที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปี 2563 ต่อไป 

 ดังนั้นที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 จึงตอ้งพิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทาํรายการกู้ยืมเงิน ขยาย

ระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน เป็น ครบกาํหนดวันที่ 30 กันยายน 2563 และเพิ่มเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิ
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 2 

 

บอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 3 เมษายน 2563 และ

วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

และที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 จึงตอ้งพิจารณารายการพิจารณาอนุมติัฯ เนื่องจาก 

วนัที่ รายละเอียด 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ

พิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 

วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

มีมติขยายสัญญากู้ยืมเงินเป็นไม่เ กิน 48 เดือน (ครบกําหนดวันที่  14 

พฤษภาคม 2566) และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือ

ยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) การปิดน่านฟ้าหา้มเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวโดยรวม รวมทัง้ยงัไม่มีขอ้บ่งชีใ้ด ๆ ที่จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ดีขึน้ในปี 2563 เนื่องจากตวัเลขใน

งบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ  มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน

ติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่ในระดบัสูง จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถกูยื้มเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติมโดย

ไม่ต้องวางหลักทรัพย์คํ้าประกันได้ และทรัพย์สินถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร ์ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกันได ้

ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 – 2562 บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนต่อเนื่องทุกไตรมาส และกระแสเงินสด

สทุธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานก็ติดลบต่อเนื่องทุกไตรมาส เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดที่อยู่ใน

บริษัทฯ หรือกูยื้มจากสถาบนัการเงิน หรือจากบุคคลอื่นมาทดแทน เพื่อชดเชยเงินทุนหมนุเวียนที่ติดลบดงักล่าว 

จากเงินเพิ่มทุนจาํนวน 1,551.68 ลา้นบาท ประกอบกับมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จาํนวน 404.66 ลา้นบาท 

อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระที่ตอ้งจ่ายคืนเงินกู้นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 

จาํนวน 2,720 ลา้นบาท ประกอบกับกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานที่มีโอกาสติดลบในปี 2563 ทาํให้

บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งขยายสญัญากูยื้มเงิน และเพิ่มเง่ือนไขใหผู้้ใหกู้้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่

เหลือไดท้นัที ตามขอ้กาํหนดของนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร ในฐานะผูใ้หกู้ ้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ในการทํารายการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงานทั่วไปรวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน มีความสมเหตุสมผล 

ข้อดีในการเข้าทาํรายการ คือ (1) มีเงินทุนสาํหรับดาํเนินกิจการ (2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก นอกเหนือจาก

สถาบนัการเงิน (3) เง่ือนไขการกูยื้มเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน และ (4) ลดภาระผูถื้อหุน้ในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

แต่ก็มีข้อดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ คือ (1) การพึ่งพิงบุคคลที่เก่ียวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ (2) การกู้ยืมเงินแต่ละ

ครัง้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของนางหทัยรตัน ์ จุฬางกูร (3) ใหสิ้ทธิผูใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือ

ไดท้นัที และ (4) ความเส่ียงที่อาจถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนัดชาํระหนี ้



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 3 

 

ข้อดีในการไม่เข้าทาํรายการ ไม่มี แต่ก็มีข้อดอ้ยในการไม่เข้าทํารายการ คือ (1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่อง

เพียงพอสาํหรับการใช้คืนเงินกู้ยืม (2) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรับการดาํเนินกิจการ (3) ไม่สามารถหา

แหล่งเงินทุนที่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ และ (4) บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

มีขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ มีเง่ือนไขและวงเงินในการกูยื้มเงินที่บริษัทฯ สามารถปฏิบัติ

ได ้แต่ก็มีข้อดอ้ยในการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของนางหทัยรตัน์ 

จุฬางกูร 

ข้อดีในการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก ไม่มี แต่ก็มีข้อดอ้ยในการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก คือ (1) 

วงเงินที่ไดร้บัอาจไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจการ และ (2) เง่ือนไขที่ไดร้บัอาจไม่ตรงความสามารถของบริษัทฯ 

สาํหรบัอตัราดอกเบีย้เงินกูเ้บิกเกินบัญชี จากสถาบนัการเงินที่ไดร้บั ณ ปัจจุบนั อยู่ที่ อตัราดอกเบีย้ของลกูค้าราย

ใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี ใกลเ้คียงอัตราดอกเบีย้ของการทาํรายการครั้งนี ้

ปัจจุบนัที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อปี แต่วงเงินที่ไดร้บัต่างกันอย่างมาก วงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ที่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง 

ขณะที่วงเงินกู้ครัง้นี ้ มีจาํนวน 3,000 ลา้นบาท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ของรายการได ้ และวงเงินของ

สถาบนัการเงินอยู่ที่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ก็ไม่เพียงพอต่อการใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน จึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และเม่ือพิจารณาจากศักยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกู้จากสถาบันการเงินในจาํนวนหลาย

พนัลา้นบาท โดยไม่พึ่งพาบุคคลภายนอกในการสนบัสนุนหลกัทรพัยค์ํา้ประกัน เป็นไปไดย้าก และทรพัยสิ์นถาวรส่วนใหญ่

ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกันได ้ การทีน่าง

หทยัรตัน ์จุฬางกูร ใหกู้เ้งินเป็นจาํนวนมาก โดยคิดอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา 

(MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี ปัจจุบนัที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อ

ปี และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ จึงเป็นเสมือนแหล่งเงินทุนสาํรอง ในกรณี

ที่บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่สามารถยืมเงินจากสถาบนัการเงินในอัตราดอกเบีย้ที่ตํ่ากว่านีไ้ด ้ที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระจึงมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ ไดร้บัมีความเหมาะสม 

ในกรณีบริษัทฯ กู้ยืมเงินเต็มจาํนวน 3,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 12 เดือน กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร บริษัทฯ 

จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้ทั้งสิน้ จาํนวนประมาณ 189.69 ลา้นบาท อ้างอิงอัตราดอกเบีย้ ณ ปัจจุบนั มีความคุม้ค่า เนื่องจาก

หากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นได ้ และไม่มีวงเงินกู้จาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

ขา้งตน้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินกิจการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทาํใหร้ายไดบ้ริษัทฯ ลดลง หรือบริษัทฯ อาจหยุดประกอบ

กิจการชั่วคราว 

สาํหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยตั๋ว

สญัญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั เป็นความตอ้งการของทางบริษัทฯ ที่สอดคลอ้งกับการใชเ้งินในแต่ละคราวใน

ระยะสั้น ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน มีความเหมาะสม เพราะบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ยืมดังกล่าว

เป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะสัน้ ดอกเบีย้จ่ายก็จะนอ้ยลงตามระยะเวลาที่กู้ยืมเงินที่สัน้ลง  



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
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ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 4 

 

บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกันให้กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดร้ับจาก

สถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั อย่างมาก ที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ วางหลกัทรพัยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน 

อา้งอิงเนือ้หาในสญัญากูยื้มเงิน ณ ปัจจุบนั กับนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร สญัญามีเง่ือนไขในกรณีที่ผู้กูผิ้ดนดัชาํระหนี ้

ผูกู้ต้กลงใหผู้ใ้หกู้คิ้ดดอกเบีย้ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั่วไป ที่สามารถคิด

อัตราดอกเบีย้สูงสดุไดต้ั้งแต่รอ้ยละ 16.22 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับสถาบันการเงิน รวมถึงสามารถคิดอัตราดอกเบีย้ผิดนัด

ชาํระหนีไ้ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 20 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน 

ชาํระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ เม่ือเทียบกับเง่ือนไขเงินกู้กับสถาบันการเงินที่

บริษัทฯ ไดร้บั ณ ปัจจุบนั มีเง่ือนไขเหมือนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั่วไป  

เง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม 

เป็นเง่ือนไขที่แตกต่างจากสถาบนัการเงินทั่วไป ซ่ึงโดยปกติสถาบนัการเงินจะสามารถทาํไดใ้นกรณีบริษัทฯ ผิดนดัชาํระหนี ้

หรือในกรณีบริษัทฯ ทาํผิดเง่ือนไขในสัญญา แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดลบ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าหา้มเที่ยวบินระหว่าง

ประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทําให้บริษัทฯ มีผลการ

ดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทนได ้

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร มีอัตราดอกเบีย้ที่เหมาะสม 

และมีเง่ือนไขในการกู้ยืมที่ดีกว่าที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน และมิได้จํากัดสิทธิของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการ

พิจารณาเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ  ที่อาจมีเง่ือนไขและอัตราดอกเบีย้ที่ดีกว่า จึงเป็นเง่ือนไขในการเขา้ทาํรายการที่

เหมาะสม 

ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทํารายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยการกู้ยืมเงิน ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 

เดือน เป็น ครบกาํหนดวันที่ 30 กันยายน 2563 และเพ่ิมเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิก

วงเงินที่เหลือได้ทันที  

และผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการเข้าทํารายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยขยาย

ระยะเวลาการกู้ยืมเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที  

นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระแนะนาํให้ผู้ถือหุน้พิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น 

เง่ือนไขของรายการ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเข้าทาํรายการ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยใน

การเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก เป็นตน้  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 หนา้ที่ 5 

 

ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทาํรายการในครัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ 

และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นําเสนอไว้ในรายงานฉบับนี ้อย่างไรก็ตาม การ

ตดัสินใจ “อนุมติั” หรือ “ไม่อนุมติั” การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 1 

 

ส่วนที่ 2 

พิจารณาให้สัตยาบันการเข้าทํารายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทาง

การเงินโดยการกู้ยืมเงิน ขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 

1. ลักษณะของรายการ 

1.1 วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

วนัที่ รายละเอียด 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ 

ครัง้ที่ 3/2563 วนัที่ 3 เมษายน 2563 

มีมติอนุมัติการเข้าทํารายการโดยขยายระยะเวลาการ

กู้ยืมเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน เป็นไม่เกิน 48 เดือน 

ครบกําหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ไปก่อน เข้าทํา

รายการภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ 

ครัง้ที่ 6/2563 วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกูยื้ม จากเดิมครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 

เป็นครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 และมีมติเพิ่มเติม

เง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิก

วงเ งินที่ เหลือได้ทันที  เข้าทํารายการภายใน เ ดือน

กรกฎาคม 2563 

 

1.2 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

วงเงินกูยื้ม : 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกู้ประเภทวงเงินหมนุเวียน (Revolving 

credit facility) เท่ากับวงเงินที่ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประ ชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 

โดยตั๋วสญัญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั 

อตัราดอกเบีย้ : ไม่เกินกว่าอัตราเฉล่ียดอกเบี ้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา (MLR) บวก ร้อยละ 1 ต่อปี (โดยอัตราเฉล่ีย

ดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา เป็น

ค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกูแ้บบมี

ระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย)์ 

ทั้งนี ้อัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
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พาณิชยเ์ท่ากับรอ้ยละ 5.883 ต่อปี อา้งอิงวนัทีค่ณะกรรมการบริษัท

มีมติ 3 เมษายน 2563 

ระยะเวลากูยื้ม : ขยายระยะเวลาการกูยื้มเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน (ครบกาํหนด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563) เป็นครบกําหนดวันที่ 30 กันยายน 

2563 

การชาํระดอกเบีย้และเงินตน้ : ชาํระคืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสญัญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 

หลกัประกัน : บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลกัประกันใหกั้บผูใ้หกู้ ้

ประเภทของรายการที่เก่ียวโยงกัน : รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

การพิจารณาการกูเ้งิน : บริษัทฯ จะประเมินจํานวนกระแสเงินสดที่ยังขาดอยู่ และเลือก

แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีตน้ทุนทางการเงินตํ่าที่สุดเป็นลาํดบัแรก ใน

แต่ละช่วงเวลา 

การพิจารณาการให้กูเ้งิน : นางหทยัรตัน ์จุฬางกูร จะพิจารณาเป็นรายครัง้ 

เง่ือนไขการบอกเลิกสญัญา : เง่ือนไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ

ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิก

สัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่าจะยังมีวงเงิน

เหลืออยู่อีกก็ตาม 

 

1.3 วตัถุประสงคก์ารทาํรายการ 

ตามที่บริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  

ช่วงวนัที่ 3 กุมภาพนัธ ์2563 ถึง 7 กุมภาพนัธ ์2563 ไดจ้าํนวน 620,670,967 หุน้ ในราคาหุน้ละ 2.50 บาท 

คิดเป็นเงิน 1,551.68 ลา้นบาท 

แมว่้าบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนข้างตน้ ประกอบกับมีเงินสดและเงิน

ลงทุนชั่วคราว รวมจาํนวน 404.66 ลา้นบาท อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

แต่บริษัทฯ มีเงินกูกั้บนางหทัยรตัน ์ จุฬางกูร คงคา้ง ณ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2563 จาํนวน 2,720 ลา้นบาท 

ที่จะทยอยถึงกาํหนดชาํระภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2563 จึงมีมติขยาย

สัญญากู้ยืมเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน (ครบกาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) เป็นไม่เกิน 48 เดือน 

(ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566) เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงาน 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

ไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกู้ยืมเงินประกอบกับเพื่อให้ผูถื้อหุ้นราย

ย่อยไดพ้ิจารณาอนุมติัรายการกู้ยืมเงินดว้ยตวัเอง จึงมีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้
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วงเงินกูยื้ม จากเดิมครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 เปล่ียนเป็นครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 

รวมถึงมีมติเพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยัง

มีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม เนื่องจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ในฐานะผู้ให้กู้ตอ้งการป้องกันความเส่ียงจาก

การผิดนดัชาํระหนีข้องบริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวของผู้ใหกู้้แลว้ ประกอบกับบริษัทฯ กาํลัง

ประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจ

สายการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น 

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขยายสัญญากู้ยืมเงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 

เพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนในการดาํเนินงานทั่วไป  รวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน 

 

1.4 คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งและความสมัพนัธ์กับบริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

ผูใ้หกู้ ้ : นางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

ความสมัพนัธ ์ : (1) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ จาํนวน 983,864,225 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 26.38 (ขอ้มลู ณ 13 มีนาคม 2563)  

(2) เป็นมารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ไดแ้ก่ นายณัฐพล 

จุฬางกูร ถือหุน้ รอ้ยละ 26.07 และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุน้ รอ้ยละ 

22.51 (ขอ้มลู ณ 13 มีนาคม 2563) 

(3) เป็นมารดาของนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัท และ

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ผูกู้้ : บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

 

1.5 มลูค่ารวมและเกณฑท์ี่ใชก้าํหนดมลูค่ารวมของรายการ 

1.5.1 ขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ 

จาํนวนเงินกูย้ืม  

(ลา้นบาท) 

อตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภท

เงินกูแ้บบมีระยะเวลา บวกรอ้ยละ 1 ต่อปี1 

กูย้ืมเงิน2 

 (วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

3,000 รอ้ยละ 6.883 ต่อปี 139 78.64 

1อา้งอิงอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 3 เมษายน 2563 

2คาํนวณตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2563 
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ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

เท่ากับ 78.64 ลา้นบาท 

1.5.2 รายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเขา้ทาํรายการซ่ึงเกิดจากบุคคล

เดียวกัน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

รายการที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ระหว่างบริษัทฯ และนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด กูย้ืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

150 6.00 10 ก.ย. 62 11 ธ.ค. 62 92 2.27 

400 6.00 18 ก.ย. 62 18 ธ.ค. 62 91 5.98 

310 6.00 25 ก.ย. 62 25 ธ.ค. 62 91 4.64 

100 6.00 25 ก.ย. 62 25 ธ.ค. 62 91 1.50 

100 6.00 2 ต.ค. 62 2 ม.ค. 63 92 1.51 

100 6.00 4 ต.ค. 62 6 ม.ค. 63 94 1.55 

100 6.00 11 ต.ค. 62 13 ม.ค. 63 94 1.55 

100 6.00 30 ต.ค. 62 30 ม.ค. 63 92 1.51 

60 6.00 30 ต.ค. 62 30 ม.ค. 63 92 0.91 

200 6.00 12 พ.ย. 62 12 ก.พ. 63 92 3.02 

300 6.00 13 พ.ย. 62 13 ก.พ. 63 92 4.54 

300 6.00 26 พ.ย. 62 26 ก.พ. 63 92 4.54 

150 6.00 26 พ.ย. 62 26 ก.พ. 63 92 2.27 

150 6.00 29 พ.ย. 62 28 ก.พ. 63 91 2.24 

150 6.00 11 ธ.ค. 62 11 มี.ค. 63 91 2.24 

400 6.00 18 ธ.ค. 62 18 มี.ค. 63 91 5.98 

310 6.00 25 ธ.ค. 62 25 มี.ค. 63 91 4.64 

100 6.00 25 ธ.ค. 62 25 มี.ค. 63 91 1.50 

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 
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จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด กูย้ืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

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  

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  

    รวม 94.98 

ดอกเบีย้รวมจาํนวน 94.98 ลา้นบาท 

 

รายการที่เกิดขึน้ตามมติคณะกรรมการเม่ือวนัที ่ 3 เมษายน 2563 

ระหว่างบริษัทฯ และนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด กูย้ืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

 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 มิ.ย. 63 11 ก.ย. 63 92  2.17  

 400  6.00 18 มิ.ย. 63 18 ก.ย. 63 92  6.05  

 410  6.00 25 มิ.ย. 63 25 ก.ย. 63 92  6.20  

    รวม 40.02 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ยังไมค่รบกาํหนดจาํนวน 2,720 ลา้นบาท  
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รายการที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 

ระหว่าง บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด กับนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

200 6.30 12 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 63 12.60 

บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท นกมั่งคั่ง จํากัด ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ซ่ึงมี

สัดส่วนสิทธิการออกเสียงรอ้ยละ 99.90 และบริษัท นกมั่งคั่ง จาํกัด ถือหุ้นบริษัท สายการบินนก

สกู๊ต จาํกัด รอ้ยละ 49.65 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ 

 

1.5.3 ขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันรวมทัง้หมด 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ 6 เดือนยอ้นหลงั  

(ไม่รวมรายการที่เก่ียวโยงกันที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้) 
12.60 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 (รายการใหส้ัตยาบนัฯ) 
78.64 

มลูค่ารวมของรายการทัง้หมด 91.24 

หมายเหตุ: มูลค่ารวมของรายการทัง้หมดไม่ตรงกับมูลค่ารวมของรายการทัง้หมดตามสารสนเทศการเข้าทาํรายการ

ท่ีเกี่ยวโยง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 11) แต่ไม่มีผลต่อการนาํวาระใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา 

 

การคาํนวณสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) อา้งอิงงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

สินทรพัยร์วม 15,170.96 

หกั สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 48.92 

หกั หนีสิ้นรวม 18,639.17 

บวก ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,372.74 

บวก เงินเพิ่มทุน ณ วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2563 1,551.68 

สินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) 407.29 

รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิ (NTA)* 12.22 

*รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) นอ้ยกว่า 20 ล้านบาท 
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การเข้าทาํรายการดังกล่าวถือเป็นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการ

ดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันแลว้ รายการดงักล่าวมีขนาดรายการเกินกว่า

20 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมัติการเข้าทาํรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย 

แม้ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติการเข้าทาํรายการแลว้ แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมี

หนา้ที่ตอ้งขอสตัยาบนัจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ไม่นบัส่วนของผู้ถือหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้งจดัใหมี้ที่ปรกึษาทาง

การเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการให้สตัยาบนัฯ ต่อผูถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ 

 

1.6 ลักษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลที่เก่ียวโยงกันในการตกลงเข้าทาํรายการในรายการที่เก่ียว

โยงกัน 

นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาํนวน 983,864,225 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 

26.38 และเป็นมารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ไดแ้ก่ นายณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้น รอ้ยละ 

26.07 และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุน้ รอ้ยละ 22.51 (ขอ้มลู ณ 13 มีนาคม 2563) 

นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นมารดาของนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัท และประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร 

 

1.7 กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย 

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไม่ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ 

 

1.8 เง่ือนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

- ไม่มี – 
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1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวกับการตกลงเขา้ทาํรายการ 

a) การขยายระยะเวลาการกูยื้มจากเดิมไม่เกิน 12 เดือน เป็นจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทาํรายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลที่เก่ียวโยง ประเภทรายการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ภายใตว้งเงินกูยื้ม 3,000 ลา้นบาท โดยการขยายวงเงินกูยื้มจากเดิมไม่

เกิน 12 เดือน ซ่ึงจะถึงกาํหนดชาํระในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นไม่เกิน 48 เดือน บริษัทฯ มี

เหตุผลและความจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึงทําให้ไม่สามารถรอนาํวาระดังกล่าวไปขออนุมัติในที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ที่จะกาํหนดขึน้ใหม่ได ้ เนื่องจากหากบริษัทฯ ไม่ไดเ้ข้าทาํรายการ

ดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล ้ จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนนิงานของบริษัท

ฯ อย่างมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถเบิกถอนเงินจาก

สญัญากูยื้มมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอต่อการดาํเนินงานต่อไป 

แต่ทั้งนี ้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 30 

มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกูยื้มเงินประกอบกับเพื่อให้ผูถื้อหุน้รายย่อยไดพ้ิจารณาอนุมัติรายการกูยื้มเงินดว้ยตัวเอง จึง

ไดเ้ปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินจาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากเดิมไม่เกิน 

48 เดือน แก้ไขเป็นให้มีผลจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 แทน เนื่องจากการขยายระยะเวลาการ

