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อภิธานศพัทเ์ทคนิคและตวัยอ่ 
ตวัย่อ ความหมาย 

ท่ีปรึกษา บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารกสิกรไทย บรษิทั ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ธนาคารโอซีบีซี ธนาคารโอซบีซี ี(ประเทศสงิคโปร)์ จ ากดั 

นกมัง่คัง่ บรษิทั นกมัง่คัง่ จ ากดั 

นกสกูต๊ บรษิทั สายการบนินกสกูต๊ จ ากดั 

นกแอร ์ บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โบอ้ิง บรษิทั โบอิ้ง จ ากดั (มหาชน) 

บีโอไอ ส านกังานคณะกรรมการการส่งเสรมิการลงทุน 

เพ่ือนน ้ามิตร บรษิทั เพือ่นน ้ามติร จ ากดั 

สกูต๊ บรษิทั สกู๊ต จ ากดั (ประเทศสงิคโปร)์ 

ไอซีเอโอ องคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization) 

ASK ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (Available Seat-Kilometer) 

CASK ตน้ทุนต่อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (Cost per Available Seat Kilometer) 

CASK ex fuel ตน้ทุนต่อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร ไมร่วมตน้ทนุน ้ามนั (Cost per Available Seat Kilometer exclude fuel) 

EBITDAR ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษ ีค่าเสือ่มราคา ค่าตดัจ าหน่าย และค่าเช่าเครือ่งบนิ 

LCC สายการบนิราคาประหยดั 

Pax Yield (จ านวนผูโ้ดยสาร x รายไดผู้โ้ดยสารต่อคน) / (ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร) 

PLF อตัราสว่นการขนส่งผูโ้ดยสาร (Passenger Load Factor) 

RASK รายไดต่้อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (Revenue per Available Seat Kilometer) 

RPK ปรมิาณการขนส่งดา้นผูโ้ดยสาร (Revenue Passenger Seat Kilometer) 

SQ บรษิทั สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ จ ากดั 

THB สกุลเงนิบาท 
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ตวัย่อรายช่ือสนามบิน 
ตวัย่อ ช่ือท่าอากาศยาน 

AMD ท่าอากาศยานนานาชาต ิซารด์าร์ วลัลาไฮ พาเทล เมอืงอหัม์ดาบาด ประเทศอนิเดยี 

BOM ท่าอากาศยานนานาชาตฉิตัรปาตศีวิะจ ีเมอืงมมุไบ ประเทศอนิเดยี 

CKG ท่าอากาศยานนานาชาตฉิงชิง่เจยีงเป่ย เมอืงฉงชิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

CSX ท่าอากาศยานนานาชาตฉิางซา หวงหวั เมอืงฉางชา สาธารณรฐัประชาชนจนี 

CTU ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉงิตูซวงหลวิ เมอืงเฉงิตู สาธารณรฐัประชาชนจนี 

DEL ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ีเมอืงนิวเดล ีประเทศอนิเดยี 

DLC ท่าอากาศยานนานาชาตติา้เหลยีน โจวซุยจอื เมอืงตา้เหลยีน สาธารณรฐัประชาชนจนี 

FUK ท่าอากาศยานฟุกุโอะกะ เมอืงฟุกุโอะกะ ประเทศญีปุ่่ น 

HGH ท่าอากาศยานนานาชาตหิางโจว เซยีวซาน เมอืงหางโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี 

HKT ท่าอากาศยานนานาชาตภิเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ ประเทศไทย 

ICN ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เมอืงโซล ประเทศเกาหลใีต ้

KIX ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ จงัหวดัโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น 

KMG ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิอูเจยีป้า เมอืงคุนหมงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

MFM ท่าอากาศยานนานาชาตมิาเก๊า เขตบรหิารพเิศษมาเก๊า สาธารณรฐัประชาชนจนี 

NGB ท่าอากาศยานนานาชาตหินิงป่อ ลเีฉอ เมอืงหนิงป่อ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

NGO ท่าอากาศยานนานาชาตชิบูุเซน็แทรร ์เมอืงนาโงยะ ประเทศญีปุ่่ น 

NKG ท่าอากาศยานนานาชาตหินานจงิ ลู่เกา เมอืงหนานจงิ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

NRT ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น 

PEK ท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิง่ เมอืงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