กู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ ประสงค์ที่จะรอให้ที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติการทาํรายการ การดาํเนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในการรักษา

สมดุลในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัฯ และการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหุน้  

b) การใหสิ้ทธิผูใ้หกู้บ้อกเลิกสญัญากู้ยืมจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินเป็นเง่ือนไขที่ผู้ให้กู้

กาํหนดเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเบิกถอนเงินกูยื้มได ้ ซ่ึงหากบริษัทฯ ไม่ยินยอมตามขอ้เสนอดังกล่าว 

บริษัทฯ จะไม่สามารถเบิกถอนเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมได ้ทัง้นี ้หากบริษัทฯ ไม่ไดเ้บิกถอนเงินกู้ใน

ระยะเวลาอันใกลน้ี ้การขาดแคลนกระแสเงินสดจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั จนอาจทาํใหธุ้รกิจของบริษัทฯ หยุดชะงกัลงได ้บริษัทฯ จึง

มีเหตุผลและความจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึงทาํให้ไม่สามารถรอนาํวาระดังกล่าวไปขออนุมัติในที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ที่จะกาํหนดขึน้ใหม่ได ้ ทัง้นี ้การเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อให้

บริษัทฯ สามารถเบิกถอนเงินจากสัญญากู้ยืมมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนเพียงพอต่อการดาํเนินงาน

ต่อไป นอกจากนี ้การตกลงเข้าทาํรายการข้างตน้ไม่ปรากฏว่ามีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทัง้มีเง่ือนไขที่มีความเหมาะสม เนื่องจากทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับ
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เงินกู้ยืมที่มีเง่ือนไขการกู้ยืมที่ผ่อนปรนกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เม่ือเทียบกับบริษัทที่มี

ขนาดและประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันรวมทัง้ประสบกับสถานการณเ์ดียวกัน ณ ขณะนี ้

 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มี

ความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง 

 

1.11 สรุปวงเงินและอตัราดอกเบีย้ของเงินกูยื้มกับนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

ท่ีประชุม วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562  

เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562  

3,000 ล้านบาท (ระยะเวลากูย้ืมเงิน 12 

เดือน ครบกาํหนดวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563) 

ไม่เกิน MLR + รอ้ย

ละ 1 ต่อปี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ท่ี 

3/2563 และครัง้ท่ี 6/2563 (รายการใหส้ตัยาบันฯ) 

3,000 ล้านบาท (ขยายระยะเวลาค รบ

กาํหนดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และใหสิ้ทธิ

ผูใ้หกู้บ้อกเลิกสญัญากูย้ืมเงิน) 

ไม่เกิน MLR* + รอ้ย

ละ 1 ต่อปี  

หมายเหตุ:  *อัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ ร้อยละ 5.883 ต่อปี อ้างอิงวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 3 

เมษายน 2563 

 

1.12 สถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อสายการบินในประเทศไทย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโลกยังคง

ระบาดอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบนั รายงานผู้ติดเชือ้รายวันเพิ่มสูงขึน้จากวันก่อนหน้า 

สถานการณใ์นประเทศสหรฐัอเมริกา ทวีปอเมริกาใต ้รวมถึงอินเดีย ยงัไม่มีแนวโนม้ว่าการระบาดจะชะลอ

ตวัลง ทาํใหห้ลายสายการบินทั่วโลกไดย้กเลิกเที่ยวบินในเสน้ทางระหว่างประเทศมาตั้งแต่ตน้ปี 2563 และ

มีการควบคุมการเขา้ออกประเทศในหลายประเทศทั่วโลก  

ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจาํกัด (Travel Bubble) ซ่ึงเป็น

การจับคู่ประเทศ ให้กลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เข้ามาท่องเที่ยวภายใตม้าตรการของรัฐบาล เป็นการ

เช่ือมต่อการเดินทางระหว่างสองประเทศที่สามารถจัดการโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดดี้

แลว้ 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 10 

 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย สามารถ

จดัการไดดี้จนไม่พบผูติ้ดเชือ้ในประเทศมามากกว่า 1 เดือนแลว้ ตวัเลขผูติ้ดเชือ้ที่รายงานในรอบ 1 เดือนที่

ผ่านมาเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมด ทําให้รัฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการ

เก่ียวกับการบินลง ทาํให้สายการบินในประเทศไดเ้พิ่มเสน้ทางการบินและจาํนวนเที่ยวบินมากขึน้ และ

ผูโ้ดยสารก็มีจาํนวนเพิ่มมากขึน้ 

อีกทั้งรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึน้ อย่างเช่น

โครงการเที่ยวปันสขุ ที่กาํลงัจะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัที่ 1 กรกฎาคม ที่รฐับาลจะช่วยลดค่าเดินทาง 40% 

ที่จะทาํใหค้วามตอ้งการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินกลบัมาเพิ่มขึน้อีกครัง้ 

    



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชนข์องรายการต่อบริษัทจดทะเบียน 

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมัติกู้ยืมเงิน

จาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร ซ่ึงมีระยะเวลากูยื้มเงิน 12 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 

พฤษภาคม 2563 และดว้ยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 14 มกราคม 2563 

ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 888,147,358 หุน้ เพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ เสนอขายช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้

จาํนวน 1,551.68 ลา้นบาท 

แมว่้าบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนข้างตน้ ประกอบกับมีเงินสดและเงิน

ลงทุนชั่วคราว รวมจาํนวน 404.66 ลา้นบาท อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

แต่บริษัทฯ มีเงินกูกั้บนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร คงคา้ง ณ วนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์2563 จาํนวน 2,720 ลา้นบาท  

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 

2/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 จึงมีมติใหน้าํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น เพื่ออนุมติัการเข้าทาํ

รายการรบัความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ภายใตว้งเงินกูยื้มและอัตราดอกเบีย้เท่าเดิม 

ที่อัตราดอกเบี ้ยแบบลอยตัว ไม่เกินกว่าอัตราเฉล่ียดอกเบี ้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี 

ซ่ึงอตัราดอกเบีย้การกู้ในแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับอตัราดอกเบีย้ ณ เวลาดงักล่าว รวมทัง้ไม่ตอ้งวางหลกัประกัน 

กับนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร โดยขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 36 เดือน เป็นครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 

เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงานทั่วไปรวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นที่มีส่วนได้

เสีย แต่ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซ่ึงเป็นโรคติดต่อ

อนัตรายตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 

เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563 จึงมีมติเล่ือนวนัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกาํหนด ทาํ

ใหบ้ริษัทฯ ยงัไม่สามารถขออนุมติัการเข้าทาํรายการดงักล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัท

ฯ มีเหตุผลและความจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึงทาํใหไ้ม่สามารถรออนุมติัจากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 

ที่จะกาํหนดขึน้ใหม่ได ้เนื่องจากหากบริษัทฯ ไม่ไดเ้ข้าทาํรายการดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล ้ จะส่งผล

กระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมี

มติอนุมัติการเข้าทาํรายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลเก่ียวโยง กรณีรับความช่วยเหลือทางการเงิน ภายใต้

วงเงินกูยื้มเดิมตามที่กล่าวขา้งตน้ไปก่อน 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 12 

 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

ไดพ้ิจารณาความสมเหตุสมผลของการขยายระยะเวลาการใชว้งเงินกู้ยืมเงินประกอบกับเพื่อให้ผูถื้อหุ้นราย

ย่อยไดพ้ิจารณาอนุมติัรายการกู้ยืมเงินดว้ยตวัเอง จึงมีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้

วงเงินกูยื้ม จากเดิมครบกาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 และมี

มติเพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผูใ้หกู้้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงิน

เหลืออยู่อีกก็ตาม เนื่องจากนางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ตอ้งการป้องกันความเส่ียงจากการผิดนัดชาํระหนีข้อง

บริษัทฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเง่ือนไขดังกล่าวของผู้ใหกู้้แลว้ ประกอบกับบริษัทฯ กาํลัง

ประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจ

สายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่าง

ต่อเนื่อง ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น 

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมติัเข้าทาํรายการขยายสญัญากู้ยืมเงินจนถึงวันที่ 

30 กันยายน 2563 และ เพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้

ทนัท ี

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าหา้มเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบิน

รวมทัง้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํใหย้งัไม่มีขอ้บ่งชีใ้ด ๆ ที่จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษัท

ฯ ดีขึน้ในปี 2563 รวมถึงผลประกอบการของปีก่อนจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ดีขึน้ ตามตาราง

ดา้นล่าง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2560 2561 2562 ความเห็น 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,834) (2,613) (2,638) ติดลบต่อเน่ือง 

ขาดทุนสาํหรบัปี  (1,826)  (2,405)  (1,714) ขาดทุนต่อเน่ือง 

อตัราหนีสิ้นต่อทุน (เท่า) 5.14 (21.61) 61.59 ขาดทุนเกินทุนในปี 2561 

จากตัวเลขในงบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ  มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงิน

สดสทุธทิี่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่ในระดบัสงู และสถานการณ์

อตุสาหกรรมการบิน จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมที่มีเง่ือนไขไม่ตอ้งวาง

หลักทรัพย์คํ้าประกันได ้ และทรัพย์สินถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร ์ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกันได ้
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บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามตาราง

ดา้นล่าง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 ความเห็น 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (32)  (743)  (974)  (656)  (32)  (842)  (490)  (350) ติดลบ

ต่อเน่ือง 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไป

ในกิจกรรมดาํเนินงาน 

 (320) (1,037)  (429)  (827)  (40) (1,852)  (546)  (200) ติดลบ

ต่อเน่ือง 

ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนต่อเนื่องทุกไตรมาส และ

กระแสเงินสดสทุธทิี่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานก็ติดลบต่อเนื่องทุกไตรมาส เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดที่อยู่ในบริษัทฯ หรือกูยื้มจากสถาบนัการเงิน หรือจากบุคคลอื่นมาทดแทน เพื่อชดเชย

เงินทุนหมนุเวียนที่ติดลบดงักล่าว 

จากเงินเพิ่มทุนจาํนวน 1,551.68 ลา้นบาท ประกอบกับมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จาํนวน 

404.66 ลา้นบาท อา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระที่ตอ้งจ่ายคืน

เงินกูน้างหทยัรตัน ์ จุฬางกูร จาํนวน 2,720 ลา้นบาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับกระแสเงิน

สดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานที่มีโอกาสติดลบต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป ทําให้บริษัทฯ มีความ

จาํเป็นตอ้งขยายสัญญากู้ยืมเงินจากเดิม ไม่เกิน 12 เดือน (ครบกาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) จนถึง

วันที่ 30 กันยายน 2563 และเพิ่มเติมเง่ือนไขใหผู้้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือ

ไดท้นัที เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงาน  

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการให้สัตยาบนัฯ ในครัง้นี ้

ถือว่าสมเหตุสมผล 

ทั้งนี ้การขยายระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

บริษัทฯ ประสงคท์ี่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พิจารณาอนุมัติการทาํ

รายการ เพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้  

 

2.2 ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ 

2.2.1 ขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการ  

(1) มีเงินทุนสาํหรบัดาํเนินกิจการ  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และไม่

สามารถเบิกเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ตํ่ากว่าดอกเบีย้เงินกูยื้มจากนางหทัย



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 14 

 

รตัน ์จุฬางกูรได ้ การเขา้ทาํรายการให้สัตยาบนัฯ ดงักล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ยงัคงมีเงินทุน

สามารถดาํเนินกิจการไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยวงเงินดังกล่าวจะเพียงพอจนถึง 30 กันยายน 

2563 ตามการขยายระยะเวลาของสญัญาเงินกูห้รือไม่ ขึน้อยู่กับสถานการณข์องโรคติดเชือ้

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าวต่ออุตสาหกรรมการ

บินทั่วโลก 

(2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน 

วงเงินกูยื้มดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทฯ ในการเสริมสภาพคล่อง 

นอกเหนือจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน โดยผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทฯ 

ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง อา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัง้แต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั ขาดทุน

ไม่ตํ่ากว่าปีละ 1,700 ลา้นบาท อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก 4.80 เท่า 

ในปี 2559 เป็น 61.59 เท่า ในปี 2562 ทําให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะต้องใช้

หลักทรัพยค์ํา้ประกัน ทาํให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ค่อนขา้งจาํกัดอย่าง

มาก แต่เง่ือนไขการกู้ยืมครัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกันใด ๆ  และไม่มีค่าธรรมเนียม 

จึงเป็นทางเลือกของบริษัทฯ 

(3) เง่ือนไขการกูยื้มเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน 

วงเงินกู้ยืมดังกล่าว มีเง่ือนไขผ่อนปรนกว่าเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ 

ไดร้บั ณ ปัจจุบนั เช่น บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลกัประกันใด ๆ ผูใ้หกู้ไ้ม่คิดค่าธรรมเนียม และไม่

มีเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความคล่องตัวในการกู้ยืม

มากขึน้ 

(4) ลดภาระผูถื้อหุน้ในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

ประวัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) ในระยะเวลา 4 ปียอ้นหลงั 

ปี จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขาย จาํนวนหุ้นท่ีขายได้ ราคา (บาท/หุ้น) จาํนวนเงินท่ีได ้(ล้านบาท) 

2560 1,135,999,882 1,135,999,882 1.50 1,704 

2562 908,799,918 836,515,960 2.75 2,300 

2563 888,147,358 620,670,967 2.50 1,552 

จะเห็นไดว่้าบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นถึง 3 ครัง้ ในช่วง 4 ปีที่

ผ่านมา เป็นภาระใหกั้บผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ อย่างมาก และทาํใหผู้ถื้อหุ้นที่ไม่ไดใ้ช้สิทธิจอง

ซือ้หุน้เพิ่มทุน มีสดัส่วนการถือหุน้ที่ลดลงมาก ดงันัน้การทาํรายการให้สตัยาบนัฯ จะช่วยลด
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ภาระของผูถื้อหุน้ในการเพิ่มทุนในครัง้ถัดไป หรือสามารถยืดระยะเวลาการเพิ่มทุนให้ช้าลง

ได ้รวมถึงไม่ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยลดลง 

 

2.2.2 ขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ 

(1) การพึ่งพิงบุคคลที่เก่ียวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 

มีเงินกู้ยืมระยะสั้น จาํนวน 2,520 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ทั้ง

จาํนวน จะเห็นไดว่้าบริษัทฯ พึ่งพิงเงินกูจ้ากนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร ทัง้หมด 

สาํหรบัภาระหนีอ้ื่น ๆ ของสถาบนัการเงินที่บริษัทฯ เป็นวงเงินคํา้ประกัน (LG) วงเงิน 

Standby Letter of Credit วงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอนุพันธ์ (Forward) ซ่ึงไม่ใช่

หนีสิ้นหมนุเวียน 

ดงันัน้การเขา้ทาํรายการให้สตัยาบันฯ จะทาํใหบ้ริษัทฯ พึ่งพิงนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

เป็นจาํนวนมาก 

(2) การกูยื้มเงินแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของนางหทัยรตัน ์ จุฬางกูร 

สัญญาไม่มีเง่ือนไขบังคับให้นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร จะตอ้งให้เงินกู้กับบริษัทฯ ทุก

ครัง้ที่บริษัทฯ รอ้งขอ ดงันัน้ นางหทยัรตัน ์จุฬางกูร มีสิทธิพิจารณาไม่ใหกู้ ้ ซ่ึงส่งผลให้บริษัท

ฯ จะตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื่นมาทดแทน หรือปรบัแผนการใชเ้งินของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพคล่อง 

(3) ใหสิ้ทธิผูใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัท ี

เง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่า

จะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม อาจทาํให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินมาชําระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามอายุของตั๋วสญัญาใชเ้งินได ้และถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัที่รอ้ยละ 15 ต่อปี 

(4) ความเส่ียงที่อาจถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชาํระหนี ้

ดว้ยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนมาโดยตลอด อาจทาํให้บริษัทฯ ไม่

สามารถหาเงินมาชําระเงินตน้และดอกเบี ้ยตามอายุของตั๋วสัญญาใช้เงินได ้ และถูกคิด

อตัราดอกเบีย้ผิดนดัที่รอ้ยละ 15 ต่อปี 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มว่าเงินสดจะไม่เพียงพอ บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรอง

ขยายระยะเวลาการชาํระเงินเจา้หนีอ้อกไป ทาํใหก้ารใชเ้งินสดในช่วงนัน้ ๆ นอ้ยลง และถ้า
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เงินสดยงัไม่เพียงพออีก บริษัทฯ จะเลือกการกูยื้มเงินมาชดเชย โดยพิจารณาออกตั๋วสัญญา

ใช้เงินที่มีอายุที่เหมาะสม ตามการคาดการณ์กระแสเงินสดส่วนเกินที่จะมีเขา้มาเพื่อชาํระ

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  

จากประวติัที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถเจรจากับนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูรเพื่อขอต่ออายุ

ตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป ซ่ึงทาํให้บริษัทฯ ไม่มีประวัติการผิดนัดชาํระหนีกั้บนางหทัยรัตน์ 

จุฬางกูร รวมถึงครอบครวัจุฬางกูรถือหุน้มากกว่ารอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ 

จึงมีความเช่ือมั่นว่าจะใหก้ารสนับสนุนทางการเงินต่อไป แม้ว่าผลการดาํเนินงานอาจไม่

เป็นไปตามที่คาดการณเ์อาไว ้

ในกรณีที่ถูกคิดดอกเบีย้ผิดนัดชาํระหนีใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของเงินกู้ทั้งหมด 

3,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ จะเสียดอกเบีย้ 450 ลา้นบาท 

 

2.3 ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ 

2.3.1 ขอ้ดีในการไม่เขา้ทาํรายการ  

- ไม่มี - 

 

2.3.2 ขอ้ดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ 

(1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรบัการใช้คืนเงินกูยื้ม 

ในกรณีมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ไม่อนุมัติใหเ้ขา้ทาํรายการให้สัตยาบนัฯ บริษัทฯ จะตอ้ง

ทยอยคืนเงินกูยื้มตามอายุตั๋วสัญญาใชเ้งินที่จะครบอายุ อาจทาํใหบ้ริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง 

และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

(2) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินกิจการ 

ในกรณีเงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2563 ถึง  7 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวน  1,552 ล้านบาท ถูกใช้จนหมดแล้ว และผล

ประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงขาดทุน รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่น 

เช่น สถาบนัการเงิน ได ้อาจทาํใหบ้ริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  

 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 17 

 

(3) ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนที่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ 

จากผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทฯ ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่

ผ่านมา เง่ือนไขการกู้ยืมของสถาบันการเงินในปีที่ผ่านมา การขอวงเงินกู้ หรือการเบิกเงิน

กู้ยืมที่มีวงเงินอยู่แลว้เพิ่มเติมที่มีอัตราดอกเบีย้ตํ่า ทางสถาบันการเงินมีเง่ือนไขจะตอ้งใช้

หลักทรพัยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน และทรัพยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันได  ้

บริษัทฯ จะตอ้งใชเ้งินฝาก/เงินสดในการคํา้ประกันเท่านัน้ ทาํใหเ้ง่ือนไขที่ไดร้บัจากสถาบัน

การเงินไม่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั 

(4) บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

กรณีที่บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน หรือบุคคล

ใดได ้บริษัทฯ อาจพิจารณาขายหุน้สามัญเพิ่มทุนอีกครัง้ ซ่ึงจะเป็นภาระกับผูถื้อหุน้ในกรณี

ผู้ถือหุ้นซือ้หุ้นเพิ่มทุน และกรณีไม่ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ

หุน้ลดลง  

 

2.4 ขอ้ดี และขอ้ดอ้ย ระหว่างการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

2.4.1 ขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

มีเง่ือนไขและวงเงินในการกูยื้มเงินที่บริษัทฯ สามารถปฏิบติัได ้ 

เนื่องจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ สัดส่วน ร้อยละ 26.38 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชาํระแลว้ นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ย่อมมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการประกอบ

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาํให้เง่ือนไขและวงเงินการกู้ยืมมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และสามารถ

ปฏิบติัได ้เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบริษัทฯ และนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร ในฐานะผูถื้อหุน้ดว้ยเช่นกัน 

 

2.4.2 ขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องนางหทัยรัตน ์ จุฬางกูร 

เนื่องจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจใช้อาํนาจควบคุมคณะกรรมการ 

หรือฝ่ายบริหาร ใหใ้ชเ้งินกูจ้ากนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร มากกว่าใชเ้งินกู้จากสถาบันการเงิน ในกรณี

ที่มีเง่ือนไขที่ดีกว่า เพื่อใหน้างหทยัรตัน ์จุฬางกูร ไดร้บัผลประโยชนจ์ากดอกเบีย้เงินกูยื้ม 

แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีตัวแทนจากผูถื้อหุน้กลุ่มอื่น มีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น

อสิระ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถทางดา้นกฎหมาย และการเงิน ซ่ึงมีหนา้ที่พิจารณา
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ความเหมาะสมของการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยู่ ทาํให้ลดความเส่ียงจากความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนด์งักล่าวที่อาจจะเกิดขึน้ได ้

 

2.4.3 ขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

  ไม่มี เนื่องดว้ยยงัไม่มีสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นใดที่ เสนอเง่ือนไขการให้สินเช่ือในเง่ือนไข

เดียวกันหรือดีกว่าเม่ือเทียบกับขอ้เสนอของนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

2.4.4 ขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

(1) วงเงินที่ไดร้บัอาจไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจการ 

เนื่องจากผลการดําเนินงาน ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทาํให้

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว วงเงินกู้ที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ หากบริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทุนต่ออีกในอนาคต 

(2) เง่ือนไขที่ไดร้บัอาจไม่ตรงความสามารถของบริษัทฯ 

เนื่องจากผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงตัวเลขอัตราส่วนทาง

การเงินต่าง ๆ  ไม่ดี ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพยใ์ดที่สถาบนัการเงินยอมรับใหเ้ป็น

หลกัประกันสญัญาเงินกู ้ จึงมกัเป็นปัญหาเม่ือบริษัทฯ ดาํเนินการขอสินเช่ือไป 
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3. ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

วงเงินกูสิ้นเช่ือหมุนเวียนที่บริษัทฯ ไดร้บัจากสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบนั มีอยู่ 2 ประเภท คือ เงินกูเ้บิกเกิน

บัญชี (OD) และเงินกู้ประเภทตั๋วเงิน (PN) เงินกู้เบิกเกินบัญชีจะมีวงเงินจํานวนไม่เกิน 20 ลา้นบาท ในแต่ละ

สถาบนัการเงิน และมีอตัราดอกเบีย้ที่ไดร้ับอยู่ที่ อัตราดอกเบีย้ของลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี 

(MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี สาํหรบัเงินกูป้ระเภทตั๋วเงิน ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีวงเงินหลายรอ้ยลา้นบาท แต่

ดว้ยเง่ือนไขการเบิกเงินกูคื้อตอ้งมีหลกัทรัพยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน ซ่ึง ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่ไดใ้ชว้งเงินกูป้ระเภท

ตั๋วเงินแลว้ เนื่องจากไม่สามารถหาหลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ใช่เงินสดมาคํา้ประกันได ้

สาํหรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้เบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงินที่ไดร้ับ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ อัตราดอกเบีย้ของ

ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี ใกลเ้คียงอตัราดอกเบีย้ของการ

ทาํรายการครั้งนี ้ ปัจจุบันที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อปี (อัตราเฉล่ียดอกเบี ้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี) แต่วงเงิน

ที่ไดร้บัต่างกันอย่างมาก วงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ที่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ขณะที่วงเงินกูค้รัง้นี ้ มีจาํนวน 

3,000 ลา้นบาท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ของรายการใหส้ัตยาบันฯ ได ้และวงเงินของสถาบนั

การเงินอยู่ที่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ก็ไม่เพียงพอต่อการใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน จึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม

กับสถานการณปั์จจุบนั 

เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในจาํนวนหลายพนัลา้นบาท โดย

ไม่พึ่งพาบุคคลภายนอกในการสนับสนุนหลักทรัพยค์ํา้ประกัน เป็นไปไดย้าก อา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ตาม

ตารางดา้นล่าง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2560 2561 2562 ความเห็น 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,834) (2,613) (2,638) ติดลบต่อเน่ือง 

ขาดทุนสาํหรบัปี  (1,826)  (2,405)  (1,714) ขาดทุนต่อเน่ือง 

อตัราหนีสิ้นต่อทุน (เท่า) 5.14 (21.61) 61.59 ขาดทุนเกินทุนในปี 2561 

จากตวัเลขในงบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดสุทธิที่

ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้ทุกปี จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถกูยื้มเงิน

จากสถาบันการเงินที่มีเง่ือนไขไม่ตอ้งวางหลักทรัพยค์ํา้ประกันได ้ และทรัพยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็น

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกันได ้ การที่นางหทัยรัตน์ 

จุฬางกูร ให้กู้เงินเป็นจาํนวนมาก โดยคิดอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 

(MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันที่ รอ้ยละ 

6.323 ต่อปี และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ จึงเป็นเสมือนแหล่ง



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 2 หนา้ที่ 20 

 

เงินทุนสาํรอง ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่สามารถยืมเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบีย้ที่ตํ่า

กว่านีไ้ด ้ที่ปรกึษาทางการเงินอสิระจึงมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ ไดร้บัมีความเหมาะสม 

ในกรณีบริษัทฯ กู้ยืมเงินเต็มจาํนวน 3,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 12 เดือน กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 

บริษัทฯ จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้ทั้งสิน้ จาํนวนประมาณ 189.69 ลา้นบาท ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความ

คุม้ค่า เนื่องจากหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นได ้ และไม่มีวงเงินกู้

จาํนวน 3,000 ลา้นบาท ขา้งตน้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินกิจการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทาํใหร้ายไดบ้ริษัทฯ ลดลง 

หรือบริษัทฯ อาจหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 

สาํหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสญัญาใช้เงิน 

โดยตั๋วสญัญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั เป็นความตอ้งการของทางบริษัทฯ ที่สอดคลอ้งกับการใชเ้งินใน

แต่ละคราวในระยะสั้น ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน มีความเหมาะสม เพราะโดยทั่วไป

ธุรกิจสายการบินจะมีช่วงฤดูท่องเที่ยว (High season) คือ ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low 

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

ดงักล่าวเป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะสัน้ ดอกเบีย้จ่ายก็จะนอ้ยลงตามระยะเวลาที่กู้ยืมเงินที่สัน้ลง 

บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกันใหกั้บนางหทัยรัตน ์จุฬางกูร ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดร้ับ

จากสถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั อย่างมาก ที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ วางหลกัทรพัยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน 

ในสญัญากูยื้มเงิน ณ ปัจจุบนั กับนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร มีเง่ือนไขในกรณีที่ผูกู้้ผิดนัดชาํระหนี ้ ผูกู้ต้กลงให้

ผู้ให้กู้คิดดอกเบีย้ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินทั่วไป ที่สามารถคิด

อตัราดอกเบีย้สงูสดุไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 16.22 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน รวมถึงสามารถคิดอตัราดอกเบี ้ยผิด

นดัชาํระหนีไ้ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 20 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน 

ชาํระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ เม่ือเทียบกับเง่ือนไขเงินกู้กับสถาบัน

การเงินที่บริษัทฯ ไดร้บั ณ ปัจจุบนั มีเง่ือนไขเหมือนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั่วไป  

เง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีก

ก็ตาม เป็นเง่ือนไขที่แตกต่างจากสถาบนัการเงินทั่วไป ซ่ึงโดยปกติสถาบันการเงินจะสามารถทาํไดใ้นกรณีบริษัทฯ

ผิดนดัชาํระหนี ้หรือในกรณีบริษัทฯ ทาํผิดเง่ือนไขในสญัญา แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิด

น่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โดยรวม ทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทน

ได ้
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ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร มีอัตราดอกเบี ้ยที่

เหมาะสม และมีเง่ือนไขในการกู้ยืมที่ดีกว่าที่ไดร้บั ณ ปัจจุบนั และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการดาํเนนิธุรกิจ 

รวมถึงการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่อาจมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้ที่ดีกว่า จึงเป็นเง่ือนไขในการ

เขา้ทาํรายการที่เหมาะสม  
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ดว้ยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงิน

จาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร โดยมีอัตราดอกเบีย้เป็นแบบลอยตัว ไม่เกินกว่าอัตราเฉล่ีย

ดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์ บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี คิดเป็นอตัรา

ดอกเบีย้ปัจจุบนัที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อปี ซ่ึงมีระยะเวลากูยื้มเงิน 12 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2563  

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 3/2563 เม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการ

เขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกันกับบุคคลเก่ียวโยง ภายใตว้งเงินกู้ยืมและอัตราดอกเบีย้เท่าเดิม ไม่ตอ้งวางหลกัประกัน 

โดยขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือน เป็นไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 

2566 

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติ

อนุมัติให้เปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืม จากเดิมครบกําหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

เปล่ียนเป็นวนัที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยไดพ้ิจารณาอนุมัติรายการกู้ยืมเงินดว้ยตวัเอง รวมถึงมี

มติเพิ่มเติมเง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่

อีกก็ตาม 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้ง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม รวมทั้งยังไม่มีข้อบ่งชีใ้ด ๆ  ที่จะทาํให้ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ดีขึน้ในปี 

2563 เนื่องจากตัวเลขในงบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสด

สทุธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่ในระดบัสงู จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถ

กูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมที่มีเง่ือนไขไม่ตอ้งวางหลักทรพัยค์ํา้ประกันได ้ และทรพัยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของ

บริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลักทรพัยค์ํา้ประกันได ้ ทาํให้

บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งขยายสญัญากูยื้มเงินจากเดิมไม่เกิน 12 เดือน เป็นครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 

เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงาน 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงคใ์นการทาํรายการให้สัตยาบันฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมนุเวียนในการดาํเนินงานทั่วไปรวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน มีความสมเหตุสมผล 

ข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) มีเ งินทุนสําหรับดําเนินกิจการ (2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเ ลือก 

นอกเหนือจากสถาบันการเงิน (3) เง่ือนไขการกู้ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน และ (4) ลดภาระผู้ถือหุ้นใน

การซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน แต่ก็มีขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ คือ (1) การพึ่งพิงบุคคลที่เก่ียวโยงกันในฐานะเจ้าหนี ้
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รายใหญ่ (2) การกูยื้มเงินแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของนางหทัยรัตน ์ จุฬางกูร (3) ใหสิ้ทธิผูใ้ห้กูมี้สิทธิบอก

เลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที และ (4) ความเส่ียงที่อาจถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชาํระหนี ้

ข้อดีในการไม่เข้าทาํรายการ ไม่มี แต่ก็มีข้อดอ้ยในการไม่เข้าทาํรายการ คือ (1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพ

คล่องเพียงพอสาํหรบัการใชคื้นเงินกูยื้ม (2) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรับการดาํเนินกิจการ (3) ไม่

สามารถหาแหล่งเงินทุนที่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ และ (4) บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

มีข้อดีในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ มีเง่ือนไขและวงเงินในการกู้ยืมเงินที่บริษัทฯ 

สามารถปฏิบัติได้ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนข์องนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

ข้อดีในการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก ไม่มี แต่ก็มีข้อดอ้ยในการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

คือ (1) วงเงินที่ไดร้ับอาจไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจการ และ (2) เง่ือนไขที่ไดร้ับอาจไม่ตรงความสามารถของ

บริษัทฯ 

สาํหรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้เบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงินที่ไดร้ับ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ อัตราดอกเบีย้ของ

ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี ใกลเ้คียงอตัราดอกเบีย้ของการ

ทาํรายการครัง้นี ้ ปัจจุบนัที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อปี แต่วงเงินที่ไดร้บัต่างกันอย่างมาก วงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ที่ไม่

เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ขณะที่วงเงินกูค้รัง้นี ้มีจาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในจาํนวนหลายพนัลา้นบาท โดย

ไม่พึ่งพาบุคคลภายนอกในการสนับสนุนหลักทรัพย์คํา้ประกัน เป็นไปไดย้าก และการกู้เงินมิได้จาํกัดสิทธิของ

บริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้

ที่บริษัทฯ ไดร้บัมีความเหมาะสม 

สาํหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 

โดยตั๋วสัญญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน สอดคลอ้งกับการใช้เงินในแต่ละคราวในระยะสั้นของบริษัทฯ  

ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน มีความเหมาะสม บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกัน ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขที่ดีกว่าเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดร้บัจากสถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั อย่างมาก  

สัญญามีเง่ือนไขในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาํระหนี ้ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบีย้ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ซ่ึง

เป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั่วไป ที่สามารถคิดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไดต้ั้งแต่รอ้ยละ 16.22 – 28 ต่อ

ปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน รวมถึงสามารถคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนัดชาํระหนีไ้ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 20 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับ

สถาบนัการเงิน 

ชาํระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสญัญาใช้เงินแต่ละฉบับ เป็นเง่ือนไขเหมือนเงินกู้จากสถาบัน

การเงินทั่วไป 
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เง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีก

ก็ตาม เป็นเง่ือนไขที่แตกต่างจากสถาบนัการเงินทั่วไป ซ่ึงโดยปกติสถาบันการเงินจะสามารถทาํไดใ้นกรณีบริษัทฯ

ผิดนดัชาํระหนี ้หรือในกรณีบริษัทฯ ทาํผิดเง่ือนไขในสญัญา แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิด

น่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โดยรวม ทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทน

ได ้

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร มีอัตราดอกเบี ้ยที่

เหมาะสม และมีเง่ือนไขในการกู้ยืมที่ดีกว่าที่ไดร้บั ณ ปัจจุบนั และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการดาํเนินธุรกิจ 

รวมถึงการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่อาจมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้ที่ดีกว่า จึงเป็นเง่ือนไขในการ

เขา้ทาํรายการที่เหมาะสม 

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทาํรายการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยการกู้ยืมเงิน ขยายระยะเวลาของสัญญากูยื้มเงินจนถึง

วนัที่ 30 กันยายน 2563 และใหสิ้ทธิผูใ้หกู้บ้อกเลิกสญัญากูยื้มเงิน นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระแนะนาํให้

ผูถื้อหุน้พิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตดัสินใจ เช่น เง่ือนไขของรายการ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเข้า

ทาํรายการ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก เป็นตน้  

ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทาํรายการให้สัตยาบันฯ ในครัง้นี ้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา

ขอ้มูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้าํเสนอไว้ในรายงาน

ฉบับนี ้อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” การเข้าทาํรายการให้สัตยาบันฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่กับ

ดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 1 

 

ส่วนที่ 3 

พิจารณาอนุมัตกิารเข้าทาํรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเกี่ยวโยง ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

โดยการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืมเงินและการให้สิทธิผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 

1. ลักษณะของรายการ 

1.1 วนั เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าทํารายการขยายสัญญากู้ยืมเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบกําหนดวันที่  14 

พฤษภาคม 2566) และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที 

ภายหลงัจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ ซ่ึงจะจดัขึน้ในวนัที่ 6 สิงหาคม 2563 ไดมี้

มติอนุมติัการเขา้ทาํรายการพิจารณาอนุมติัฯ และภายในเดือนกันยายน 2563 

 

1.2 ลกัษณะโดยทั่วไปของรายการ 

วงเงินกูยื้ม : 3,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกู้ประเภทวงเงินหมนุเวียน (Revolving 

credit facility) เท่ากับวงเงินที่ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในการประ ชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 

โดยตั๋วสญัญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั 

อตัราดอกเบีย้ : ไม่เกินกว่าอัตราเฉล่ียดอกเบี ้ยลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้

แบบมีระยะเวลา (MLR) บวก ร้อยละ 1 ต่อปี (โดยอัตราเฉล่ีย

ดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลา เป็น

ค่าเฉล่ียของอตัราดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกูแ้บบมี

ระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชย)์ 

ทั้งนี ้อัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย

พาณิชยเ์ท่ากับรอ้ยละ 5.323 ต่อปี อา้งอิงวนัทีค่ณะกรรมการบริษัท

มีมติ 30 มิถุนายน 2563 

ระยะเวลากูยื้ม : ขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินจากเดิมครบกาํหนดวันที่ 30 กันยายน 

2563 เป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566) 

การชาํระดอกเบีย้และเงินตน้ : ชาํระคืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสญัญาใชเ้งินแต่ละฉบบั 

หลกัประกัน : บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลกัประกันใหกั้บผูใ้หกู้ ้

ประเภทของรายการที่เก่ียวโยงกัน : รายการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 
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การพิจารณาการกูเ้งิน : บริษัทฯ จะประเมินจํานวนกระแสเงินสดที่ยังขาดอยู่ และเลือก

แหล่งเงินทุนต่าง ๆ ที่มีตน้ทุนทางการเงินตํ่าที่สุดเป็นลาํดบัแรก ใน

แต่ละช่วงเวลา 

การพิจารณาการให้กูเ้งิน : นางหทยัรตัน ์จุฬางกูร จะพิจารณาเป็นรายครัง้ 

เง่ือนไขการบอกเลิกสญัญา : ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที 

แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม 

 

1.3 วตัถุประสงคก์ารทาํรายการ 

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติ

อนุมัติให้เข้าทาํรายการเปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู้ยืม ซ่ึงจะครบกาํหนดในวันที่ 30 

กันยายน 2563 รวมถึงมีมติเพิ่มเติมเง่ือนไขใหผู้้ให้กูมี้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้

ทนัทไีปก่อน 

ด้วยปัจจุบันบริษัทฯ กําลังประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํใหบ้ริษัท

ฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทนุอย่างต่อเนื่อง ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้เดียวกันจึงมีมติขยายสัญญากู้ยืมเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบ

กาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566) และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่

เหลือไดท้นัที  เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอขยายสัญญากู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานทั่วไป  

รวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน  

 

1.4 คู่สญัญาที่เก่ียวขอ้งและความสมัพนัธ์กับบริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

ผูใ้หกู้ ้ : นางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

ความสมัพนัธ ์ : (1) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ จาํนวน 983,864,225 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 26.38 (ขอ้มลู ณ 13 มีนาคม 2563)  

(2) เป็นมารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ไดแ้ก่ นายณัฐพล 

จุฬางกูร ถือหุน้ รอ้ยละ 26.07 และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุน้ รอ้ยละ 

22.51 (ขอ้มลู ณ 13 มีนาคม 2563) 

(3) เป็นมารดาของนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัท และ

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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ผูกู้้ : บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) 

 

1.5 มลูค่ารวมและเกณฑท์ี่ใชก้าํหนดมลูค่ารวมของรายการ 

1.5.1 ขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันในครัง้นี ้ 

จาํนวนเงินกูย้ืม  

(ลา้นบาท) 

อตัราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภท

เงินกูแ้บบมีระยะเวลา บวกรอ้ยละ 1 ต่อปี1 

กูย้ืมเงิน 

 (วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

3,000 รอ้ยละ 6.323 ต่อปี 180 93.55 

3,000 รอ้ยละ 6.323 ต่อปี 180 93.55 

3,000 รอ้ยละ 6.323 ต่อปี 180 93.55 

3,000 รอ้ยละ 6.323 ต่อปี 180 93.55 

3,000 รอ้ยละ 6.323 ต่อปี 180 93.55 

3,000 รอ้ยละ 6.323 ต่อปี 45 23.39 

  รวม 491.14 

1อา้งอิงอตัราเฉล่ียดอกเบีย้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 30 มิถุนายน 2563 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

เท่ากับ 491.14 ลา้นบาท 

 

1.5.2 รายการที่เก่ียวโยงกันที่เกิดขึน้ระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัที่มีการตกลงเขา้ทาํรายการซ่ึงเกิดจากบุคคล

เดียวกัน หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

รายการที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ระหว่างบริษัทฯ และนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด กูย้ืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

150 6.00 10 ก.ย. 62 11 ธ.ค. 62 92 2.27 

400 6.00 18 ก.ย. 62 18 ธ.ค. 62 91 5.98 

310 6.00 25 ก.ย. 62 25 ธ.ค. 62 91 4.64 

100 6.00 25 ก.ย. 62 25 ธ.ค. 62 91 1.50 

100 6.00 2 ต.ค. 62 2 ม.ค. 63 92 1.51 

100 6.00 4 ต.ค. 62 6 ม.ค. 63 94 1.55 

100 6.00 11 ต.ค. 62 13 ม.ค. 63 94 1.55 

100 6.00 30 ต.ค. 62 30 ม.ค. 63 92 1.51 

60 6.00 30 ต.ค. 62 30 ม.ค. 63 92 0.91 
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จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด กูย้ืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

200 6.00 12 พ.ย. 62 12 ก.พ. 63 92 3.02 

300 6.00 13 พ.ย. 62 13 ก.พ. 63 92 4.54 

300 6.00 26 พ.ย. 62 26 ก.พ. 63 92 4.54 

150 6.00 26 พ.ย. 62 26 ก.พ. 63 92 2.27 

150 6.00 29 พ.ย. 62 28 ก.พ. 63 91 2.24 

150 6.00 11 ธ.ค. 62 11 มี.ค. 63 91 2.24 

400 6.00 18 ธ.ค. 62 18 มี.ค. 63 91 5.98 

310 6.00 25 ธ.ค. 62 25 มี.ค. 63 91 4.64 

100 6.00 25 ธ.ค. 62 25 มี.ค. 63 91 1.50 

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  

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  

    รวม 94.98 

ดอกเบีย้รวมจาํนวน 94.98 ลา้นบาท 
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รายการที่เกิดขึน้ตามมติคณะกรรมการเม่ือวนัที ่ 3 เมษายน 2563 

ระหว่างบริษัทฯ และนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด กูย้ืมเงินคราวละ 

(วนั) 

ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

 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 มิ.ย. 63 11 ก.ย. 63 92  2.17  

 400  6.00 18 มิ.ย. 63 18 ก.ย. 63 92  6.05  

 410  6.00 25 มิ.ย. 63 25 ก.ย. 63 92  6.20  

    รวม 40.02 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ยังไมค่รบกาํหนดจาํนวน 2,720 ลา้นบาท  

 

รายการที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 

ระหว่าง บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด กับนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร 

จาํนวนเงินกูย้ืม 

(ลา้นบาท) 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีสิน้สุด ดอกเบีย้จ่าย  

(ลา้นบาท) 

200 6.30 12 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 63 12.60 

บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท นกมั่งคั่ง จํากัด ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ซ่ึงมี

สัดส่วนสิทธิการออกเสียงรอ้ยละ 99.90 และบริษัท นกมั่งคั่ง จาํกัด ถือหุ้นบริษัท สายการบินนก

สกู๊ต จาํกัด รอ้ยละ 49.65 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ 

 

1.5.3 ขนาดรายการที่เก่ียวโยงกันรวมทัง้หมด 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ 6 เดือนยอ้นหลงั  