PVG ท่าอากาศยานนานาชาตเิซีย่งไฮผู้่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี 

SHE ท่าอากาศยานนานาชาตเิสนิหยาง เถาเซีย่ง เมอืงเสิน่หยาง สาธารณรฐัประชาชนจนี 

SZX ท่าอากาศยานนานาชาตเิซนิเจิน้ เป่าอนั เมอืงเซนิเจิน้ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

TAO ท่าอากาศยานนานาชาตชิงิเต่า หลวิตงิ เมอืงชงิเต่า สาธารณรฐัประชาชนจนี 

TPE ท่าอากาศยานนานาชาตไิตห้วนัเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั 

TRZ ท่าอากาศยานนานาชาตทิริุจริาปาลล ิเมอืงทริุจริาปาลล ิประเทศอนิเดยี 

TSN ท่าอากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิ ปินไห่ เมอืงเทยีนจนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

WUH ท่าอากาศยานนานาชาตอิู่ฮ ัน่ เทยีนเหอ เมอืงอู่อัน่ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

XIY ท่าอากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง เมอืงซอีาน สาธารณรฐัประชาชนจนี 

XMN ท่าอากาศยานนานาชาตเิซีย่เหมนิ เกาฉ ีเมอืงเซีย่เหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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1. บทสรปุผูบ้ริหาร

รายงานความเหน็ทีป่รกึษาทางการเงนิในการเพิม่ทุนของนกสกู๊ตฉบบันี้จดัเตรยีมขึน้โดยบรษิทั หลกัทรพัยเ์คทบีี
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัใชใ้นการประชุมคณะกรรมการบรษิัทนกแอร์ เพื่อประกอบการวเิคราะห์และการ
ตดัสนิใจในการเพิม่ทุนของนกสกู๊ต โดยมปีระเดน็ส าคญัทีท่ีป่รกึษาสรุปไดด้งันี้ 

การประกอบธุรกจิสายการบนิของนกสกู๊ตยงัมโีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการใชบ้รกิารของ
สายการบนิราคาประหยดัในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัและนกสกู๊ตได้ผ่านมาตราฐานความ
ปลอดภยัตามหลกัสากลจากทางองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ดว้ยความร่วมมอืจากสกู๊ตซึง่เป็นบรษิทัพนัธมติร
และเป็นบรษิทัในเครอืของสงิคโปร์แอร์ไลน์ กรุ๊ป ท าใหน้กสกู๊ตสามารถเพิม่ศกัยภาพและเสรมิกลยุทธ์เพื่อเป็นศูนยก์ลาง
สายการบนิราคาประหยดัในเสน้ทางการบนิระยะกลาง (Medium Haul) ของประเทศไทย และยงัสามารถขยายโอกาสเปิด
เสน้ทางการบนิขาเขา้จากสาธารณรฐัประชาชนจนีเพิม่ เพื่อรองรบัการหลัง่ไหลของนักท่องเทีย่วจนีได ้อย่างไรกต็ามดว้ย
สถานะเงนิสดทีม่เีพื่อส ารองภาพคล่องในปัจจุบนั (ณ ครึง่ปี 2561 มเีงนิสดประมาณ 1.6 พนัลา้นบาท) ซึง่อาจไม่เพยีงพอ
ส าหรบัแผนการขยายธุรกิจการบินในอนาคต นกสกู๊ตต้องการเงินสดในการเพิม่สภาพคล่องอกีจ านวน 1 พนัล้านบาท 
เพื่อใหน้กสกู๊ตมสีภาพคล่องในการประกอบธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง (โดยคาดว่าจะสามารถรองรบัหากเกดิสถานการณ์ทีส่ง่ผล
กระทบเชงิลบต่อธุรกจิของนกสกู๊ต) และเพื่อขยายกจิการตามแผนธุรกจิทีค่ณะผูบ้รหิารของนกสกู๊ตไดว้างเอาไว ้ 

การเพิม่ทุนของนกสกู๊ตมสี่วนช่วยในการขยายธุรกจิสายการบนิในปีนี้ (2561) ซึง่นกสกู๊ตมแีผนจะน าเงนิเพิม่ทุน
ไปใชใ้นการเช่าเครื่องบนิโดยสารเพิม่ ซึง่ปัจจุบนันกสกู๊ตมฝีงูบนิทัง้หมดจ านวน 10 ล า และจะเช่าเพิม่เป็นจ านวน 19 ล า 
เมื่อถึงปี 2563  ด้วยเหตุนี้นกสกู๊ตจะสามารถเพิ่มเส้นทางการบินใหม่ได้ 25 เส้นทาง และสามารถบริหารต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพซึง่จะสง่ผลใหส้ถานะการเงนิดขีึน้ โดยตามแผนของผูบ้รหิารคาดว่านกสกู๊ตจะสรา้งรายได้
มากกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 และเพิม่ขึน้ถึงมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 และคาดว่าจะมกี าไรสุทธใินปี 
2561 ประมาณ 100 ลา้นบาท และคาดว่าจะเพิม่ขึน้เป็น 600 ลา้นบาท ในปี 2563 ทัง้นี้หากสามารถด าเนินการเพิม่ฝงูบนิ
และควบคุมค่าใชจ้่ายไดต้ามแผน 

ในทางกลบักนั ถา้ไม่มกีารเพิม่ทุนในนกสกู๊ต จะเป็นเหตุใหน้กแอรไ์ม่ไดป้ฎบิตัติามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวใ้นสญัญาร่วม
ลงทุน ขอ้ 2 “ทุนเรอืนหุน้” ซึง่เป็นสญัญาร่วมลงทุนระหว่างบรษิทัพนัธมติร ซึง่ประกอบดว้ย สกู๊ต นกแอร ์นกมัง่คัง่ เพื่อน
น ้ามติร และ นกสกู๊ต ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมัน่และชื่อเสยีงของนกสกู๊ตในมุมมองของคู่ค้า บรษิัทพนัธมติร และลูกค้า 
และอาจส่งผลใหธ้นาคารผูใ้หกู้ ้ซึง่ประกอบดว้ย ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารโอซบีซี ีพจิารณาทบทวนวงเงนิกูย้มืรวม
ทัง้สิน้จ านวน 700 ล้านบาท นอกจากนี้นกสกู๊ตจะเสยีสทิธปิระโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนเรื่อง
ผลประโยชน์ภาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้เครื่องบนิและชิน้สว่นอุปกรณ์และภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล อกีทัง้จะสญูเสยีโอกาส
ในการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บับรษิทัคู่แข่ง เช่น บรษิทั ไทยไลออ้นแอร ์จ ากดั และ บรษิทั ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์
จ ากดั ซึง่ทัง้สองบรษิทัไดพ้ยายามทีจ่ะเพิม่สว่นแบ่งการตลาดของเสน้ทางการบนิระยะปานกลาง  (medium-hual) ทีม่รีะยะ
การบนิไม่เกนิ 6 ชม. นอกจากนี้ ถ้าไม่มกีารเพิม่ทุนในนกสกู๊ต นกสกู๊ตจะต้องสรรหาแหล่งเงนิทุนอื่นๆ ซึ่งในสถานการณ์
ปัจจุบนันกสกู๊ตมทีางเลอืกไม่มาก การไม่เพิม่ทุนจะท าใหเ้กดิขอ้สงสยัต่อความสามารถในการประกอบธรุกจิต่อไปในอนาคต
ของนกสกู๊ตเน่ืองจากปัจจุบนัสว่นผูข้องถอืหุน้ยงัคงตดิลบอยู่และผลประกอบการยงัคงขาดทุน 
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จากเหตุผลขา้งต้นทางทีป่รกึษามคีวามเหน็ว่าทางคณะกรรมการบรษิัทของนกแอร์ควรที่จะอนุมตักิารเพิม่ทุน
ของนกสกู๊ตตามแผนทีน่กสกู๊ตไดเ้คยเสนอไว ้การเพิม่ทุนดงักล่าวควรจะทีแ่ลว้เสรจ็ภายในเดอืนกนัยายนปีนี้ เพื่อทีจ่ะได้
ด าเนินตามก าหนดการทีว่างไว ้
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2. ปัจจยัเชิงปริมาณเพือ่พิจารณาในการเพ่ิมทุน