(ไม่รวมรายการที่เก่ียวโยงกันที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้แลว้) 
12.60 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ตัง้แต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2563 (รายการใหส้ตัยาบนัฯ) 
78.64 
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รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ประมาณการดอกเบีย้จ่ายที่จะเกิดขึน้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง

วนัที่ 14 พฤษภาคม 2566 
491.14 

มลูค่ารวมของรายการทัง้หมด 582.38 

หมายเหตุ: มูลค่ารวมของรายการทัง้หมดไม่ตรงกับมูลค่ารวมของรายการทัง้หมดตามสารสนเทศการเข้าทาํรายการ

ท่ีเกี่ยวโยง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 11) แต่ไม่มีผลต่อการนาํวาระใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา 

 

การคาํนวณสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ (NTA) อา้งอิงงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

สินทรพัยร์วม 15,170.96 

หกั สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 48.92 

หกั หนีสิ้นรวม 18,639.17 

บวก ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,372.74 

บวก เงินเพิ่มทุน ณ วนัที่ 7 กุมภาพนัธ ์2563 1,551.68 

สินทรพัยท์ีมี่ตวัตนสทุธิ (NTA) 407.29 

รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสทุธิ (NTA)* 12.22 

*รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) นอ้ยกว่า 20 ล้านบาท 

การเข้าทาํรายการดังกล่าวถือเป็นการทาํรายการที่เก่ียวโยงกันประเภทรายการรับความ

ช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน เม่ือพิจารณาขนาดรายการของรายการ

ดงักล่าวภายใตเ้ง่ือนไขประกาศรายการที่เก่ียวโยงกันแลว้ รายการดงักล่าวมีขนาดรายการเกินกว่า

20 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จะตอ้งขออนุมัติการเข้าทาํรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ที่มีส่วนไดเ้สีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ตอ้ง

จดัใหมี้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกับความสมเหตุสมผลของรายการพิจารณา

อนุมติัฯ ต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 7 

 

1.6 ลักษณะและขอบเขตของส่วนไดเ้สียของบุคคลที่เก่ียวโยงกันในการตกลงเข้าทาํรายการในรายการที่เก่ียว

โยงกัน 

นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จาํนวน 983,864,225 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 

26.38 และเป็นมารดาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 2 ราย ไดแ้ก่ นายณัฐพล จุฬางกูร ถือหุ้น รอ้ยละ 

26.07 และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุน้ รอ้ยละ 22.51 (ขอ้มลู ณ 13 มีนาคม 2563) 

นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นมารดาของนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นกรรมการบริษัท และประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร 

 

1.7 กรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย 

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงไม่ไดเ้ขา้

ร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ 

 

1.8 เง่ือนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ 

- ไม่มี – 

 

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวกับการตกลงเขา้ทาํรายการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ของสญัญากูยื้ม อตัราดอกเบีย้ที่ไม่เกินกว่าอัตรา

เฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี (โดยอัตรา

เฉล่ียดอกเบีย้ลกูคา้รายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เป็นค่าเฉล่ียของอัตราดอกเบีย้ลูกคา้ราย

ใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะเวลาของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย)์ 

การขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกู ้ ประกอบกับขอ้เสนอของผูใ้ห้กู้ในการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญากูยื้มโดยการ

ให้สิทธิผู้ใหกู้้บอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม

แลว้  

โดยเม่ือพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯ กาํลังประสบปัญหากระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  

การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวโดยรวมซ่ึงยงัไม่มีความแน่นอนว่าสถานการณ์จะดีขึน้อีกครัง้ รวมทัง้ความกังวลของการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่น่าจะสามารถ

หาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ไดภ้ายในระยะเวลาอันใกลน้ีห้รือจะสามารถหา
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แหล่งเงินกู้อื่นที่มีเง่ือนไขที่สามารถแทนที่เงินกู้ที่ไดร้ับจากผู้ให้กู้ได ้อีกทั้งการเข้าทาํรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ยงัเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเพิ่มทุนซ่ึงจะช่วยลดภาระทางการเงินของผูถื้อหุน้ในการซือ้หุน้เพิ่มทุนดว้ย  

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้รับอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี ้ยอ้างอิงของสถาบัน

การเงินในปัจจุบัน ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินและสามารถเบิกใช้

เงินจากสญัญากูยื้มไดต้ามความเหมาะสมและสอดรบักับแผนการใชเ้งินอีกดว้ย 

1.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มี

ความเห็นแตกต่าง หรืองดออกเสียง 

 

1.11 สรุปวงเงินและอตัราดอกเบีย้ของเงินกูยื้มกับนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

ท่ีประชุม วงเงินกู ้ อตัราดอกเบีย้ 

ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562  

เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562  

3,000 ล้านบาท (ระยะเวลากู้ยืมเงิน 12 

เดือน สิน้สุดวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563) 

ไม่เกิน MLR + รอ้ย

ละ 1 ต่อปี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ท่ี 

3/2563 และครัง้ท่ี 6/2563 (รายการใหส้ตัยาบันฯ) 

3,000 ล้านบาท (ขยายระยะเวลาค รบ

กาํหนดวนัท่ี 30 กันยายน 2563 และใหสิ้ทธิ

ผูใ้หกู้บ้อกเลิกสญัญากูย้ืมเงิน) 

ไม่เกิน MLR + รอ้ย

ละ 1 ต่อปี  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ท่ี 

6/2563 (รายการพิจารณาอนุมตัิฯ) 

3,000 ล้านบาท (ขยายระยะเวลาค รบ

กําหนดวันท่ี 14 พฤษภาคม 2566 และให้

สิทธิผูใ้หกู้บ้อกเลิกสญัญากูย้ืมเงิน) 

ไม่เกิน MLR* + รอ้ย

ละ 1 ต่อปี 

หมายเหตุ:  *อัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่ากับ รอ้ยละ 5.323 ต่อปี อ้างอิงวันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 30 

มิถุนายน 2563 

 

1.12 สถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อสายการบินในประเทศไทย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโลกยังคง

ระบาดอย่างต่อเนื่องจากต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบนั รายงานผู้ติดเชือ้รายวันเพิ่มสูงขึน้จากวันก่อนหน้า 

สถานการณใ์นประเทศสหรฐัอเมริกา ทวีปอเมริกาใต ้รวมถึงอินเดีย ยงัไม่มีแนวโนม้ว่าการระบาดจะชะลอ

ตวัลง ทาํใหห้ลายสายการบินทั่วโลกไดย้กเลิกเที่ยวบินในเสน้ทางระหว่างประเทศมาตั้งแต่ตน้ปี 2563 และ

มีการควบคุมการเขา้ออกประเทศในหลายประเทศทั่วโลก  
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ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจาํกัด (Travel Bubble) ซ่ึงเป็น

การจับคู่ประเทศ ให้กลุ่มนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เข้ามาท่องเที่ยวภายใตม้าตรการของรัฐบาล เป็นการ

เช่ือมต่อการเดินทางระหว่างสองประเทศที่สามารถจัดการโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดดี้

แลว้ 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย สามารถ

จดัการไดดี้จนไม่พบผูติ้ดเชือ้ในประเทศมามากกว่า 1 เดือนแลว้ ตวัเลขผูติ้ดเชือ้ที่รายงานในรอบ 1 เดือนที่

ผ่านมาเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมด ทําให้รัฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการ

เก่ียวกับการบินลง ทาํให้สายการบินในประเทศไดเ้พิ่มเสน้ทางการบินและจาํนวนเที่ยวบินมากขึน้ และ

ผูโ้ดยสารก็มีจาํนวนเพิ่มมากขึน้ 

อีกทั้งรัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นให้คนออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึน้ อย่างเช่น

โครงการเที่ยวปันสขุ ที่กาํลงัจะเปิดให้ลงทะเบียนในวนัที่ 1 กรกฎาคม ที่รฐับาลจะช่วยลดค่าเดินทาง 40% 

ที่จะทาํใหค้วามตอ้งการเดินทางดว้ยเคร่ืองบินกลบัมาเพิ่มขึน้อีกครัง้ 
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2. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

2.1 ความสมเหตุสมผลและประโยชนข์องรายการต่อบริษัทจดทะเบียน 

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562 ไดมี้มติอนุมัติกู้ยืมเงิน

จาํนวน 3,000 ลา้นบาท จากนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร ซ่ึงมีระยะเวลากูยื้มเงิน 12 เดือน ครบกาํหนดวนัที่ 14 

พฤษภาคม 2563  

และดว้ยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 14 มกราคม 2563 ไดมี้มติ

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 888,147,358 หุน้ เพื่อเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ เสนอขายช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไดจ้าํนวน 

1,551.68 ลา้นบาท 

แมว่้าบริษัทฯ จะไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนข้างตน้ ประกอบกับมีเงินสดและเงิน

ลงทุนชั่วคราว รวมจาํนวน 404.66 ลา้นบาท อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

แต่บริษัทฯ มีเงินกูกั้บนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร คงคา้ง ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 จาํนวน 2,720 ลา้นบาท ที่

จะทยอยถึงกาํหนดชาํระภายในเดือนกันยายน 2563 

ด้วยปัจจุบันบริษัทฯ กําลังประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํใหบ้ริษัท

ฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น 

ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติขยายสญัญากูยื้มเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบกาํหนด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566) และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้

ทันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าหา้มเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตวัของธุรกิจสายการบิน

รวมทัง้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํใหย้งัไม่มีขอ้บ่งชีใ้ด ๆ ที่จะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานของบริษัท

ฯ ดีขึน้ในปี 2563 รวมถึงผลประกอบการของปีก่อนจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ดีขึน้ ตามตาราง

ดา้นล่าง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2560 2561 2562 ความเห็น 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,834) (2,613) (2,638) ติดลบต่อเน่ือง 

ขาดทุนสาํหรบัปี  (1,826)  (2,405)  (1,714) ขาดทุนต่อเน่ือง 

อตัราหนีสิ้นต่อทุน (เท่า) 5.14 (21.61) 61.59 ขาดทุนเกินทุนในปี 2561 
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จากตัวเลขในงบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ  มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงิน

สดสทุธทิี่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่ในระดบัสงู และสถานการณ์

อตุสาหกรรมการบิน จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมที่มีเง่ือนไขไม่ตอ้งวาง

หลักทรัพย์คํ้าประกันได ้ และทรัพย์สินถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร ์ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกันได ้

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามตาราง

ดา้นล่าง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 ความเห็น 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (32)  (743)  (974)  (656)  (32)  (842)  (490)  (350) ติดลบ

ต่อเน่ือง 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใช้ไป

ในกิจกรรมดาํเนินงาน 

 (320) (1,037)  (429)  (827)  (40) (1,852)  (546)  (200) ติดลบ

ต่อเน่ือง 

ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนต่อเนื่องทุกไตรมาส และ

กระแสเงินสดสทุธทิี่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานก็ติดลบต่อเนื่องทุกไตรมาส เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีความ

จาํเป็นตอ้งใชเ้งินสดที่อยู่ในบริษัทฯ หรือกูยื้มจากสถาบนัการเงิน หรือจากบุคคลอื่นมาทดแทน เพื่อชดเชย

เงินทุนหมนุเวียนที่ติดลบดงักล่าว 

จากเงินเพิ่มทุนจาํนวน 1,551.68 ลา้นบาท ประกอบกับมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จาํนวน 

404.66 ลา้นบาท อา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระที่ตอ้งจ่ายคืน

เงินกู้นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร จาํนวน 2,720 ลา้นบาท ภายในเดือนกันยายน 2563 ประกอบกับกระแสเงิน

สดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานที่มีโอกาสติดลบต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป ทําให้บริษัทฯ มีความ

จําเป็นต้องขยายสัญญากู้ยืมเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบกําหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566) และมี

เง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้ทันที เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วัตถุประสงคใ์นการเข้าทาํรายการพิจารณาอนุมัติฯ ใน

ครัง้นีถื้อว่าสมเหตุสมผล 
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2.2 ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ 

2.2.1 ขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการ  

(1) มีเงินทุนสาํหรบัดาํเนินกิจการ  

ในกรณีที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินไม่เพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และไม่

สามารถเบิกเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินที่มีอตัราดอกเบีย้ตํ่ากว่าดอกเบีย้เงินกูยื้มจากนางหทัย

รัตน์ จุฬางกูรได ้ การเข้าทาํรายการพิจารณาอนุมัติฯ ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ยังคงมี

เงินทุนสามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง โดยวงเงินดังกล่าวจะเพียงพอจนถึง 14 

พฤษภาคม 2566 ตามการขยายระยะเวลาของสญัญาเงินกู้หรือไม่ ขึน้อยู่กับสถานการณ์

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ

อตุสาหกรรมการบนิทั่วโลก 

(2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือก นอกเหนือจากสถาบนัการเงิน 

วงเงินกูยื้มดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับบริษัทฯ ในการเสริมสภาพคล่อง 

นอกเหนือจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน โดยผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทฯ 

ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง อา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ตัง้แต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบนั ขาดทุน

ไม่ตํ่ากว่าปีละ 1,700 ลา้นบาท อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง จาก 4.80 เท่า 

ในปี 2559 เป็น 61.59 เท่า ในปี 2562 ทําให้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะต้องใช้

หลักทรัพยค์ํา้ประกัน ทาํให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ค่อนขา้งจาํกัดอย่าง

มาก แต่เง่ือนไขการกู้ยืมครัง้นี ้บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกันใด ๆ  และไม่มีค่าธรรมเนียม 

จึงเป็นทางเลือกของบริษัทฯ 

(3) เง่ือนไขการกูยื้มเงินผ่อนปรนกว่าสถาบนัการเงิน 

วงเงินกู้ยืมดังกล่าว มีเง่ือนไขผ่อนปรนกว่าเง่ือนไขของสถาบันการเงินที่บริษัทฯ 

ไดร้บั ณ ปัจจุบนั เช่น บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลกัประกันใด ๆ ผูใ้หกู้ไ้ม่คิดค่าธรรมเนียม และไม่

มีเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความคล่องตัวในการกู้ยืม

มากขึน้ 

(4) ลดภาระผูถื้อหุน้ในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 

ประวัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) ในระยะเวลา 4 ปียอ้นหลงั 
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ปี จาํนวนหุ้นท่ีเสนอขาย จาํนวนหุ้นท่ีขายได้ ราคา (บาท/หุ้น) จาํนวนเงินท่ีได ้(ล้านบาท) 

2560 1,135,999,882 1,135,999,882 1.50 1,704 

2562 908,799,918 836,515,960 2.75 2,300 

2563 888,147,358 620,670,967 2.50 1,552 

จะเห็นไดว่้าบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นถึง 3 ครัง้ ในช่วง 4 ปีที่

ผ่านมา เป็นภาระใหกั้บผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ อย่างมาก และทาํใหผู้ถื้อหุ้นที่ไม่ไดใ้ช้สิทธิจอง

ซือ้หุ้นเพิ่มทุน มีสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงมาก ดังนั้นการทาํรายการพิจารณาอนุมัติฯ จะ

ช่วยลดภาระของผู้ถือหุน้ในการเพิ่มทุนในครัง้ถัดไป หรือสามารถยืดระยะเวลาการเพิ่มทุน

ใหช้า้ลงได ้รวมถึงไม่ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของผู้ถือหุน้รายย่อยลดลง 

 

2.2.2 ขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ 

(1) การพึ่งพิงบุคคลที่เก่ียวโยงกันในฐานะเจ้าหนีร้ายใหญ่ 

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 

มีเงินกู้ยืมระยะสั้น จาํนวน 2,520 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ทั้ง

จาํนวน จะเห็นไดว่้าบริษัทฯ พึ่งพิงเงินกูจ้ากนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร ทัง้หมด 

สาํหรบัภาระหนีอ้ื่น ๆ ของสถาบนัการเงินที่บริษัทฯ เป็นวงเงินคํา้ประกัน (LG) วงเงิน 

Standby Letter of Credit วงเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอนุพันธ์ (Forward) ซ่ึงไม่ใช่

หนีสิ้นหมนุเวียน 

ดังนั้นการเข้าทํารายการพิจารณาอนุมัติฯ จะทําให้บริษัทฯ พึ่งพิงนางหทัยรัตน์ 

จุฬางกูร เป็นจาํนวนมาก 

(2) การกูยื้มเงินแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของนางหทัยรตัน ์ จุฬางกูร 

สัญญาไม่มีเง่ือนไขบังคับให้นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร จะตอ้งให้เงินกู้กับบริษัทฯ ทุก

ครัง้ที่บริษัทฯ รอ้งขอ ดงันัน้ นางหทยัรตัน ์จุฬางกูร มีสิทธิพิจารณาไม่ใหกู้ ้ ซ่ึงส่งผลให้บริษัท

ฯ จะตอ้งหาแหล่งเงินทุนอื่นมาทดแทน หรือปรบัแผนการใชเ้งินของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพคล่อง 

(3) ใหสิ้ทธิผูใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัท ี

เง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่า

จะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม อาจทาํให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินมาชําระเงินต้นและ

ดอกเบีย้ตามอายุของตั๋วสญัญาใชเ้งินได ้และถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัที่รอ้ยละ 15 ต่อปี 
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(4) ความเส่ียงที่อาจถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชาํระหนี ้

ดว้ยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนมาโดยตลอด อาจทาํให้บริษัทฯ ไม่

สามารถหาเงินมาชําระเงินตน้และดอกเบี ้ยตามอายุของตั๋วสัญญาใช้เงินได ้ และถูกคิด

อตัราดอกเบีย้ผิดนดัที่รอ้ยละ 15 ต่อปี 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มว่าเงินสดจะไม่เพียงพอ บริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรอง

ขยายระยะเวลาการชาํระเงินเจา้หนีอ้อกไป ทาํใหก้ารใชเ้งินสดในช่วงนัน้ ๆ นอ้ยลง และถ้า

เงินสดยงัไม่เพียงพออีก บริษัทฯ จะเลือกการกูยื้มเงินมาชดเชย โดยพิจารณาออกตั๋วสัญญา

ใช้เงินที่มีอายุที่เหมาะสม ตามการคาดการณ์กระแสเงินสดส่วนเกินที่จะมีเขา้มาเพื่อชาํระ

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน  

จากประวติัที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถเจรจากับนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูรเพื่อขอต่ออายุ

ตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป ซ่ึงทาํให้บริษัทฯ ไม่มีประวัติการผิดนัดชาํระหนีกั้บนางหทัยรัตน์ 

จุฬางกูร รวมถึงครอบครวัจุฬางกูรถือหุน้มากกว่ารอ้ยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้ 

จึงมีความเช่ือมั่นว่าจะใหก้ารสนับสนุนทางการเงินต่อไป แม้ว่าผลการดาํเนินงานอาจไม่

เป็นไปตามที่คาดการณเ์อาไว ้

ในกรณีที่ถูกคิดดอกเบีย้ผิดนัดชาํระหนีใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ของเงินกู้ทั้งหมด 

3,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ จะเสียดอกเบีย้ 450 ลา้นบาท 

 

2.3 ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ 

2.3.1 ขอ้ดีในการไม่เขา้ทาํรายการ  

- ไม่มี - 

 

2.3.2 ขอ้ดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ 

(1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรบัการใช้คืนเงินกูยื้ม 

ในกรณีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้เข้าทํารายการพิจารณาอนุมัติฯ บริษัทฯ 

จะตอ้งทยอยคืนเงินกู้ยืมตามอายุตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะครบอายุ อาจทาํให้บริษัทฯ ขาด

สภาพคล่อง และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 15 

 

(2) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรบัการดาํเนินกิจการ 

ในกรณีเงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนเม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2563 ถึง  7 กุมภาพันธ์ 2563 จํานวน  1,552 ล้านบาท ถูกใช้จนหมดแล้ว และผล

ประกอบการของบริษัทฯ ยงัคงขาดทุน รวมถึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่น 

เช่น สถาบนัการเงิน ได ้อาจทาํใหบ้ริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และส่งผลกระทบต่อการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ  

(3) ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนที่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ 

จากผลการดาํเนินงานในปัจจุบนัของบริษัทฯ ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่

ผ่านมา เง่ือนไขการกู้ยืมของสถาบันการเงินในปีที่ผ่านมา การขอวงเงินกู้ หรือการเบิกเงิน

กู้ยืมที่มีวงเงินอยู่แลว้เพิ่มเติมที่มีอัตราดอกเบีย้ตํ่า ทางสถาบันการเงินมีเง่ือนไขจะตอ้งใช้

หลักทรัพยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน และทรัพยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงไม่สามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันได  ้

บริษัทฯ จะตอ้งใชเ้งินฝาก/เงินสดในการคํา้ประกันเท่านัน้ ทาํใหเ้ง่ือนไขที่ไดร้บัจากสถาบัน

การเงินไม่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ ณ ปัจจุบนั 

(4) บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

กรณีที่บริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน หรือบุคคล

ใดได ้บริษัทฯ อาจพิจารณาขายหุน้สามัญเพิ่มทุนอีกครัง้ ซ่ึงจะเป็นภาระกับผูถื้อหุน้ในกรณี

ผู้ถือหุ้นซือ้หุ้นเพิ่มทุน และกรณีไม่ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือ

หุน้ลดลง  

 

2.4 ขอ้ดี และขอ้ดอ้ย ระหว่างการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกันและบุคคลภายนอก 

2.4.1 ขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

มีเง่ือนไขและวงเงินในการกูยื้มเงินที่บริษัทฯ สามารถปฏิบติัได ้ 

เนื่องจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ สัดส่วน ร้อยละ 26.38 ของทุนจด