ในการพจิารณาแผนการเพิ่มทุน ทางที่ปรกึษาได้พจิารณาประเดน็ที่ส าคญัของปัจจยัเชงิปรมิาณที่มผีลกระทบที่
ส าคญัต่อความยัง่ยนืในการประกอบธุรกจิของนกสกู๊ต โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเดน็ประกอบดว้ย 1. การเพิม่เครื่องบนิ
โดยสารและเสน้ทางการบนิใหม่ 2. สถติกิารด าเนินงานทีส่ าคญั และ 3. ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิ 

2.1 การขยายธุรกจิ - การเพิม่เครื่องบนิโดยสารและเสน้ทางการบนิใหม่ 

ฝ่ายบรหิารของนกสกู๊ตมคีวามต้องการทีจ่ะเช่าเครื่องบนิโบอิง้ 777 และเพิม่เครื่องบนิโบอิง้ 737 เขา้มาในฝงูบนิ 
ในช่วงปี 2561 – 2563 (โปรดดรูายละเอยีดในตารางที ่1) การเพิม่ของฝงูบนิจะท าใหส้ถติกิารด าเนินงานทีส่ าคญัมผีลลพัธท์ี่
ดขี ึน้ (โปรดดูรายละเอยีดในตารางที ่2) ในปี 2561 นกสกู๊ตวางแผนการเช่าเครื่องบนิโบอิง้ 777-200 จ านวน 1 ล า และ
เครื่องบนิโบอิง้ 737-800 จ านวน 5 ล า ดว้ยเครื่องบนิทีเ่พิม่มากขึน้ นกสกู๊ตจะสามารถเปิดเสน้ทางการบนิใหม่ ไดแ้ก่ HGH 
NRT ICN KIX และ DEL ในปี 2562 นกสกู๊ตต้องการเช่าเครื่องบนิโบอิง้ 777-200 จ านวน 2 ล า และเครื่องบนิโบอิง้ 737-
800 จ านวน 3 ล า และวางแผนเปิดเสน้ทางการบนิเพิม่ ไดแ้ก่ NGO PEK และ PVG ส่วนในปี 2563 นัน้ จะเพิม่การเช่า
เครื่องบนิโบอิง้ 777-200 จ านวน 2 ล า และ เครื่องบนิโบอิง้ 737-800 จ านวน 2 ล า และจะเปิดเสน้ทางการบนิใหม่ ไดแ้ก่ 
BOM CKG และ CSX ซึง่ในปี 2563 นัน้ นกสกู๊ตจะมฝีงูบนิทัง้หมดจ านวน 19 ล า ประกอบดว้ยเครื่องบนิโบอิง้ 777-200 
จ านวน 9 ล า และเครื่องบนิโบอิง้ 737-800 จ านวน 10 ล า ซึง่เพยีงพอต่อการเปิดเสน้ทางการบนิใหม่ เพิม่จ านวนเทีย่วบนิ 
และเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด การขยายตวัทางธุรกจินี้จะท าใหน้กสกู๊ตเป็นสายการบนิที่มคีวามสามารถทีจ่ะเป็นผูน้ าในสาย
การบนิราคาประหยดัในระดบัภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่ทีป่รกึษามมีุมมองว่าแผนเพิม่ทุนจะท า
ใหก้ารเตบิโตทางธุรกจิของบรษิัทจะสอดคลอ้งกบัโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมสายการบนิราคาประหยดัในภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้สง่ผลใหน้กสกู๊ตสามารถปรบัปรุงผลการด าเนินงานใหเ้ป็นบวกได ้ ทัง้นี้ ทีป่รกึษาไดอ้ธบิายเพิม่ถงึ
ขอ้มูลภาพรวมของอุตสาหกรรมสายการบนิราคาประหยดัและการเติบโตของอุตสาหกรรมดงักล่าวไว้ในรายงานเล่มนี้ใน
หวัขอ้ปัจจยัเชงิคุณภาพเพื่อพจิารณาในการเพิม่ทุน  

ตารางที ่1: แผนเสน้ทางการบนิใหม่และการเพิม่จ านวนฝงูบนิของนกสกู๊ต 

ข้อมลู ณ ส้ินปี 2560 2561 2562 2563 

เคร่ืองบินโบอ้ิง 777-200 4 5 7 9 
เคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 - 5 8 10 
เส้นทางการบินของ 
เคร่ืองบินโบอ้ิง 777 

เสน้ทางปัจจุบนั เสน้ทางใหม่ เสน้ทางใหม่ เสน้ทางใหม่ 
NKG HGH NGO BOM 
TPE NRT PEK 
TAO ICN PVG 
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ข้อมลู ณ ส้ินปี 2560 2561 2562 2563 

TSN KIX 
SHE DEL 
DLC 
XIY 

เส้นทางการบินของ 
เคร่ืองบินโบอ้ิง 737 

เสน้ทางใหม่ เสน้ทางใหม่ เสน้ทางใหม่ 
WUH NKG CKG 
AMD HKT-NKG CSX 
FUK SZX TRZ 
KMG XMN MFM 

สลบัจาก B777 NGB 
DLC CTU 
XIY 
HGH 
TPE 

2.2 สถติกิารด าเนินงานทีส่ าคญั 

ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของอุตสาหกรรมการบนินัน้สามารถวดัไดจ้ากสถติกิารด าเนินงานทีส่ าคญั  ซึง่มคี่า 
ASK และ RPK เป็นปัจจยัหลกัทีว่ดัว่าค่าสถติเิหล่าน้ีจะแสดงผลลพัธไ์ปในทางทีด่ขี ึน้ในกรณีทีน่กสกู๊ตไดเ้พิม่จ านวนฝงูบนิ
และจ านวนเทีย่วบนิซึ่งเป็นแผนที่นกสกู๊ตวางไว้หลงัจากการเพิม่ทุน การเพิม่ขึน้ของฝงูบนิท าใหใ้หค้่า Pax Yield และ 
RASK พฒันาขึน้ดว้ย จากขอ้มูลในตางราง 2 จะเหน็ไดว้่านกสกู๊ตมคี่า CASK และ CASK ex fuel ทีเ่พิม่ขึน้ไม่มากนัก
ตัง้แต่ต้นปี 2561 เป็นต้นไป ดว้ยปัจจยัทีส่ าคญัดงันี้ 1) นกสกู๊ตสามารถทีจ่ะต่อรองราคาเช่าเครื่องบนิโดยสารใหล้ดลงได ้
(ซึ่งราคาจะขึน้อยู่กบัการเจรจาในแต่ครัง้) ท าใหน้กสกู๊ตสามารถทีจ่ะควบคุมราคาเช่าเครื่องบนิโดยสารในปี 2561 ได้ 2) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารและการด าเนินงานเพิม่ขึน้เน่ืองจากมฝีงูบนิและเสน้ทางการบนิมากขึน้ แต่การเตบิโตของค่าใชจ้่าย
จากการด าเนินต่อ ASK ลดลงเนื่องจากการประหยดัโดยเพิม่ขนาด (Economy of Scale) ซึง่นกสกู๊ตไม่ไดข้ยายส่วนงาน
การด าเนินงานเนื่องจากมทีรพัยากรทีเ่พยีงพอต่อการเติบโตของกจิการแลว้ ทางฝ่ายบรหิารของนกสกู๊ตเชื่อว่าอตัราการ
ของรายไดเ้ตบิโตมากกว่าอตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการบรหิารและด าเนินการ และ 3) ในปี 2561 นกสกู๊ตจะเพิม่
เครื่องบนิโบอิง้ 737 เขา้มาในฝงูบนิ ซึง่จะท าใหค้่า Pax Yield และ RASK ดกีว่าเมื่อเทยีบการด าเนินการเแค่เครื่องบนิโบอิง้ 
777 เพยีงอย่างเดยีว เน่ืองจากระยะเวลาบนิเฉลีย่บนิของเครื่องบนิโบอิง้ 737 จะสัน้กว่าเครื่องบนิโออิง้ 777 

ตางรางที ่2: สถติกิารด าเนินงานทีส่ าคญัของนกสกู๊ต (หลงัจากการเพิม่ทุน) 

2560 2561 2562 2563 

การใช้งานเครื่อง B777 (ชม./เครื่อง/วนั) 12:57 12:47 13:22 13:38 

การใช้งานเครื่อง B737 (ชม./เครื่อง/วนั) Nil 12:55 12:37 12:24 
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2560 2561 2562 2563 