ทะเบียนที่ชาํระแลว้ นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ย่อมมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการประกอบ

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทาํให้เง่ือนไขและวงเงินการกู้ยืมมีความเหมาะสมกับบริษัทฯ และสามารถ

ปฏิบติัได ้เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องบริษัทฯ และนางหทยัรตัน ์จุฬางกูร ในฐานะผูถื้อหุน้ดว้ยเช่นกัน 
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2.4.2 ขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องนางหทัยรัตน ์ จุฬางกูร 

เนื่องจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อาจใช้อาํนาจควบคุมคณะกรรมการ 

หรือฝ่ายบริหาร ใหใ้ชเ้งินกูจ้ากนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร มากกว่าใชเ้งินกู้จากสถาบันการเงิน ในกรณี

ที่มีเง่ือนไขที่ดีกว่า เพื่อใหน้างหทยัรตัน ์จุฬางกูร ไดร้บัผลประโยชนจ์ากดอกเบีย้เงินกูยื้ม 

แต่ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีตัวแทนจากผูถื้อหุน้กลุ่มอื่น มีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็น

อิสระ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถทางดา้นกฎหมาย และการเงิน ซ่ึงมีหนา้ที่พิจารณา

ความเหมาะสมของการทํารายการที่เก่ียวโยงกันอยู่ ทาํให้ลดความเส่ียงจากความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนด์งักล่าวที่อาจจะเกิดขึน้ได ้

 

2.4.3 ขอ้ดีในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

  ไม่มี เนื่องดว้ยยงัไม่มีสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นใดที่ เสนอเง่ือนไขการให้สินเช่ือในเง่ือนไข

เดียวกันหรือดีกว่าเม่ือเทียบกับขอ้เสนอของนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

 

2.4.4 ขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

(1) วงเงินที่ไดร้บัอาจไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจการ 

เนื่องจากผลการดําเนินงาน ที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทาํให้

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ลดลงอย่างรวดเร็ว วงเงินกู้ที่ได้รับอาจไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ หากบริษัทฯ ยงัคงมีผลขาดทุนต่ออีกในอนาคต 

(2) เง่ือนไขที่ไดร้บัอาจไม่ตรงความสามารถของบริษัทฯ 

เนื่องจากผลการดําเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึงตัวเลขอัตราส่วนทาง

การเงินต่าง ๆ  ไม่ดี ประกอบกับบริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพยใ์ดที่สถาบันการเงินยอมรับใหเ้ป็น

หลกัประกันสญัญาเงินกู ้ จึงมกัเป็นปัญหาเม่ือบริษัทฯ ดาํเนินการขอสินเช่ือไป 
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3. ความเหมาะสมของราคาและเง่ือนไขของรายการ 

วงเงินกูสิ้นเช่ือหมุนเวียนที่บริษัทฯ ไดร้บัจากสถาบันการเงิน ณ ปัจจุบนั มีอยู่ 2 ประเภท คือ เงินกูเ้บิกเกิน

บัญชี (OD) และเงินกู้ประเภทตั๋วเงิน (PN) เงินกู้เบิกเกินบัญชีจะมีวงเงินจํานวนไม่เกิน 20 ลา้นบาท ในแต่ละ

สถาบนัการเงิน และมีอตัราดอกเบีย้ที่ไดร้ับอยู่ที่ อัตราดอกเบีย้ของลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี 

(MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี สาํหรบัเงินกูป้ระเภทตั๋วเงิน ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีวงเงินหลายรอ้ยลา้นบาท แต่

ดว้ยเง่ือนไขการเบิกเงินกูคื้อตอ้งมีหลกัทรัพยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน ซ่ึง ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ไม่ไดใ้ชว้งเงินกูป้ระเภท

ตั๋วเงินแลว้ เนื่องจากไม่สามารถหาหลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ใช่เงินสดมาคํา้ประกันได ้

สาํหรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้เบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงินที่ไดร้ับ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ อัตราดอกเบีย้ของ

ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี ใกลเ้คียงอตัราดอกเบีย้ของการ

ทาํรายการครั้งนี ้ ปัจจุบันที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อปี (อัตราเฉล่ียดอกเบี ้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี) แต่วงเงิน

ที่ไดร้บัต่างกันอย่างมาก วงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ที่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ขณะที่วงเงินกูค้รัง้นี ้ มีจาํนวน 

3,000 ลา้นบาท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ของรายการพิจารณาอนุมัติฯ ได ้และวงเงินของ

สถาบันการเงินอยู่ที่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ก็ไม่เพียงพอต่อการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงไม่ใช่ทางเลือกที่

เหมาะสมกับสถานการณปั์จจุบนั 

เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในจาํนวนหลายพนัลา้นบาท โดย

ไม่พึ่งพาบุคคลภายนอกในการสนับสนุนหลักทรัพยค์ํา้ประกัน เป็นไปไดย้าก อา้งอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ ตาม

ตารางดา้นล่าง 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2560 2561 2562 ความเห็น 

กระแสเงินสดสุทธิท่ีใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (2,834) (2,613) (2,638) ติดลบต่อเน่ือง 

ขาดทุนสาํหรบัปี  (1,826)  (2,405)  (1,714) ขาดทุนต่อเน่ือง 

อตัราหนีสิ้นต่อทุน (เท่า) 5.14 (21.61) 61.59 ขาดทุนเกินทุนในปี 2561 

จากตวัเลขในงบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดสุทธิที่

ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเพิ่มขึน้ทุกปี จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถกูยื้มเงิน

จากสถาบันการเงินที่มีเง่ือนไขไม่ตอ้งวางหลักทรัพยค์ํา้ประกันได ้ และทรัพยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็น

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัทรพัยค์ํา้ประกันได ้ การที่นางหทัยรัตน์ 

จุฬางกูร ให้กู้เงินเป็นจาํนวนมาก โดยคิดอัตราเฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา 

(MLR) ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์บวก รอ้ยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันที่ รอ้ยละ 

6.323 ต่อปี และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ จึงเป็นเสมือนแหล่ง
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เงินทุนสาํรอง ในกรณีที่บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องและไม่สามารถยืมเงินจากสถาบันการเงินในอัตราดอกเบีย้ที่ตํ่า

กว่านีไ้ด ้ที่ปรกึษาทางการเงินอสิระจึงมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ ไดร้บัมีความเหมาะสม 

ในกรณีบริษัทฯ กู้ยืมเงินเต็มจาํนวน 3,000 ลา้นบาท ในระยะเวลา 12 เดือน กับนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 

บริษัทฯ จะตอ้งจ่ายดอกเบีย้ทั้งสิน้ จาํนวนประมาณ 189.69 ลา้นบาท ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเห็นว่ามีความ

คุม้ค่า เนื่องจากหากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นได ้ และไม่มีวงเงินกู้

จาํนวน 3,000 ลา้นบาท ขา้งตน้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดาํเนินกิจการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทาํใหร้ายไดบ้ริษัทฯ ลดลง 

หรือบริษัทฯ อาจหยุดประกอบกิจการชั่วคราว 

สาํหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสญัญาใช้เงิน 

โดยตั๋วสญัญาใชเ้งินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั เป็นความตอ้งการของทางบริษัทฯ ที่สอดคลอ้งกับการใชเ้งินใน

แต่ละคราวในระยะสั้น ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน มีความเหมาะสม เพราะโดยทั่วไป

ธุรกิจสายการบินจะมีช่วงฤดูท่องเที่ยว (High season) คือ ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low 

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

ดงักล่าวเป็นเงินทุนหมนุเวียนในระยะสัน้ ดอกเบีย้จ่ายก็จะนอ้ยลงตามระยะเวลาที่กู้ยืมเงินที่สัน้ลง 

บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกันใหกั้บนางหทัยรัตน ์จุฬางกูร ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดร้ับ

จากสถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั อย่างมาก ที่ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ วางหลกัทรพัยค์ํา้ประกันเต็มจาํนวน 

ในสญัญากูยื้มเงิน ณ ปัจจุบนั กับนางหทยัรัตน ์ จุฬางกูร มีเง่ือนไขในกรณีที่ผูกู้้ผิดนัดชาํระหนี ้ ผูกู้ต้กลงให้

ผู้ให้กู้คิดดอกเบีย้ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงินทั่วไป ที่สามารถคิด

อตัราดอกเบีย้สงูสดุไดต้ัง้แต่รอ้ยละ 16.22 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน รวมถึงสามารถคิดอตัราดอกเบี ้ยผิด

นดัชาํระหนีไ้ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 20 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน 

ชาํระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ เม่ือเทียบกับเง่ือนไขเงินกู้กับสถาบัน

การเงินที่บริษัทฯ ไดร้บั ณ ปัจจุบนั มีเง่ือนไขเหมือนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั่วไป 

เง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีก

ก็ตาม เป็นเง่ือนไขที่แตกต่างจากสถาบนัการเงินทั่วไป ซ่ึงโดยปกติสถาบันการเงินจะสามารถทาํไดใ้นกรณีบริษัทฯ

ผิดนดัชาํระหนี ้หรือในกรณีบริษัทฯ ทาํผิดเง่ือนไขในสญัญา แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิด

น่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โดยรวม ทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทน

ได ้



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 3 หนา้ที่ 19 

 

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร มีอัตราดอกเบี ้ยที่

เหมาะสม และมีเง่ือนไขในการกู้ยืมที่ดีกว่าที่ไดร้บั ณ ปัจจุบนั และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการดาํเนนิธุรกิจ 

รวมถึงการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่อาจมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้ที่ดีกว่า จึงเป็นเง่ือนไขในการ

เขา้ทาํรายการที่เหมาะสม  
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4. สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครัง้ที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติอนุมัติให้

เปล่ียนแปลงการขยายระยะเวลาการใช้วงเงินกูยื้ม เป็นครบกาํหนดวันที่ 30 กันยายน 2563 รวมถึงมีมติเพิ่มเติม

เง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้ันที แม้ว่าจะยังมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมติัการเขา้ทาํรายการ โดยไม่ตอ้งรอมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ดว้ยปัจจุบนับริษัทฯ กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจากการดาํเนนิงานติดลบ เนื่องจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการ

ชะลอตัวของธุรกิจสายการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม ทาํให้บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุน

อย่างต่อเนื่อง ทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่น 

ดงันัน้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้เดียวกันจึงมีมติขยายสัญญากูยื้มเงินเป็นไม่เกิน 48 เดือน (ครบ

กาํหนดวันที่ 14 พฤษภาคม 2566) และมีเง่ือนไขให้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือได้

ทนัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีกก็ตาม เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การปิดน่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้ง

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม รวมทั้งยังไม่มีข้อบ่งชีใ้ด ๆ  ที่จะทาํให้ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ดีขึน้ในปี 

2563 เนื่องจากตัวเลขในงบการเงินในปีที่ผ่าน ๆ มา ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสด

สทุธิที่ใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานติดลบต่อเนื่อง อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนอยู่ในระดบัสงู จึงทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถ

กูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มเติมที่มีเง่ือนไขไม่ตอ้งวางหลักทรพัยค์ํา้ประกันได ้ และทรพัยสิ์นถาวรส่วนใหญ่ของ

บริษัทฯ เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และอุปกรณค์อมพิวเตอร ์ ซ่ึงไม่สามารถนาํไปใชเ้ป็นหลักทรพัยค์ํา้ประกันได ้ ทาํให้

บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งขยายสญัญากู้ยืมเงินจากเดิมครบกาํหนดวนัที่ 30 กันยายน 2563 เป็นไม่เกิน 48 เดือน 

(ครบกาํหนดวนัที่ 14 พฤษภาคม 2566) เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วตัถุประสงคใ์นการทาํรายการพิจารณาอนุมติัฯ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน

หมนุเวียนในการดาํเนินงานทั่วไปรวมถึงการสนบัสนุนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกัน มีความสมเหตุสมผล 

ข้อดีในการเข้าทํารายการ คือ (1) มีเ งินทุนสําหรับดําเนินกิจการ (2) เป็นแหล่งเงินทุนทางเ ลือก 

นอกเหนือจากสถาบันการเงิน (3) เง่ือนไขการกู้ยืมเงินผ่อนปรนกว่าสถาบันการเงิน และ (4) ลดภาระผู้ถือหุ้นใน

การซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน แต่ก็มีขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการ คือ (1) การพึ่งพิงบุคคลที่เก่ียวโยงกันในฐานะเจ้าหนี ้

รายใหญ่ (2) การกูยื้มเงินแต่ละครัง้ขึน้อยู่กับการพิจารณาของนางหทัยรัตน ์ จุฬางกูร (3) ใหสิ้ทธิผูใ้ห้กูมี้สิทธิบอก

เลิกสญัญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที และ (4) ความเส่ียงที่อาจถูกคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัชาํระหนี ้
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ข้อดีในการไม่เข้าทาํรายการ ไม่มี แต่ก็มีข้อดอ้ยในการไม่เข้าทาํรายการ คือ (1) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพ

คล่องเพียงพอสาํหรบัการใชคื้นเงินกูยื้ม (2) บริษัทฯ อาจไม่มีสภาพคล่องเพียงพอสาํหรับการดาํเนินกิจการ (3) ไม่

สามารถหาแหล่งเงินทุนที่ตรงกับความสามารถของบริษัทฯ และ (4) บริษัทฯ อาจจาํเป็นตอ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 

มีข้อดีในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ มีเง่ือนไขและวงเงินในการกู้ยืมเงินที่บริษัทฯ 

สามารถปฏิบัติได้ แต่ก็มีข้อด้อยในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน คือ อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนข์องนางหทยัรตัน ์ จุฬางกูร 

ข้อดีในการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก ไม่มี แต่ก็มีข้อดอ้ยในการเข้าทาํรายการกับบุคคลภายนอก 

คือ (1) วงเงินที่ไดร้ับอาจไม่เพียงพอในการดาํเนินกิจการ และ (2) เง่ือนไขที่ไดร้ับอาจไม่ตรงความสามารถของ

บริษัทฯ 

สาํหรับอัตราดอกเบีย้เงินกู้เบิกเกินบัญชี จากสถาบันการเงินที่ไดร้ับ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ อตัราดอกเบีย้ของ

ลกูคา้รายใหญ่ชัน้ดี ประเภทเงินเบิกเกินบญัชี (MOR) คิดเป็น รอ้ยละ 5.845 ต่อปี ใกลเ้คียงอตัราดอกเบีย้ของการ

ทาํรายการครัง้นี ้ ปัจจุบนัที่ รอ้ยละ 6.323 ต่อปี แต่วงเงินที่ไดร้บัต่างกันอย่างมาก วงเงินของสถาบนัการเงินอยู่ที่ไม่

เกิน 20 ลา้นบาท ต่อแห่ง ขณะที่วงเงินกูค้รัง้นี ้มีจาํนวน 3,000 ลา้นบาท 

เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของบริษัทฯ ในการหาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินในจาํนวนหลายพนัลา้นบาท โดย

ไม่พึ่งพาบุคคลภายนอกในการสนับสนุนหลกัทรัพย์คํา้ประกัน เป็นไปไดย้าก และการกู้เงินมิได้จาํกัดสิทธิของ

บริษัทฯ ในการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า อตัราดอกเบีย้

ที่บริษัทฯ ไดร้บัมีความเหมาะสม 

สาํหรับเง่ือนไขของรายการต่าง ๆ คือ สามารถทยอยเบิกถอนตามความจาํเป็นโดยออกตั๋วสัญญาใชเ้งิน 

โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน สอดคลอ้งกับการใช้เงินในแต่ละคราวในระยะสั้นของบริษัทฯ  

ดังนั้น ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคราวละไม่เกิน 180 วัน มีความเหมาะสม บริษัทฯ ไม่ตอ้งวางหลักประกัน ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขที่ดีกว่าเง่ือนไขที่บริษัทฯ ไดร้บัจากสถาบนัการเงิน ณ ปัจจุบนั อย่างมาก  

สัญญามีเง่ือนไขในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาํระหนี ้ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบีย้ไดใ้นอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี ซ่ึง

เป็นเง่ือนไขที่ดีกว่าเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินทั่วไป ที่สามารถคิดอตัราดอกเบีย้สงูสดุไดต้ั้งแต่รอ้ยละ 16.22 – 28 ต่อ

ปี ขึน้อยู่กับสถาบนัการเงิน รวมถึงสามารถคิดอตัราดอกเบีย้ผิดนัดชาํระหนีไ้ดต้ัง้แต่รอ้ยละ 20 – 28 ต่อปี ขึน้อยู่กับ

สถาบนัการเงิน 

ชาํระดอกเบีย้คืนเม่ือครบกาํหนดของตั๋วสญัญาใช้เงินแต่ละฉบับ เป็นเง่ือนไขเหมือนเงินกู้จากสถาบัน

การเงินทั่วไป  

เง่ือนไขใหผู้ใ้หกู้มี้สิทธบิอกเลิกสัญญาและ/หรือยกเลิกวงเงินที่เหลือไดท้นัที แมว่้าจะยงัมีวงเงินเหลืออยู่อีก

ก็ตาม เป็นเง่ือนไขที่แตกต่างจากสถาบันการเงินทั่วไป ซ่ึงโดยปกติสถาบันการเงินจะสามารถทาํไดใ้นกรณีบริษัท
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ผิดนดัชาํระหนี ้หรือในกรณีบริษัทฯ ทาํผิดเง่ือนไขในสญัญา แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ กาํลงัประสบปัญหากระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานติดลบ เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิด

น่านฟ้าห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศ และการชะลอตัวของธุรกิจสายการบินรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โดยรวม ทาํใหบ้ริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นทดแทน

ได ้

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เง่ือนไขการกู้ยืมจากนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร มีอัตราดอกเบี ้ยที่

เหมาะสม และมีเง่ือนไขในการกู้ยืมที่ดีกว่าที่ไดร้บั ณ ปัจจุบนั และมิไดจ้าํกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการดาํเนินธุรกิจ 

รวมถึงการพิจารณาเงินกูยื้มจากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่อาจมีเง่ือนไขและอตัราดอกเบีย้ที่ดีกว่า จึงเป็นเง่ือนไขในการ

เขา้ทาํรายการที่เหมาะสม 

ดงันัน้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ผูถื้อหุน้ควรอนุมัติการเขา้ทาํรายการรบัความช่วยเหลือ

ทางการเงินจากบุคคลที่เก่ียวโยงกันโดยขยายระยะเวลาของสัญญากู้ยืมเงินไม่เกิน 48 เดือน ครบกาํหนดวันที่ 14 

พฤษภาคม 2566 และใหสิ้ทธิผู้ใหกู้้บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน นอกจากนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระแนะนาํให้ผู้ถือ

หุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ  ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น เง่ือนไขของรายการ ข้อดี และข้อดอ้ยในการเข้าทาํ

รายการ ข้อดี และข้อดอ้ยในการไม่เขา้ทาํรายการ ข้อดี และข้อดอ้ยในการเข้าทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํรายการกับบุคคลภายนอก เป็นตน้  

ในการพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมัติการเข้าทาํรายการพิจารณาอนุมติัฯ ในครัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณา

ขอ้มูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ  ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดน้าํเสนอไว้ในรายงาน

ฉบับนี ้อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” การเข้าทาํรายการพิจารณาอนุมัติฯ ในครัง้นี ้ขึน้อยู่

กับดุลยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 
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ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค ์แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกัด 

 

 

______________________________ 

(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ) 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 

 

 

______________________________ 

(นายกสิณ เทียนชยั) 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

 

 

__________________________ 

(นายกสิณ เทียนชยั) 

ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 4 หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

ข้อมูลที่สําคัญของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 4 หนา้ 2 

 

1. ประวติัความเป็นมาและพฒันาการที่สาํคัญ 

ปี เหตุการณส์าํคญั 

2558 - รบัมอบเคร่ืองบินโบอิง้ 737-800 (Next Generation) จาํนวน 2 ลาํ และรับมอบเคร่ืองบินบอม

บารดิ์เอ Q400 (NextGen) จาํนวน 2 ลาํ  

- การตรวจประเมินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่เข้ามาตรวจสอบ

มาตรฐานระบบการบินพลเรือนของประเทศไทย 

- เพิ่มเที่ยวบินเสน้ทางดอนเมือง - ย่างกุ้งและกลับจาก 2 เที่ยวบินต่อวันเป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน 

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายด้านเวลาเดินทางให้ผู้โดยสาร โดยเร่ิมให้บริการตั้ง แต่วันที่ 2 

กันยายน 2558 

- เข้าลงทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทจัดตั้งขึน้ที่ประเทศสิงคโปร์ 

เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหว่างสายการบิน ทุนจดทะเบียนจาํนวน 

4 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ โดยมีโครงสรา้งผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ บริษัท สายการบินนกแอร ์จาํกัด  (มหาชน) 

อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 Scoot Pte Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 25 และ TOD 

Holdings Co.,Ltd. อตัราส่วนการลงทุนรอ้ยละ 50 

2559 - รับมอบเคร่ืองบินโบอิ ้ง 737-800 เพิ่มเติมจํานวน 3 ลํา และรับมอบเคร่ืองบินบอมบารดิ์เอ 

Q400 (NextGen) จาํนวน 2 ลาํ  

- ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต ้ “Value Alliance” เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนั และสามารถตอบสนองความตอ้งการในการเลือกใช้บริการในเสน้ทาง

บินของกลุ่มพนัธมิตร 

- ลดสดัส่วนการถือหุน้ใน Air Black Box Asia Pacific Pte. Ltd. ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึน้ เป็น