ASK (ล้านท่ีนัง่-กม.) 4,256 7,743 13,826 18,699 

อตัราการเติบโตปีต่อปี (%) 28% 82% 79% 35% 

RPK (ล้านท่ีนัง่-กม.) 3,721 6,735 11,760 15,709 

อตัราการเติบโตปีต่อปี (%) 41% 81% 75% 34% 

ระยะเวลาบินเฉล่ีย (กม.) 3,440 3,567 3,519 3,320 

PLF 87.40% 87.00% 85.10% 84.00% 

BELF 91.20% 86.10% 82.80% 81.80% 

Pax yield (บาท) 1.36 1.49 1.55 1.58 

RASK (บาท/ท่ีนัง่-กม.) 1.2 1.34 1.32 1.33 

CASK (บาท/ท่ีนัง่-กม.) 1.24 1.28 1.28 1.29 

CASK ex fuel (บาท/ท่ีนัง่-กม.) 0.85 0.88 0.83 0.84 

2.3 ผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิ 

การเพิม่ทุนไม่เพยีงท าใหค้่าสถติกิารด าเนินงานทีส่ าคญัดขีึน้แต่ยงัท าใหผ้ลประกอบการของนกสกู๊ตดขีึน้ดว้ย (โปรด

ดรูายละเอยีดตารางที ่3) ขอ้มลูจากการวเิคราะหย์่อส่วนตามแนวดิง่ (common size analysis) แสดงใหเ้หน็ว่าค่าใชจ้่ายใน

การบรหิารและการด าเนินงานของนกสกู๊ตตามแผนของคณะผูบ้รหิารไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงมากหลงัจากมกีารเพิม่จ านวนฝงูบนิ

และจ านวนเทีย่วบนิ (รอ้ยละ 14.9 รอ้ยละ 13.8 และรอ้ยละ 13.7 ในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ตามล าดบั) เนื่องจากนกสกู๊ต

มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพเพยีงพอในการรองรบัการขยายธุรกจิ ในด้านรายได้รวมมกีารเติบโต

อย่างมนีัยส าคญั ในปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 คาดว่าจะมกีารเตบิโตในอตัรารอ้ยละ 85.4 ต่อปี รอ้ยละ 76.1 ต่อปี รอ้ยละ 

36.3 ต่อปี ตามล าดบั ในส่วนของก าไรสุทธใินปี 2561 คาดว่าจากขาดทุนสุทธจิะสามารถพลกิมาเป็นก าไรสุทธไิด ้และจะ

เตบิโตในอตัรารอ้ยละ 256.9 ต่อปีและรอ้ยละ 40.1 ต่อปี ในปี 2562 และ ปี 2563 ตามล าดบั 

ในตารางที่ 4 แสดงถงึการประมาณการงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ในด้านภาษี คาดว่านกสกู๊ตจะ
ยงัคงได้รบัสทิธปิระโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเพิม่ทุนตามเงื่อนไขที่
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนก าหนด ซึง่การไดร้บัสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวมสี่วนส าคญัในการประหยดัภาษีเงนิ
ไดน้ิตบิุคคลและภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้เครื่องบนิและชิน้ส่วนอุปกรณ์ นอกจากนี้ ในส่วนของหนี้สนิ ทีป่รกึษาได้
ประมาณการหนี้สนิของนกสกู๊ตไวใ้นจ านวนคงที ่เน่ืองจากคาดว่าหากด าเนินการไดต้ามแผนงาน นกสกู๊ตไม่มคีวามจ าเป็น
ในการกูเ้งนิเพิม่เพราะนกสกู๊ตสามารถน าเงนิจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินการมาบรหิารสภาพคล่องไดอ้ย่างเพยีงพอ 
ในขณะเดียวกนัส่วนของผู้ถือหุ้นนกสกู๊ตจะปรับตัวเป็นบวก เนื่องจากมีเงินจากการเพิ่มทุนและมีก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 
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ตารางที ่3: ประมาณการงบก าไรขาดทุนของนกสกู๊ต 

2560 2561 2562 2563 ขอ้มลูยอ่ส่วนตามแนวดิง่ (%) อตัราการเตบิโต (%) 

B777 B737 รวม B777 B737 รวม B777 B737 รวม 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

งบก าไรขาดทุน 

รายได ้

   รายไดจ้ากการบรกิารขนส่ง 2,821 5,521 808 6,329 7,955 4,002 11,957 10,627 4,879 15,506 61.20% 65.60% 62.40% 124.40% 88.90% 29.70% 

   รายไดค้่าธรรมเนียมน ้ามนั 1,127 1,511 251 1,762 1,392 1,324 2,716 2,009 2,088 4,097 17.00% 14.90% 16.50% 56.30% 54.10% 50.80% 

   รายไดจ้ากการเช่าเหมาล า 109 
-   -   -   -   -   -   -   -   

0.00% 0.00% 0.00% -100.00%

   รายไดจ้ากการขนส่งทัง้หมด 4,057 7,032 1,059 8,091 9,347 5,326 14,673 12,636 6,967 19,603 78.20% 80.50% 78.90% 99.40% 81.30% 33.60% 

   รวมรายไดใ้นส่วนของบรกิารเสรมิ 894 1,512 257 1,769 1,953 1,305 3,258 2,815 2,003 4,818 17.10% 17.90% 19.40% 97.90% 84.20% 47.90% 

   รายไดจ้ากการใชร้หสัเทีย่วบนิร่วมกนั 454 306 
-   

306 
-   -   -   -   -   -   

3.00% 0.00% 0.00% -32.60% -100.00%

   รายไดจ้ากการขนส่งสนิคา้ 95 162 18 180 200 87 287 279 132 411 1.70% 1.60% 1.70% 89.50% 59.40% 43.20% 

   รายไดอ้ื่นๆ 80 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   

0.00% 0.00% 0.00% -100.00%

รวมรายไดท้ ัง้หมด 5,580 9,012 1,334 10,346 11,500 6,718 18,218 15,730 9,102 24,832 100.00% 100.00% 100.00% 85.40% 76.10% 36.30% 

ตน้ทุนแปรผนัรวม 4,379 7,159 943 8,102 9,036 5,441 14,477 12,564 7,298 19,862 78.30% 79.50% 80.00% 85.00% 78.70% 37.20% 

Contribution to Fixed Costs 1,201 1,853 391 2,244 2,464 1,277 3,741 3,166 1,804 4,970 21.70% 20.50% 20.00% 86.80% 66.70% 32.90% 

ตน้ทุนคงทีร่วม 957 1,313 230 1,543 1,515 995 2,510 1,953 1,439 3,392 14.90% 13.80% 13.70% 61.20% 62.70% 35.10% 

ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 244 540 161 701 949 282 1,231 1,213 365 1,578 6.80% 6.80% 6.40% 187.30% 75.60% 28.20% 

ค่าใชจ้่ายในการรหิารและการด าเนนิงาน 321 485 69 554 599 150 749 752 171 923 5.40% 4.10% 3.70% 72.60% 35.20% 23.20% 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน -77 55 92 147 350 132 482 461 194 655 1.40% 2.60% 2.60% -290.90% 227.90% 35.90% 

รวมรายการทีไ่ม่เกีย่วกบัการด าเนินงาน 29 -21 -3 -24 -15 -7 -22 -15 -7 -22 -0.20% -0.10% -0.10% -182.80% -8.30% 0.00% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษ ี -48 34 89 123 335 125 460 446 187 633 1.20% 2.50% 2.50% -356.30% 274.00% 37.60% 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 
-   -   -   -   

12 9 21 12 6 18 0.00% 0.10% 0.10% -14.30%

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ -48 34 89 123 323 116 439 434 181 615 1.20% 2.40% 2.50% -356.30% 256.90% 40.10% 

EBITDAR 625 929 263 1,192 1,401 866 2,267 1,815 1,233 3,048 11.50% 12.40% 12.30% 90.70% 90.20% 34.50% 
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ตารางที ่4: ประมาณการงบดุลและงบก าไรขาดทุนของนกสกู๊ต 

งบดลุ (ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สินทรพัยร์วม 1,470.90 2,566.54 2,669.93 3,792.93 4,231.93 4,846.93 

หน้ีสินรวม 951.08 2,658.73 2,809.71 2,809.71 2,809.71 2,809.71 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -1,480.18 -2,098.19 -2,139.78 -2,016.78 -1,577.78 -962.78

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  519.82 -98.19 -139.78 983.22 1,422.22 2,037.22 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