จาํนวน 5.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จากเดิม 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีผู้ถือหุ้นประกอบดว้ย บริษัท 

สายการบินนกแอร ์จาํกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนการลงทุนรอ้ยละ 15 (ลดลงจากเดิมที่รอ้ยละ 

25) Scoot Pte. Ltd. อัตราส่วนการลงทุนร้อยละ 15 (ลดลงจากเดิมที่ร้อยละ  25)  ANA 

Holdings, Inc. มีอตัราส่วนการลงทุนรอ้ยละ 15 Cebu Air, Inc. อตัราส่วนการลงทุนรอ้ยละ 15 

และ VaultPAD Ventures Ltd. (เดิมคือ TOD Holdings Co., Ltd.) อตัราส่วนการลงทุนรอ้ยละ 

40 

2560 - เปิดตัวบัตรโดยสารรูปแบบใหม่ “นกเลือกได”้ (Choose Your NOK) และมีการเพิ่มเติมบริการ

อาหารรอ้นบนเคร่ืองบิน 

- นาํเคร่ืองบินออกจากฝูงบินตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ จาํนวนทั้งสิน้ 4 ลาํ และมีการ

รบัมอบเคร่ืองบินไอพ่นลาํใหม่ (Boeing 737-800 New Generation) อีกจาํนวน 2 ลาํ  

- เพิ่มเสน้ทางการบินต่างประเทศสาํหรบัเที่ยวบินเช่าเหมาลาํอีกจาํนวนหลายเสน้ทาง อาทิ ดอน

เมือง –หนางหนิง, ดอนเมือง – หยานเฉิง, ดอนเมือง – หยินฉวน, ดอนเมือง – เจิง้โจวซินเจิง้ , อู่

ตะเภา – ไหโข่ว, อู่ตะเภา –อี๋ชาง เป็นตน้ 
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ปี เหตุการณส์าํคญั 

- เปิดให้บริการเส้นทางการบินต่างประเทศแบบประจาํในเส้นทาง แม่สอด – ย่างกุ้ง อีกครั้ง

จาํนวน 3 เที่ยวบินต่อสปัดาห ์

- เพิ่มเสน้ทางการให้บริการรถรับ-ส่งสาํหรับผู้โดยสารที่ตอ้งการเดินทางไปยังเสน้ทางที่บริษัทฯ 

ไม่ไดไ้ห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรบัอากาศไปยัง

จุดหมายปลายทางได ้(Fly ’n’ Ride) ใน 5 เสน้ทาง 

- เพิ่มช่องทางรับชาํระเงินให้กับผู้โดยสารเพิ่มเติมทัง้หมด จาํนวน 5 ช่องทาง ไดแ้ก่ บริการหัก

บัญชีอัตโนมัติของธนาคารกรุงเทพ (BBL Direct Debit), ช่องทางชาํระเงินที่บิ๊กซี ซุปเปอรเ์ซ็น

เตอร ์(Big C), บริการแรบบิทไลนเ์พย ์ (Rabbit LINE Pay), ช่องทางแอปเปิ้ลเพย ์ (Apple Pay) 

และ ช่องทางชาํระเงินที่เทสโก ้โลตสั (TESCO Lotus)  

- บริษัทฯ ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2,499,249,882 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท รวมทัง้สิน้ 

2,499,249,882 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชาํระแลว้จาํนวน 2,271,999,764 หุน้ มลูค่าที่ตรา

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

2561 - นาํเคร่ืองบินออกจากฝูงบินตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ จาํนวนทัง้สิน้ 1 ลาํ 

- เพิ่มเสน้ทางการบินต่างประเทศสาํหรบัเที่ยวบินเช่าเหมาลาํอีกจาํนวนหลายเสน้ทาง ไดแ้ก่ 

ดอนเมือง-อิ๋นชวน, ดอนเมือง-หนานทง, เชียงใหม่-หนานหนิง, ภูเก็ต-หนานหนิง, ภูเก็ต-เฉิงตู, 

ดอนเมือง-เหยียนเฉิง, ภูเก็ต-ซีอัน, ภูเก็ต-โฮฮอต, ภูเก็ต-ฝู่โจว, ภูเก็ต-อี๋ชาง, ภูเก็ต-เหอเฝย, อู่

ตะเภา-ฉางซา, อู่ตะเภา-หนานชาง, อู่ตะเภา-หลินหยี,้ อู่ตะเภา-ตา้ถง, อู่ตะเภา-เปาโถว, อู่

ตะเภา-อิ๋นชวน, อู่ตะเภา-เหม่ยเซียน, ดอนเมือง-เพชรบูรณ์, ดอนเมือง-อี๋ชาง, ดอนเมือง-เหมย

เซียน, ภูเก็ต-ฉางโจว, ภูเก็ต-เจิง้โจว 

- เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศแบบประจําในเส้นทางบินตรง อุดรธานี-

อุบลราชธานี, ดอนเมือง – เพชรบูรณ ์และ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน 

- เพิ่มเสน้ทางการให้บริการรถรับ-ส่งสาํหรับผู้โดยสารที่ตอ้งการเดินทางไปยังเสน้ทางที่บริษัทฯ 

ไม่ไดใ้ห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยัง

จุดหมายปลายทางได ้Fly ’n’ Ride ใน 4 เสน้ทาง คือ ศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ (เขาคอ้) เชียงราย 

(แม่สาย) และ ลาํพูน Fly’n’Ferry 7 เสน้ทาง เกาะบุโหลน เกาะจัม เกาะลิบง เกาะไร่เลย ์เกาะ

เหลาเหลียง เกาะยาวนอ้ย และเกาะยาวใหญ่ 

- เพิ่มช่องทางรับชําระเงินให้กับผู้โดยสาร ไดแ้ก่ ช่องทางชาระเงินโดย Alipay, WeChat Pay, 

UnionPay บริการชาํระผ่าน QR Payment เจา้แรกของประเทศไทย และช่องทาง 123Myanmar  

- ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ และหาดใหญ่ สู่กรุงเทพฯ และต่อเคร่ืองไปยังโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่ น หรือไทเป - ไตห้วนั ในการจองตั๋วเพียงครัง้เดียวบนเว็บไซตข์องนกแอร ์ โดยไม่ตอ้ง

โหลดกระเป๋าใหม่ ดว้ยบริการ check-through baggage 

- นกแอรไ์ดร้บัรางวลั Best Low-Cost Airline in Thailand 2018 จาก Skytrax 
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ปี เหตุการณส์าํคญั 

- นกแอรติ์ด 1 ใน 5 ของสายการบินที่มีการตรงต่อเวลามากถึง 80% ในอาเซียน จัดอันดับโดย 

OAG  

2562 - ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2562 มีมติอนุมติัดงันี ้

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,499.25 ลา้นบาท เป็น 3,408.05 ลา้นบาท โดยจดัสรร

หุน้เพิ่มทุนเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน ในอตัราส่วน 2.5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้

สามญัใหม่ ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.75 บาท 

- เข้าลงทุนใน บริษัท ไลน์ เมนเทนแนนซ ์พารท์เนอรชิ์พ (ประเทศไทย) จาํกัด ประกอบธุรกิจ

ใหบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน โดยมีทุนจดทะเบียน 63.68 ลา้นบาท โดยใหบ้ริษัท สายการบิน

นกสกู๊ต จาํกัด เขา้ลงทุนในสดัส่วนรอ้ยละ 50.9998 ของทุนจดทะเบียน หรือเท่ากับ 32.48 ลา้น

บาท และไดล้งนามในสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) และสัญญาที่เก่ียวข้อง

ในบริษัท ไลน์ เมนเทนแนนซ์ พาร์ทเนอร์ชิพ (ประเทศไทย) จํากัด กับ SIA Engineering 

Company Limited และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยสัดส่วนการลงทุนของบริษัท สายการบินนก

สกู๊ต จาํกัด SIA Engineering Company Limited และผู้บริหารของบริษัทฯ มีสัดส่วนร้อยละ 

50.9998 รอ้ยละ 49 และรอ้ยละ 0.0002 ตามลาํดบั 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัดงันี ้

- อนุมติัการเขา้ทาํรายการเก่ียวโยงกับบุคคลที่เก่ียวโยง กรณีรบัความช่วยเหลือทางการเงิน

ภายใตว้งเงินกู้ยืมจาํนวน 3,000 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน

ทั่วไป โดยตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุคราวละไม่เกิน 180 วนั อตัราดอกเบีย้ไม่เกินกว่า อัตรา

เฉล่ียดอกเบีย้ลูกคา้รายใหญ่ชัน้ดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) บวกรอ้ยละ 1 ต่อ

ปี 

- รบัมอบเคร่ืองบินโบอิง้ 737-800 เพิ่มอีก 2 ลาํ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น และ

การขยายเสน้ทางบินเพิ่มขึน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยให้บริการในทั้ง เที่ยวบินแบบ

เช่าเหมาลาํ และใชเ้คร่ืองบินบริการในช่วงไฮซีซั่น 

- เพิ่มเสน้ทางบินต่างประเทศแบบประจาํ 2 เสน้ทาง ในเสน้ทางบินตรง ไดแ้ก่ ดอนเมือง-ฮิโรชิมา 

และ ดอนเมือง-กูวาฮาติ 

- เพิ่มเสน้ทางการบินต่างประเทศสาํหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลาํอีกจาํนวนหลายเสน้ทาง ไดแ้ก่ 

ดอนเมือง-อีอู้ ดอนเมือง-อู๋ซี ดอนเมือง-ซวีโจว ดอนเมือง-ฉางซา ดอนเมือง-เหอเฝย และภูเก็ต-

หางโจว 

- เพิ่มเส้นทาง ส่งสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังเส้นทางที่บริษัทฯ ไม่ได้ให้บริการ

โดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อดว้ยรถปรบัอากาศไปยงัจุดหมายปลายทาง

ได ้Fly’n’Ride 3 เสน้ทาง คือ นครพนม หนองคาย และ นครศรีธรรมราช (ดอนสกั) 

- นกแอรผ์นึกกาํลังกับนกสกู๊ต เช่ือมโยงเสน้ทางการบินใหไ้กลขึน้กว่าเดิม ผู้โดยสารสามารถ

เดินทางจากเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ สู่กรุงเทพฯ และต่อเคร่ืองไปยังนิวเดลี 

ประเทศอินเดีย ไปยังไทเป(ไตห้วัน) หรือไปยังซัปโปโร โตเกียว โอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น ในการ
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ปี เหตุการณส์าํคญั 

จองตั๋วเพียงครั้งเดียวบนเว็บไซตข์องนกแอร ์ โดยไม่ตอ้งกังวล เร่ืองโหลดกระเป๋าใหม่ ดว้ย

บริการ Check-through baggage 

- บริการรับ-ส่ง กระเป๋า Baggage Delivery เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารมากย่ิงขึน้ 

ดว้ยบริการจัดส่งสัมภาระจากสนามบินดอนเมือง ไปยังบา้นหรือสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ 

และจากสนามบินเชียงใหม่ ไปยงับา้น หรือสถานที่ต่าง ๆ ในเชียงใหม่ 

- เพิ่มช่องทางการชาํระเงินให้แก่ผู้โดยสารไดส้ะดวกสบายมากขึน้ ผ่านช่องทาง WeChat Pay, 

Alipay ผ่านเคร่ืองรูดบตัร และบริการผ่อนชาํระ 0% นาน 3 เดือนผ่านบตัรเครดิต 

2563 - ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 14 มกราคม 2563 มีมติอนุมติัดงันี ้

- อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาํนวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 3,309,019,273 บาท ดว้ย

การตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจาํหน่ายซ่ึงเป็นหุ้นสามัญส่วนเกินที่เหลือ

สาํหรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ NOK-W1 และหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 

มกราคม 2562 รวมจาํนวน 99,030,527 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

- อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,309.02 ลา้นบาท เป็น 4,197.17 ลา้นบาท โดยจดัสรร

หุน้เพิ่มทุนเสนอขายแก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน ในอตัราส่วน 3.5 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้

สามญัใหม่ ราคาเสนอขายหุน้ละ 2.50 บาท 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 26 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติ

รับทราบการยกเลิกกิจการและชําระบัญชีของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด เนื่องจาก

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้กําหนดจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมให้

พิจารณาอนุมติัการเลิกกิจการและการชาํระบญัชีต่อไป 

 

 

2. โครงสรา้งการถือหุน้ในบริษัทย่อยและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจาํนวน 2 บริษัท ดงันี ้

ลาํดบั บริษัท สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ทางตรง 

1.  บริษัท นกมั่งคั่ง จาํกัด 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 10 ลา้นบาท 

49% เข้าลงทุนในบริษัท สาย

การบินนกสกู๊ต จํากัด ซ่ึง
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ลาํดบั บริษัท สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(สดัส่วนสิทธิการ

ออกเสียง 99.90%) 

ประกอบธุรกิจสายการบิน

ราคาประหยัดระห ว่ า ง

ประเทศในเสน้ทางการบิน

ระยะกลาง 

2.  บริษัท นกฮอลิเดย ์จาํกัด 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 100,000 บาท 

99% ประกอบธุรกิจนาํเที่ยว 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ทางออ้ม 

3.  บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด* 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 2,961 ลา้นบาท 

24.33% ขนส่ง ผู้ โด ย ส า ร  ขน ส่ ง

สินคา้ ไปรษณียภัณฑ์ทาง

อากาศ 

บริษัทร่วมคา้ 

4.  Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 9.26 ลา้นเหรียญดอลลาร์

สิงคโปร ์

13.04% พัฒนาระบบการจองบัตร

โดยสารระหว่างสายการ

บิน 

5.  บริษัท ไลน ์เมนเทนแนนซ ์พารท์เนอรชิ์พ (ประเทศ

ไทย) จาํกัด** 

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 15.92 ลา้นบาท 

12.41% ใหบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศ

ยาน 

* บริษัทย่อยของบริษัท นกมั่งคั่ง จาํกัด ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาํเนินการจัดประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 ในวันท่ี 14 

กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเลิกกิจการและการชาํระบญัชี 

** บริษัทย่อยของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด 

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี ้บ ริษัทฯ ให้บ ริการขนส่งทางอากาศ

ภายในประเทศและต่างประเทศภายใตแ้บรนด ์“นกแอร”์ ในลักษณะจุดต่อจุดโดยไม่มีบริการเช่ือมต่อ (Point-to-

Point) เป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยในปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเสน้ทางการ

บินภายในประเทศมากที่สดุ ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ใหบ้ริการเที่ยวบินทัง้หมด 41 เสน้ทางบิน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 23 เสน้ทางบินภายในประเทศ และ 18 เสน้ทางบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีจาํนวนเที่ยวบิน

แบบประจาํไป - กลบัต่อสปัดาห ์604 เที่ยวบิน 
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นอกจากนีเ้พื่อขยายเครือข่ายเส้นทางการบินไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ไดท้าํข้อตกลงรับขนส่ง

ผู้โดยสารระหว่างสายการบินแบบ Interline Cooperation Agreement กับสายการบินสกู๊ต โดยบริษัทฯ สามารถ

จําหน่ายบัตรโดยสารจากจุดหมายการเดินทางภายในประเทศ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต อุดรธานี 

อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่ ไปยังประเทศสิงคโปร ์ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยอาํนวยความ

สะดวกให้ผู้โดยสารโดยการซื้อบัตรโดยสารเพียงครั้งเดียวสําหรับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้อง

เดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินทัง้ 2 สายการบิน 

บริษัทฯ ยงัเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกับสายการบินราคาประหยดัชัน้นาํของเอเชียภายใตเ้ครือ Value Alliance 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยสายการบินนกแอร ์สายการบินนกสกู๊ต สายการบินสกู๊ต สายการบินเซบูแปซิฟิค (รวมถึงสาย

การบิน Cebgo) และสายการบินเจจูแอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเส้นทางการบินภายในกลุ่มพันธมิตร และเพิ่ม

ทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเช่ือมโยงเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเ้อเชียเหนือ รวมไปถึง

เช่ือมโยงเสน้ทางไปยงัทวีปออสเตรเลีย ทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารมากขึน้ 

บริษัทฯ มีนโยบายจัดสรรเคร่ืองบินให้เหมาะสมกับปริมาณความตอ้งการบินในแต่ละเสน้ทางการบิน ทั้ง

เสน้ทางการบินสายหลกั สายรอง และสายย่อย โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเคร่ืองบินใหบ้ริการขนส่ง

ผู้โดยสารทั้งสิน้ 2 รุ่น ไดแ้ก่ โบอิง้ 737-800 จาํนวน 16 ลาํ และเคร่ืองบินบอมบารดิ์เอร ์Q400 จาํนวน 8 ลาํ รวม

ทัง้สิน้ 24 ลาํ ทัง้นีอ้ายุเฉล่ียของฝูงบินอยู่ที่ 5.8 ปี และมีอตัราการใชเ้คร่ืองบินเฉล่ีย 10.83 ชั่วโมงต่อลาํต่อวนั 

เคร่ืองบินรุ่นโบอิง้ 737-800 เป็นเคร่ืองบินโดยสารที่มีพิสัยบินระยะปานกลาง ลาํตัวแคบ ใช้เคร่ืองยนตไ์อ

พ่น ซ่ึงนาํมาใช้สาํหรบัเสน้ทางสายหลกัและเสน้ทางสายรอง สาํหรบัเคร่ืองบินบอมบารดิ์เอร ์ Q400 เป็นเคร่ืองบิน

โดยสารขนาดเล็ก ใช้เคร่ืองยนตใ์บพัด (Turboprop) 2 เคร่ือง มีพิสัยบินระยะใกล ้ ซ่ึงบริษัทฯ จะนาํมาใช้บินใน

เสน้ทางสายรองและสายย่อย เพื่อใหเ้หมาะสมกับอุปสงคข์องตลาด พรอ้มกันนีบ้ริษัทฯ ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2560 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) จากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินคา้ขนาดใหญ่ 

 

โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2560 – 2562 

 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2560 2561 2562 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

1. รายไดจ้ากการใหบ้ริการขนส่ง  17,386.00 85.32 16,699.71 84.60 16,758.56 83.92 

2. รายไดจ้ากบริการเสริม 2,186.11 10.73 2,560.12 12.97 2,847.72 14.26 

3. รายไดอ่ื้น       

- ดอกเบีย้รบั  23.91 0.12 25.46 0.13 22.80 0.11 

- อ่ืน ๆ  780.69 3.83 454.93 2.30 340.04 1.70 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 2560 2561 2562 

จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 

รวมรายไดอ่ื้น 804.60 3.95 480.39 2.43 362.84 1.82 

รวมรายได้ท้ังหมด 20,376.71 100.00 19,740.22 100.00 19,969.12 100.00 

 

3. ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,197,166,631 บาท และทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 3,729,186,723 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจาํนวน 3,729,186,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยรายช่ือผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ  

ณ วนัที่ 13 มีนาคม 2563 (ขอ้มลูล่าสดุ) ประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ จาํนวนหุน้ 
สดัส่วนการถือหุน้ 

(รอ้ยละ) 

1.  นางหทยัรัตน ์จุฬางกูร 983,864,225 26.38% 

 นายสรรเสริญ จุฬางกูร 14,153 0.00% 

 รวม 983,878,378 26.38% 

2.  นายณัฐพล จุฬางกูร 972,109,455 26.07% 

3.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 839,569,990 22.51% 

4.  บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 495,390,721 13.28% 

5.  ดร.ธรรม ์จิราธิวฒัน ์ 11,600,000 0.31% 

6.  นายพาที สารสิน 11,500,000 0.31% 

7.  นางพิริยา อภิธโนทยั 10,392,400 0.28% 

8.  นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร ์ 9,730,000 0.26% 

9.  นายสทุธิธรรม จิราธิวฒัน์ 9,036,800 0.24% 

10.  นายกุลวุฒิ วิรตัน์มาลี 7,141,308 0.19% 

 รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 3,350,349,052 89.84% 

 ผูถื้อหุน้รายอื่น ๆ 378,837,671 10.16% 

 จาํนวนหุ้นทั้งหมด 3,729,186,723 100.00% 
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4. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 29 มิถุนายน 2563 (ขอ้มลูล่าสดุ) คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ช่ือ ตาํแหน่ง 

   1. นายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

   2. นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร  

   3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร / กรรมการบริษัท / 

กรรมการบริหาร  

   4. นายชวลิต อตัถศาสตร ์ กรรมการบริษัท 

   5. นายวิวฒัน ์ปิยะวิโรจน ์ กรรมการบริษัท 

   6. พลอากาศเอก นพพร จนัทวานิช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 

   7. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

   8. นางจิราพร เชมนะสิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

   9. นายวิสิฐ ตนัติสนุทร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการอิสระ 

  10. นางแฮตเตอร ์แมร่ี สขุเกษม (OBE) กรรมการอิสระ / กรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

 

5. ผูบ้ริหารบริษัท 

ณ วนัที่ 29 มิถุนายน 2563 (ขอ้มลูล่าสดุ) ผูบ้ริหารของบริษัทฯ ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.  นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

2.  นายรชั ตนัตนนัตา รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

3.  นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่สายปฏบิติัการ 

4.  นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร รกัษาการประธานเจา้หนา้ที่สายการเงิน 
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6. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2560 2561 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  3,169.85   1,419.89       1,233.79  

เงินลงทุนชั่วคราว  -     9.23            42.88  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  1,449.46   2,008.93       2,493.34  

สินคา้คงเหลือ  32.24   50.20            80.98  

เงินประกันและเงินมดัจาํเก่ียวกับเคร่ืองบิน - ระยะสัน้  26.58   374.97          272.56  

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  103.57   101.86          123.05  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  4,781.69   3,965.07      4,246.59  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกัน  1,300.88   1,122.86       1,153.06  

เงินลงทุนในการร่วมคา้  6.88   1.41              8.12  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  46.67   46.66            46.18  

เงินสาํรองบาํรุงรักษาเคร่ืองบิน  7,192.49   7,788.30       8,342.41  

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ ์  266.06   206.79          148.70  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  47.46   45.72            48.92  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  13.32   13.32            13.32  

เงินประกันและเงินมดัจาํเก่ียวกับเคร่ืองบิน - ระยะยาว  827.75   820.11       1,054.09  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  39.43   63.82          109.57  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  9,740.94   10,108.99    10,924.36  

รวมสินทรัพย ์  14,522.63   14,074.06    15,170.95  

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินกูยื้มระยะสัน้  700.00   2,400.00       3,620.00  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  4,861.49   5,905.92       5,688.41  

รายไดร้อตัดบญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้  18.48   18.33            36.95  

ประมาณการหนีสิ้นค่าปรบัสภาพเคร่ืองบิน และค่าซ่อมบาํรุง

เคร่ืองบินระยะสัน้ 

 108.81   120.62            72.41  
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 หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 (งบการเงินรวม) 2560 2561 2562 

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น  31.03   15.27            71.47  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  5,719.81   8,460.14      9,489.23  

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตาม แผนการซ่อม

บาํรุง ประมาณการหนีสิ้น ค่าปรบัสภาพเคร่ืองบิน และค่าซ่อม

บาํรุงเคร่ืองบินระยะยาว  

 7,771.71   8,276.45       8,918.45  

ประมาณการหนีสิ้นสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงาน  242.22   273.87          188.66  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น  97.89   95.24            42.82  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  8,111.82   8,645.55     9,149.93  

รวมหนี้สิน  13,831.63   17,105.69    18,639.17  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุน้      

ทุนจดทะเบียน  2,499.25   2,499.25       3,408.05  

ทุนที่ออกและชาํระแลว้  2,272.00   2,272.00       3,108.52  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  4,325.89   4,325.89       5,789.79  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม    

จดัสรรแลว้    

  ทุนสาํรองตามกฎหมาย  62.50   62.50            62.50  

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (5,339.43)  (8,122.00)  (10,050.34)  

ส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้    

  ในบริษัทย่อย (5.94)  (5.94)  (5.94)  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  1,315.02  (1,467.55)  (1,095.47)  

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม (624.02)  (1,564.08)   (2,372.74)  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)  691.00  (3,031.63)   (3,468.21)  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  14,522.63   14,074.06    15,170.95  
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6.2 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบตรวจสอบ ประจาํปี 

(งบการเงินรวม) 2560 2561 2562 

รายได้    

รายไดจ้ากค่าโดยสาร  17,386.00   16,699.71     16,758.56  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  2,186.11   2,560.12       2,847.72  

รายไดอ้ื่น     

      ดอกเบีย้รบั  23.91   25.46            22.80  

      อื่น ๆ  780.69   454.93          340.04  

รวมรายได ้  20,376.71   19,740.23    19,969.12  

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ  21,031.61   22,551.21     21,770.89  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  178.49   177.17          210.46  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  994.11   937.25          956.67  

ตน้ทุนทางการเงิน  63.83   44.58          125.09  

รวมค่าใช้จ่าย  22,268.04   23,710.20    23,063.11  

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (8.34)  (5.47)  (1.41)  

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (1,899.67)  (3,975.45)  (3,095.40)  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  -     -                      -    

ขาดทุนสําหรับปี (1,899.67)  (3,975.45)  (3,095.40)  

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี  -     17.42          123.06  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,899.67) (3,958.02)  (2,972.34)  

 

6.3 งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,962.27)  (3,754.39)  (3,816.66)  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ (8.90)  193.08          149.94  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน  2,866.57   1,662.60       3,402.26  
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หน่วย: ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินรวม) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 

 43.22   148.75            78.35  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สุทธิ (61.37)  (1,749.96)   (186.11)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด  3,231.22   3,169.85       1,419.89  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด  3,169.85   1,419.89       1,233.79  

 

6.4 วิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา (งบการเงินรวม) 

วิเคราะหฐ์านะการเงิน ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 (งบการเงินรวม) 

สรุปผลการดาํเนินงานของงบการรวม 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัปี 2562 จาํนวน 2,972.34 ลา้น

บาท โดยแบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่ จาํนวน 1,928.34 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้

เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 1,044.00 ลา้นบาท ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาถึงผลขาดทุนเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 

จาํนวน 1,928.34 ลา้นบาท มีการเปล่ียนแปลงลดลงจากปีก่อนถึง 854.23 ลา้นบาท หรือมีผลขาดทุนลดลงรอ้ยละ 

30.70 โดยปัจจยัหลกัและเหตุการณท์ี่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ มีดงันี ้

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไดน้าํอากาศยานที่มีอายุการใช้งานมากออกจากฝูงบินตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจ

ของบริษัทส่งผลใหข้นาดฝูงบินอากาศยานทัง้ปีจากจาํนวน 25 ลาํในปี 2561 ลดลงเหลือจาํนวน 24 ลาํในปี 2562 

หรือลดลงรอ้ยละ 4.00 ในขณะปริมาณการผลิตดา้นผู้โดยสาร (ASK) และจาํนวนเที่ยวบินลดลงคิดเป็นร้อยละ 

7.03 และ 7.95 ตามลาํดับ เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้เคร่ืองบินต่อลาํเฉล่ียเพิ่มสูงขึน้

รอ้ยละ 6.41 ในขณะที่รายไดต่้อปริมาณการผลิตดา้นผู้โดยสาร (RASK) ลดลงเล็กนอ้ยรอ้ยละ 0.52 แต่ตน้ทุนต่อ

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK) ลดลงถึงร้อยละ 6.03 เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการที่บริษัทฯ 

สามารถบริหารจัดการตน้ทุนทัง้ทางตรงและทางออ้มไดมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยผูบ้ริหารไดท้าํการตรวจสอบ

และวิเคราะหห์าสาเหตุจนถึงการวางแผน สามารถลดตน้ทุนต่าง ๆ ไดต้ามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการฟ้ืนฟู

ธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบินให้ตรงต่อเวลา (On-time 

performance) เพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่องทาํให้ค่าชดเชยสาํหรับการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight delay) ลดลงอีก

ดว้ย 

ดา้นราคานํา้มนัอากาศยานเคร่ืองบิน (Jet Fuel Price) ในปี 2562 ราคาเฉล่ียอยู่ที่ 77.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

ต่อบารเ์รล ลดลงจาก 85.77 ดอลลารส์หรัฐฯ ต่อบารเ์รลเม่ือเทียบกับปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทมีตน้ทุนเชือ้เพลิงอยู่ที่ 
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4,102.66 ลา้นบาท ลดลงถึงรอ้ยละ 16.00 เม่ือเทียบกับปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดมี้การทาํสัญญาประกันความเส่ียง

ราคานํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศยานบางส่วนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายป้องกันความเส่ียงที่บริษัทฯ กาํหนด 

 

สินทรพัย ์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพยร์วม จาํนวน 15,170.96 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.79 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสินทรพัยห์มุนเวียน จาํนวน 4,246.59 ลา้นบาท 

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน จาํนวน 10,924.36 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 27.99 และ 72.01 ของสินทรัพย์

รวมตามลาํดบั 

สินทรพัยห์มนุเวียน: ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรพัยห์มนุเวียนรวม จาํนวน 

4,246.59 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.10 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีลูกหนี ้

การคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 24.11 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 

จาํนวน 10,924.36 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.07 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจาก บริษัทฯ 

มีเงินสาํรองบาํรุงรกัษาเคร่ืองบินเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 7.11 และมีเงินประกันและเงินมดัจาํเก่ียวกับเคร่ืองบิน – ระยะยาว 

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.53 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้  

หนีสิ้น: ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนีสิ้นรวม จาํนวน 18,639.17 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.96 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากเงินกูยื้มระยะสัน้เพิ่มขึน้จาํนวน 1,220.00 

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 50.83 

ส่วนของผู้ถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจํานวน 

3,468.21ลา้นบาท ติดลบเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.40 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็นของบริษัทใหญ่ ติดลบ

จาํนวน 1,095.47 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบอีกจาํนวน 2,372.74 ลา้นบาท 

 

วิเคราะหฐ์านะการเงิน ผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2561 (งบการเงินรวม) 

สรุปผลการดาํเนินงานของงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสําหรับปี 2561 จํานวน 3,975.45 ล้านบาท 

เปล่ียนแปลงจากปีก่อนซ่ึงมีผลขาดทุนจํานวน 1,899.67 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่จํานวน 

2,786.76 ลา้นบาท และผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม จาํนวน 1,188.69 ลา้นบาท 

โดยปัจจัยหลักและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ มาจากปัจจัยดา้นราคานํา้มันอากาศ

ยานเคร่ืองบิน (Jet Fuel Price) ในปี 2561 ราคาเฉล่ียอยู่ที่ 85.77 ดอลลารส์หรัฐฯ ต่อบารเ์รล เพิ่มขึน้จาก 65.52 
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ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล เม่ือเทียบกับปีก่อน ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนเชือ้เพลิงอยู่ที่ 4,884.33 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

ถึงรอ้ยละ 19.96 เม่ือเทียบกับปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดมี้การทาํสญัญาประกันความเส่ียงราคานํา้มนัเชือ้เพลิงอากาศ

ยานบางส่วนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายป้องกันความเส่ียงที่บริษัทฯ กาํหนด และรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้าน

ผู้โดยสารลดลง สาเหตุหลักมาจากเสน้ทางการบินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากจาํนวนนักท่องเที่ยวจีนที่

ลดลงจากเหตุการณเ์รือล่มที่จงัหวัดภูเก็ต อีกทัง้บริษัทฯ ไดล้ดขนาดฝูงบินอากาศยานจากจาํนวน 30 ลาํในปี 2560 

เป็นจาํนวน 25 ลาํในปี 2561 

 

สินทรพัย ์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพยร์วม 14,074.06 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 

3.09 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 3,965.07 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่

หมนุเวียนจาํนวน 10,108.99 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.17 และ 71.83 ของสินทรพัยร์วมตามลาํดบั  

สินทรพัยห์มนุเวียน: ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรพัยห์มนุเวียนรวม 3,965.07 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 17.08 จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลกัมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด ลดลงร้อยละ 55.21 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี ้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 รอ้ยละ 38.60 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม 

10,108.99 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.78 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไดมี้การทบทวนการแสดงรายการในงบการเงินจากเดิมแสดงรายการสทุธิระหว่างเงินสาํรองบาํรุงรักษา

เคร่ืองบินและประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตามแผน โดยเปล่ียนเป็นแยกแสดงรายการดังกล่าวออก

จากกัน เพื่อใหง้บการเงินแสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทั้งนีก้ารแยกแสดงรายการระหว่างเงินสาํรองบาํรุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน

ตามแผน จะเป็นประโยชนแ์ก่ผูใ้ช้งบการเงินมากกว่า โดยจะแสดงเงินสาํรองบาํรุงรักษาเคร่ืองบินเป็นสินทรัพยใ์น

งบการเงิน และประมาณการหนี ้สินค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตามแผนเป็นหนี ้สินในงบการเงิน อย่างไรก็ตามการ

ปรับปรุงรายการดังกล่าวไม่กระทบผลประกอบการของบริษัท เป็นเพียงการแสดงรายการในงบแสดงฐานะทาง

การเงินเท่านัน้ ซ่ึงเงินสาํรองบาํรุงรักษาเคร่ืองบินคือ เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อย จ่ายล่วงหนา้ให้กับผู้ใหเ้ช่าตาม

อัตราที่กาํหนดในสัญญา โดยสามารถเบิกคืนเม่ือนาํเคร่ืองบินไปซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินครัง้ใหญ่ตามแผนการซ่อม

บาํรุงเคร่ืองบินตามเง่ือนไขที่กาํหนดในสัญญา ส่วนประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตามแผนการซ่อม

บาํรุงคือ ประมาณการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณตลอดอายุสัญญาเช่าเคร่ืองบิน โดยใชป้ระมาณการที่ดี

ที่สุดบนพืน้ฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ  ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เช่ือว่ามีเหตุผลใน

สถานการณข์ณะนั้น ประมาณการหนีสิ้นดังกล่าวจะกาํหนดจากค่าซ่อมที่จะเกิดขึน้ในอนาคตและจะทยอยบันทึก
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ค่าใช้จ่ายในตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ และประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินไปจนถึงวันที่เขา้

ซ่อมตามระยะเวลาและจาํนวนการบิน 

 

หนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้  

หนีสิ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นรวม 17,105.69 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้

รอ้ยละ 23.67 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 242.86 และ

เจ้าหนีก้ารคา้ที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21.48 นอกจากนีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยไดมี้การทบทวนการแสดงรายการในงบ

การเงินดงักล่าวขา้งตน้ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจํานวน 

3,031.63 ลา้นบาท ติดลบเพิ่มขึน้รอ้ยละ 538.73 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเป็นส่วนติดลบของบริษัท

ใหญ่จาํนวน 1,467.55 ลา้นบาท และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมติดลบอีกจาํนวน 1,564.08 ลา้นบาท 

 

6.5 งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2560 2561 2562 

สินทรัพยห์มุนเวียน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,548.87   447.12   362.39  

เงินลงทุนชั่วคราว  -     7.48   42.26  

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  626.19   849.81   1,036.37  

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน  -     -     200.00  

สินคา้คงเหลือ  32.24   50.20   80.98  

เงินประกันและเงินมดัจาํเก่ียวกับเคร่ืองบิน - ระยะสัน้  26.58   374.97   272.56  

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น  72.44   60.23   62.84  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  2,306.31   1,789.81   2,057.42  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    

เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํา้ประกัน  1,217.89   993.29   960.66  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  4.95   4.95   5.00  

เงินลงทุนในการร่วมคา้  28.42   28.42   28.42  

เงินลงทุนระยะยาวอื่น  46.43   46.32   45.81  

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกัน  970.00   1,215.00   1,460.00  
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 หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2560 2561 2562 

เงินสาํรองบาํรุงรักษาเคร่ืองบิน  5,818.00   5,649.60   5,650.73  

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ ์  255.37   187.95   115.76  

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  42.61   32.55   36.27  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  13.32   13.32   13.32  

เงินประกันและเงินมดัจาํเก่ียวกับเคร่ืองบิน - ระยะยาว  775.62   768.34   1,006.03  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  64.96   90.60   158.88  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  9,237.57   9,030.33   9,480.88  

รวมสินทรัพย ์  11,543.88   10,820.14   11,538.30  

หนี้สินหมุนเวียน    

เงินกูยื้มระยะสัน้  -     1,700.00   2,520.00  

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น  2,820.10   3,282.34   2,771.06  

รายไดร้อตัดบญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้  18.48   18.33   36.95  

ประมาณการหนีสิ้นค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน และค่าซ่อมบาํรุง

เคร่ืองบินระยะสัน้ 

 102.09   106.66   62.21  

หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น  7.62   14.33   70.40  

รวมหนี้สินหมุนเวียน  2,948.29   5,121.65   5,460.62  

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินตาม แผนการซ่อม

บาํรุง ประมาณการหนีสิ้น ค่าปรบัสภาพเคร่ืองบิน และค่าซ่อม

บาํรุงเคร่ืองบินระยะยาว  

 6,396.39   5,862.31   5,674.11  

ประมาณการหนีสิ้นสาํหรบัผลประโยชนพ์นักงาน  221.41   266.99   176.68  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น  97.89   94.12   42.53  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  6,715.69   6,223.43   5,893.32  

รวมหนี้สิน  9,663.98   11,345.08   11,353.94  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุน้      

ทุนจดทะเบียน  2,499.25   2,499.25   3,408.41  

ทุนที่ออกและชาํระแลว้  2,272.00   2,272.00   3,108.52  
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 หน่วย: ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2560 2561 2562 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั  4,325.89   4,325.89   5,789.79  

กาํไร (ขาดทุน) สะสม    

จดัสรรแลว้    

  ทุนสาํรองตามกฎหมาย  62.50   62.50   62.50  

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (4,780.49)  (7,185.33) (8,776.45) 

ส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อย  -     -     -    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  1,879.90  (524.94)   184.36  

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  -     -     -    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)  1,879.90  (524.94)   184.36  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  11,543.88   10,820.14   11,538.30  

 

6.6 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเฉพาะกิจการ) 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบตรวจสอบ ประจาํปี 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2560 2561 2562 

รายได้    

รายไดจ้ากค่าโดยสาร  12,868.38   12,014.19   11,227.90  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  1,257.96   1,476.95   1,291.54  

รายไดอ้ื่น    

      ดอกเบีย้รบั  25.72   28.23   57.31  

      อื่น ๆ  634.60   364.80   131.89  

รวมรายได้  14,786.66   13,884.16   12,708.63  

ค่าใช้จ่าย    

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ  15,645.04   15,482.81   13,566.22  

ค่าใชจ่้ายในการขาย  111.94   111.78   102.98  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  821.09   680.04   670.77  

ตน้ทุนทางการเงิน  34.27   14.37   82.84  

รวมค่าใช้จ่าย  16,612.34   16,289.00   14,422.81  
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หน่วย: ลา้นบาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบตรวจสอบ ประจาํปี 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 2560 2561 2562 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,825.68)  (2,404.84) (1,714.17) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  -     -     -    

ขาดทุนสําหรับปี (1,825.68)  (2,404.84)  (1,714.17)  

กาํไรเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี  -     -     123.06  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,825.68) (2,404.84) (1,591.12) 

 

6.7 งบการะแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

หน่วย: ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

งบตรวจสอบ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (2,834.41) (2,612.52) (2,637.70) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (19.19) (273.79) (501.32) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 2,896.13 1,694.11 3,044.51 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 

31.22 90.46 9.78 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) – สุทธิ 73.75 (1,101.74) (84.73) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,475.12 1,548.87 447.13 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้งวด 1,548.87 447.13 362.40 

 

6.8 วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานที่ผ่านมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูดา้นรายได ้  

บริษัทฯ มีรายไดร้วม จาํนวน 12,708.63 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 8.47 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

แบ่งเป็นรายไดจ้ากค่าโดยสาร จาํนวน 11,227.89 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.35 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการ

ให้บริการ จาํนวน 1,291.54 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.16 ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่น 189.20 ลา้นบาท คิด

เป็นรอ้ยละ 1.49 ของรายไดร้วม  

รายไดจ้ากค่าโดยสาร: ในปี 2562 รายไดจ้ากค่าโดยสารลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 6.54 หรือคิดเป็นเงิน

จาํนวน 786.30 ลา้นบาท แม้ว่าจาํนวนอากาศยานลดลง จากจาํนวนเคร่ืองบิน 25 ลาํ ในปี 2561 เหลือจาํนวน
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เฉล่ีย 24 ลาํ ในปี 2562 ตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร รวมถึงจาํนวน

เที่ยวบินลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.03 และ 7.95 ตามลําดับ โดยเฉพาะเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลําไปยัง 

สาธารณรฐัประชาชนจีนที่ลดลงเนื่องมาจากจาํนวนนกัท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจากเหตุการณเ์รือล่มที่จังหวดัภูเก็ตซ่ึง

แม้ว่าเหตุการณ์เกิดขึน้ตัง้แต่ในไตรมาส 3 ปี 2561 แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อจาํนวนนกัท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเขา้

ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอรแ์บบเช่าเหมาลาํต่อเนือ่งยาวนานมาจนถึงไตรมาส 2 ปี 2562 โดยค่าโดยสาร

เฉล่ียแบบเช่าเหมาลาํ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 12.81 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ในขณะที่รายไดจ้ากค่าโดยสารในประเทศโดยเฉล่ียเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนีอ้ัตราการใชเ้คร่ืองบินต่อลาํยังเพิ่ม

สูงขึน้จาก 9.36 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อวัน เป็น 9.96 ชั่วโมงปฏิบัติการต่อวันเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ

เพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 13.14 

รายไดจ้ากการให้บริการ: ในปี 2562 รายไดจ้ากการให้บริการลดลง จาํนวน 185.41 ลา้นบาทหรือลดลง

รอ้ยละ 12.55 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการโหลดสมัภาระลดลงจากปีก่อน  

รายไดอ้ื่น: ในปี 2562 รายไดอ้ื่นลดลง จาํนวน 203.82 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 51.86 เม่ือเทียบกับปี

ก่อน สาเหตุหลักมาจากกาํไรจากอัตราแลกเปล่ียนลดลง จาํนวน 129.69 ลา้นบาท และบริษัทฯ ไดร้ับค่าสินไหม

ทดแทนจากบริษัทประกันภยัลดลง จาํนวน 83.06 ลา้นบาทเม่ือเทียบกับปีก่อน 

 

ขอ้มลูดา้นค่าใชจ่้าย  

บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายรวม จาํนวน 14,422.81 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,866.20 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 11.46 

เม่ือเทียบกับปีก่อน ตามจาํนวนอากาศยานที่ลดลง ประกอบกับการที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตน้ทุนทั้ง

ทางตรง และทางออ้มไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยผูบ้ริหารไดท้าํการตรวจสอบ วิเคราะหห์าสาเหตุ และวางแผน

ลดต้นทุนต่าง ๆ ได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ ส่งผลให้ปี 2562 ต้นทุนต่อ

ปริมาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.32 เป็น 2.18 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงรอ้ยละ 6.03 และตน้ทุนต่อปริมาณการผลิต

ผูโ้ดยสารที่ไม่รวมค่าใชจ่้ายเชือ้เพลิงลดลงจาก 1.61 เป็น 1.54 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงรอ้ยละ 4.35 จากปีก่อน 

ตน้ทุนผันแปร (Variable Costs): ตน้ทุนผันแปร จาํนวน 10,342.31 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.09 จากปี

ก่อน สาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ สามารถลดตน้ทุนการซ่อมบาํรุงเคร่ืองบนิ รวมถึงลดตน้ทุนการบริการภาคพื ้นดิน 

(Ground handling service costs) โดยรวมลงไดจ้ากการบริหารตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ นอกจากนัน้

บริษัทฯ ยังไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบินให้ตรงต่อเวลา (On-time performance) เพิ่มมากขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจดัการความพรอ้มของอะไหล่ (Availability of Spare parts) ในการซ่อมบารุงเคร่ืองบิน

ไดดี้ย่ิงขึน้ ทาํใหค่้าชดเชยสาหรบัการล่าชา้ของเที่ยวบนิ (Flight delay) ลดลง 

ตน้ทุนคงที่ (Fixed Costs): ตน้ทุนคงที่ จาํนวน 3,997.66 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 14.15 เนื่องจาก

บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการตน้ทุนคงที่ ที่เก่ียวกับบุคลากรรวมถึงอากาศยาน และสามารถลดค่าเช่าเคร่ืองบินที่
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ลดลงตามแผนการลดค่าใช้จ่ายและแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย 

(FC/ASK) ลดลงมาอยู่ที่ 0.62 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงรอ้ยละ 7.46 

ตน้ทุนทางการเงิน: บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเพิ่มขึน้จาํนวน 68.47 ลา้นบาท ในปี 2562 จากดอกเบีย้

เงินกูยื้มระยะสัน้ 

 

กาํไร (ขาดทุน) ประจาํปี 2562 

จากภาวการณ์แข่งขันทางดา้นราคาที่รุนแรงและจาํนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงจากปี 2561 ถึงแม้

บริษัทฯ ไดด้าํเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริหารจัดการตน้ทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมได้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ จนทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถลดตน้ทุนต่าง ๆ ไดต้ามแผนการลดค่าใชจ่้ายตามแผนการฟ้ืนฟู

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามรายไดร้วมของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตามจาํนวนอากาศยานที่ลดลง ส่งผลให้ปี 

2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จาํนวน 1,591.12 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

จาํนวน 813.72 ลา้นบาท หรือขาดทุนลดลงรอ้ยละ 33.84 

 

วิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ขอ้มลูดา้นรายได ้  

บริษัทฯ มีรายไดร้วม 13,884.16 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6.10 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากค่า

โดยสาร 12,014.19 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 86.53 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการให้บริการ 1,476.95 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 10.64 ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่น 393.02 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.83 ของรายไดร้วม ส่วน

รายไดต่้อปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (RASK) เท่ากับ 1.93 บาท/ที่นั่ง-กม. เม่ือเทียบกับ 2.06 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือ 

ลดลงรอ้ยละ 6.31 เม่ือเทียบกับปีก่อน 

รายไดจ้ากค่าโดยสาร: ในปี 2561 รายไดจ้ากค่าโดยสารลดลงจากปี 2560 รอ้ยละ 6.64 หรือคิดเป็นเงิน

จํานวน 854.19 ล้านบาท เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินโดยรวมลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.86 

โดยเฉพาะเสน้ทางการบินแบบเช่าเหมาลาํไปยงัสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงราคาค่าตั๋วโดยสารเฉล่ียโดยรวม

ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 9.85 จากสภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาที่รุนแรงเพิ่มมากขึน้ ส่งผลใหร้ายไดผู้โ้ดยสารต่อ

ผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ลดลงจาก 2.20 มาอยู่ที่ 1.91 บาท/ผูโ้ดยสาร-กม. หรือลดลงจากปีก่อน

ในอตัรารอ้ยละ 13.18  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ: ในปี 2561 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มขึน้ 218.99 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้ถึงรอ้ย

ละ 17.41 จากปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการโหลดสัมภาระและรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน

ดว้ยเช่นกัน ซ่ึงเป็นผลมาจากบริษัทฯ ไดเ้พิ่มกลยุทธ์ในการเพิ่มรายไดจ้ากการจัดเก็บสัมภาระ การให้บริการขึน้

เคร่ืองบินไดก่้อนใคร (Priority Boarding) หรือนกเฟิรส์ (NOK First) และบริการอื่นบนเคร่ืองบินให้กับผู้โดยสาร 
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(Choose Your NOK) ตัง้แต่วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้มา และไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างดีอย่าง

ต่อเนื่อง 

รายไดอ้ื่น: ในปี 2561 รายไดอ้ื่นลดลง 267.31 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 40.48 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดย

รายไดอ้ื่นที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคัญ ไดแ้ก่ บริษัทฯ มีรายไดเ้งินชดเชยจากจากประกันภยั และ การรับรู้

กาํไรจากการขายและเช่ากลับคืนเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าดาํเนินงานลดลงจาํนวน 113.29 ลา้นบาท และ 243.40 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ขอ้มลูดา้นค่าใชจ่้าย  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายรวม 16,289.00 ลา้นบาท ลดลงจาก 16,612.34 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 1.95 

เม่ือเทียบกับปีก่อน แม้ว่าการเพิ่มขึน้ของราคานํา้มันเชือ้เพลิงอากาศยานที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีตน้ทุน

เชื้อเพลิงสูงขึน้ถึงร้อยละ 19.96 บริษัทฯ ปรับต้นทุนค่าซ่อมบํารุงอากาศยานและค่าเช่าเคร่ืองบินลดลงตาม

แผนการลดค่าใชจ่้ายและแผนการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ ถึงรอ้ยละ 12.08 และ 13.23 ตามลาํดบั ส่งผลใหต้น้ทุน

ต่อปริมาณผู้โดยสารลดลงจาก 2.40 เป็น 2.32 บาท/ที่นั่ง-กม. ลดลงรอ้ยละ 3.34 นอกจากนั้นตน้ทุนต่อปริมาณ

การผลิตผูโ้ดยสารที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชือ้เพลิงลดลงจาก 1.80 เป็น 1.61 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงถึงรอ้ยละ 10.37 

จากปีก่อน  

ตน้ทุนผนัแปร: ในปี 2561 ตน้ทุนผนัแปรอยู่ที่ 11,632.51 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดมี้การทบทวนและปรบั

ประมาณการหนี ้สินค่าซ่อมบาํรุงเคร่ืองอากาศยานตามแผนจํานวน 91.18 ลา้นบาท โดยใช้ข้อสมมติฐานการ

เปล่ียนแปลงแผนการเข้าซ่อมบาํรุงที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้ตน้ทุนในการบาํรุงรักษาเคร่ืองบินลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามตน้ทุนค่านํา้มันอากาศยานยังคงเพิ่มสูงขึน้ โดยตน้ทุนนํา้มันต่อหน่วย 

(Fuel/ASK) เพิ่มขึน้จาก 0.60 บาท/ที่นั่ง-กม. เป็น 0.71 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.72 เม่ือเทียบกับปี

ก่อน สาํหรบัในส่วนของตน้ทุนการซ่อมบาํรุงเคร่ืองบิน ตน้ทุนผนัแปรต่อหน่วย ลดลงจาก 0.46 บาท/ที่นั่ง-กม. มา

อยู่ที่ 0.40 บาท/ที่นั่ง-กม. หรือลดลงรอ้ยละ 13.04 

ตน้ทุนคงที่: ในปี 2561 ตน้ทุนคงที่อยู่ที่ 4,656.49 ลา้นบาท ค่าเช่าเคร่ืองบินปรบัตวัลดลงตามแผนการลด

ค่าใช้จ่ายและแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วย (FC/ASK) มาอยู่ที่ 

0.67 บาท/ที่นั่ง-กม. 

ตน้ทุนทางการเงิน: บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินลดลงรอ้ยละ 58.07 จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 14.37 ลา้น

บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเขา้ทาํสญัญาการจดัหาเงินทุนสาํหรับเงินมัดจํา

เคร่ืองบินที่ลดลง 
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กาํไร (ขาดทุน) ประจาํปี  

จากปัจจยัที่กล่าวมาข้างตน้ ทาํใหเ้ห็นว่าตน้ทุนรวมของบริษัทฯ ปรบัตวัสงูขึน้เนื่องจากราคานํา้มันอากาศ

ยานที่เพิ่มสูงขึน้ต่อเนื่องอย่างมีนัยสาํคัญ อีกทั้งรายไดร้วมของบริษัทฯ ปรับตัวลดลง อันเนื่องมาจากสภาวะการ

แข่งขันทางดา้นราคาที่รุนแรง ประกอบกับจาํนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลง ทาํให้รายไดค่้าโดยสารลดลงเม่ือ

เทียบกับปีก่อน แม้ว่าบริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมบาํรุงเคร่ืองบินและค่าเช่าเคร่ืองบินลงได้

ตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกิจของบริษัทฯ ก็ตาม ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

เพิ่มขึน้เป็น 2,404.84 ลา้นบาท จาก 1,825.68 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 31.72 

 

6.9 วิเคระหผ์ลการดาํเนินงานของ บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด  

ผลการดาํเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด ประจาํปี 2562 

ในปี 2562 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จํากัด มีรายได้รวม จํานวน 7,207.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 

5,828.52 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 23.66 เม่ือเทียบกับปีก่อน ดว้ยปริมาณผูโ้ดยสารที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 36.66 จาก 1.16 

ลา้นคน เป็น 1.59 ลา้นคน ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจาํนวนเที่ยวบินโดยรวมทัง้หมดรอ้ยละ 32.60 เนื่องจาก

ในปี 2562 บริษัทฯ มีจาํนวนเคร่ืองบินเฉล่ียที่ใชใ้นการดาํเนินงานเพิ่มมากขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 เม่ือเทียบกับปี

ก่อน ส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางเดิม ทําให้มีอัตราการใช้เคร่ืองบินที่สูงขึน้ โดยบริษัท มี

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานรวม จาํนวน 8,666.64 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 7,388.22 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 17.30 

เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มจาํนวนเคร่ืองบินจากเดิม 5 ลาํในปี 2561 

เป็น 7 ลาํ ในปี 2562 อย่างก็ไรก็ดี บริษัท มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2562 จาํนวน 1,352.18 ลา้นบาท 

ซ่ึงหากเทียบจากผลขาดทุนสทุธิในปีก่อนที่ 1,528.33 ลา้นบาท หรือ ลดดลงคิดเป็นรอ้ยละ 11.53 

ปัจจุบัน สายการบินนกสกู๊ต มีเสน้ทางบินแบบประจาํไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตห้วัน อินเดีย และ

ญ่ีปุ่ น โดยมีศูนยก์ลางการบินที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยงั 4 จุดหมายปลายทางในประเทศจีน ไดแ้ก่ เมือง

นานกิง เมืองเทียนจิน เมืองชิงเต่า และ เมืองเส่ินหยาง 1 จุดหมายปลายทางในประเทศไตห้วนั ไดแ้ก่ กรุงไทเป 1 

จุดหมายปลายทางในประเทศอินเดีย ไดแ้ก่ กรุงเดลี และ 3 จุดหมายปลายทางในประเทศญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ กรุงโตเกียว 

(นาริตะ) กรุงโอซากา้ (คนัไซ) และเมืองซบัโปโระ (ชิโตเสะ)  

 

ผลการดาํเนินงานของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด ประจาํปี 2561 

ในปี 2561 บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จาํกัด มีรายไดร้วม 5,828.52 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 5,580.41 ลา้น

บาท หรือ รอ้ยละ 4.45 เม่ือเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7.67 จาก 1.07 ลา้นคน 

เป็น 1.16 ลา้นคน ซ่ึงเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจาํนวนเที่ยวบินโดยรวมทั้งหมดรอ้ยละ 19.81 ในขณะที่อัตรา

บรรทุกผู้โดยสารลดลดลงรอ้ยละ14.90 บริษัทมีจาํนวนเคร่ืองบินที่ใช้ในการดาํเนินงานเพิ่มมากขึน้จาํนวน 1 ลาํ 

เม่ือเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทสามารถทยอยเปิดเสน้ทางการบินใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น และอินเดีย และเพิ่ม
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เที่ยวบินในเสน้ทางเดิม ทาํใหมี้อตัราการใชเ้คร่ืองบินที่สงูขึน้ โดยบริษัทมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรวม 7,388.22 

ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 5,656.82 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 30.61 เม่ือเทียบกับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้สาเหตุ

หลกัมาจากตน้ทุนที่ผนัแปรตามปริมาณการผลิตดา้นผู้โดยสาร โดยเฉพาะตน้ทุนค่านํา้มนัอากาศยานที่เพิ่มสูงขึน้ 

และตน้ทุนจากการเช่าเคร่ืองบิน เนื่องจากการขยายฝูงบิน ส่งผลให้บริษัทมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 

2561 จาํนวน 1,528.33 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มขึน้จากผลขาดทุนสทุธิ 47.59 ลา้นบาทในปีก่อน 

ปัจจุบัน สายการบินนกสกู๊ตมีเสน้ทางบินแบบประจาํไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ไตห้วัน อินเดีย และ

ญ่ีปุ่ น โดยมีศูนยก์ลางการบินที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองไปยงั 4 จุดหมายปลายทางในประเทศจีน ไดแ้ก่ เมือง

นานกิง, เมืองเทียนจิน, เมืองชิงเต่า, และเมืองเส่ินหยาง, 1 จุดหมายปลายทางในประเทศไตห้วนั ไดแ้ก่ กรุงไทเป, 

1 จุดหมายปลายทางในประเทศอินเดีย ได้แก่ กรุงเดลี และ 2 จุดหมายปลายทางในประเทศญ่ีปุ่ น ได้แก่ 

กรุงโตเกียว (นาริตะ) และ กรุงโอซากา้ (คนัไซ) 

สาํหรับฝูงบินของสายการบินนกสกู๊ตมีจาํนวนเพิ่มขึน้ 1 ลาํในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ทาํให้บริษัทมีการเช่า

ดาํเนินงานเคร่ืองบินโบอิง้ แบบ 777-200 รวมทั้งสิน้จาํนวน 5 ลาํ และมีแผนจะขยายฝูงบินโดยมีเป้าหมายที่จะ

เพิ่มความถ่ีในเสน้ทางการบินเดิม และขยายเสน้ทางการบินเพิ่มเติม 

 

6.10 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 6.97 31.54 40.58 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 0.54 0.67 1.10 

ระยะเวลาการจาํหน่ายตั๋วล่วงหนา้1 (วนั)  24.28 25.97 29.80 

ระยะเวลาชาํระหนี ้(วนั)  18.01 85.94 95.86 

วงจรเงินสด (วนั) (34.77) (79.71) (83.97) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํกาํไร    

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงานก่อนตน้ทุนนํา้มนั  18.8% 18.0% 21.3% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนนิงาน (9.3%) (19.8%) (14.9%) 

อตัรากาํไร EBITDAR2 11.7% 1.7% 5.2% 

อตัรากาํไรสทุธิ  (9.3%) (20.1%) (15.5%) 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ (238.7%) N/A N/A 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (28.5%) (27.8%) (21.2%) 
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อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (595.8%) (1,639.7%) (1,687.8%) 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรพัย ์(เท่า)  3.06 1.38 1.37 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 5.05 N/A N/A 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เท่า) 0.56 0.08 0.26 
   1ระยะเวลาการจาํหน่ายตั๋วล่วงหนา้ คือ (รายไดร้บัล่วงหนา้/รายไดห้ลกัรวม)x360 

   2อตัรากาํไร EBITDAR คือ (กาํไรจากการดาํเนินงาน+ค่าเช่าดาํเนินงานเคร่ืองบิน+ค่าเช่าเคร่ืองบินแบบเหมาลาํ)/รายไดร้วม 

 

วิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงิน ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 0.45 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 0.44 เท่า 

บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (83.97) วนั เพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ (79.71) วนั แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

วงจรเงินสดไดดี้ขึน้ โดยมีปัจจยัจากการที่ บริษัทฯ สามารถเพิ่มระยะเวลาการชาํระหนีข้องบริษัทฯ เป็น 95.86 วนั 

จาก 85.94 วนั บริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่าโดยสารรบัล่วงหน้า จาํนวน 1,622.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 233.49 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 16.81 จากปี 2561 จาํนวน 1,389.26 ลา้นบาท ทาํให้ระยะเวลาจาํหน่ายตั๋วล่วงหน้าเพิ่มขึน้เป็น 

29.80 วัน จาก 25.97 วัน ในขณะที่บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่นจาํนวน 2,493.34 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จาํนวน 484.41 ลา้นบาท จากปี 2561 จาํนวน 2,008.93 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.11 ส่งผลใหปี้ 2562 

บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 40.58 วนั จาก 31.58 วนั รวมถึงระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียเพิ่มขึน้

เป็น 1.10 วนั จาก 0.67 วนั จากการเพิ่มขึน้ของอะไหล่และวสัดุสิน้เปลืองอื่น ๆ       

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํกาํไร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิร้อยละ (15.50) ขาดทุนลดลงร้อยละ 4.64 จากปี 2561 ที่ร้อยละ 

(20.14) สาเหตุจากการที่บริษัทฯ สามารถบริหารตน้ทุนทางตรง และทางอ้อมไดมี้ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ตามแผน

ฟ้ืนฟูธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานก่อนต้นทุน

นํา้มนัที่รอ้ยละ 21.30 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.30 จากปี 2561 ที่รอ้ยละ 18.00 บริษัทฯ และอตัรากาํไร EBITDAR รอ้ยละ 

5.18 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.52 จากปี 2561 ที่รอ้ยละ 1.66 สาเหตุจากค่าเช่าดาํเนินงานเคร่ืองบินที่ลดลง ทั้งนีอ้ัตรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ไม่สามารถคาํนวณได ้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทนุสทุธิ และส่วนของผู้ถือหุ้น

ขาดทุนเกินทุน 
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อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั ที่ 0.26 เท่า เพิ่มขึน้ 0.18 เท่า จากปี 2561 

ที่ 0.08 เท่า จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจดัการตน้ทุนไดมี้ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ และค่าเช่าดาํเนินงานเคร่ืองบินที่

ลดลง และอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่สามารถคํานวณได้เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ขาดทุนเกินทุน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อปัจจัยการดําเนินกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อแกไ้ขใหส่้วนของผูถื้อหุน้กลบัมาเป็นบวกอีกครัง้ 

 

วิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงิน ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 0.47 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่ 0.46 เท่า 

บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (79.71) วนั เพิ่มขึน้จากปี 2560 ที่ (34.77) วนั แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

วงจรเงินสดไดดี้ขึน้ โดยมีปัจจยัจากการที่ บริษัทฯ สามารถเพิ่มระยะเวลาการชาํระหนีข้องบริษัทฯ เป็น 85.94 วนั 

จาก 18.01 วัน บริษัทฯ มีรายไดจ้ากค่าโดยสารรับล่วงหน้า จาํนวน 1,389.26 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 15.18 ลา้นบาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 1.10 จากปี 2560 ที่จาํนวน 1,374.08 ลา้นบาท ทาํให้ระยะเวลาจาํหน่ายตั๋วล่วงหน้าเพิ่มขึน้เป็น 

25.97 วัน จาก 24.28 วัน ในขณะที่บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีห้มุนเวียนอื่น จาํนวน 2,008.93 ลา้นบาท 

เพิ่มขึน้จาํนวน 559.47 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 38.59 จากปี 2560 จาํนวน 1,449.46 ลา้นบาท ส่งผลใหปี้ 2561 

บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 31.54 วนั จาก 6.97 วนั รวมถึงระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ียเพิ่มขึน้

เป็น 0.67 วนั จาก 0.54 วนั จากการเพิ่มขึน้ของอะไหล่และวสัดุสิน้เปลืองอื่น ๆ       

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทาํกาํไร 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตรากาํไรสุทธิรอ้ยละ (20.14) ขาดทุนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.82 จากปี 2560 ที่รอ้ยละ 

(9.32) สาเหตุจากราคานํา้มนัที่ปรบัตัวสงูขึน้ รวมถึงจาํนวนนกัท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจากเหตุการณเ์รือล่ม ที่จงัหวัด

ภูเก็ต บริษัทฯ มีอตัรากาํไรจากการดาํเนินงานก่อนตน้ทุนนํา้มันที่รอ้ยละ 18.00 ลดลงรอ้ยละ 0.80 จากปี 2560 ที่

รอ้ยละ 18.80 และอัตรากาํไร EBITDAR รอ้ยละ 1.70 ลดลงรอ้ยละ 10.00 จากปี 2560 ที่รอ้ยละ 11.70 สาเหตุ

จากค่าเช่าดาํเนินงานเคร่ืองบินที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีอ้ตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นไม่สามารถคาํนวณได ้ เนื่องจากบริษัทฯ มี

ผลการดาํเนินงานขาดทุนสทุธิ และส่วนของผูถื้อหุน้ขาดทุนเกินทุน 

 

อตัราส่วนนโยบายทางการเงิน 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน ที่ 0.08 เท่า ลดลง 0.48 เท่า จากปี 2560 ที่ 

0.56 เท่า บริษัทฯ มีผลการดาํเนินงานขาดทุนสทุธิ จาํนวน 3,975.45 ลา้นบาท และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้
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ส่วนที่ 4 หนา้ 27 

 

ถือหุน้ ไม่สามารถคาํนวณไดเ้นื่องจากส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ขาดทุนเกินทุน ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อปัจจัยการ

ดาํเนินกิจการอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ 
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