รายได้รวม 952.93 3910.33 5650.10 10346.00 18218.00 24832.00 

ค่าใช้จ่ายรวม 2159.82 4513.98 5668.12 10199.00 17736.00 24177.00 

ก าไร (ขาดทุน) จากการ 
ด าเนินงาน 

-1206.89 -603.65 -18.02 147.00 482.00 655.00 

ตน้ทุนทางการเงนิ 0.00 8.36 29.57 24.00 22.00 22.00 

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 18.00 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -1206.89 -612.01 -47.59 123.00 439.00 615.00 
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3. ปัจจยัเชิงคณุภาพเพือ่พิจารณาในการเพ่ิมทุน

นอกจากได้วเิคราะห์ขอ้มูลจากปัจจยัเชงิปรมิาณแล้ว ที่ปรกึษายงัได้วเิคราะห์และประเมนิปัจจยัเชงิคุณภาพที่มี
ผลกระทบต่อการตดัสนิใจอนุมตัแิผนการเพิม่ทุนของนกสกู๊ตต่อแผนการเพิม่ทุน ทีป่รกึษาได้แบ่งออก 4 ประเดน็ทีส่ าคญั
ดงันี้ 1. ภาพรวมอุตสาหกรรม 2. การรกัษาขอ้ตกลงกบัพนัธมติร 3. การรกัษาสทิธปิระโยชน์ของส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน และ 4. การรกัษาขอ้ตกลงตามสญัญาวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารกสกิรไทย 

3.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรม – การเตบิโตของการใชเ้ครื่องบนิในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกและความตอ้งการที่
เพิม่ขึน้ของการใชบ้รกิารสายการบนิราคาประหยดั 

ในปี 2559 โบอิง้ไดป้ระมาณการว่าจ านวนเครื่องบนิโดยสารจะเพิม่ขึน้เกอืบรอ้ยละ 200 โดยจากจ านวน 23,480 ล า 
ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 46,950 ล า ในปี 2579 ด้วยมูลค่าตลาด 6.1 ล้านล้านเหรีญสหรฐั ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีการ
เพิม่ขึน้ของจ านวนเครื่องบนิโดยสารมากทีส่ดุโดยเพิม่ขึน้เกอืบรอ้ยละ 300 จาก 6,380 ล า ในปี 2559 เป็น 17,520 ล า ในปี 
2579 (โปรดรายละเอยีดแผนภาพที่ 1) และภูมิภาคตะวนัออกกลางมีการเติบโตรองลงมาที่ประมาณร้อยละ 272  ใน
ระยะเวลาเดยีวกนั สายการบนิต่างๆในพืน้ทีภู่มภิาคเอเชยีแปซฟิิกก าลงัเพิม่จ านวนเครื่องบนิโดยสารเพิม่เพื่อขยายกจิการ
อย่างต่อเนื่อง 

แผนภาพที ่1: การคาดการณ์การส่งมอบเครือ่งบนิใหม่แยกตามภมูใินช่วงปี 2559 ถงึ ปี 2579 

ทีม่า: แนวโน้มอุตสาหกรรมการบนิปัจจุบนั ปี 2559 ของโบอิง้ 

แผนภาพที ่2 แสดงถงึปรมิาณการจราจรทางอากาศที่เพิม่ขึน้ในช่วงปี 2559 – 2579 โดยเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 
5.7 ต่อปี ปรมิาณการจราจรทางอากาศที่เพิม่ขึน้ท าให้ค่าของ RPK เพิม่ขึน้ตาม ซึ่งในภูมภิาคเอเชยีคาดว่าปรมิาณการ
จราทางอากาศจะเพิม่ขึน้จากจ านวน 1,100 เสน้ทาง เป็น 3,300 เสน้ทาง ในช่วงปี 2559 จนถงึปี 2579 โดยเพิม่ขึน้อตัรา
รอ้ยละ 15 ต่อปี    
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แผนภาพที ่2: การคาดการณ์ปรมิาณการจราจรทางอากาศตามภมูภิาคในชว่งปี 2559 ถงึ ปี 2579 

ทีม่า: แนวโน้มอุตสาหกรรมการบนิปัจจุบนั ปี 2559 ของโบอิง้ 

ขอ้มูลปี 2560 จากแผนภาพที่ 3 ได้แสดงถึงสดัส่วนของที่นัง่ของสายการบินราคาประหยดัต่อที่นัง่ทัง้หมดใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่มสีดัสว่นประมาณ 53% โดยทีส่ายการบนิราคาประหยดัไดร้บัประโยชน์จากการเพิม่ขึน้
ของประชากรในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละท าใหผู้โ้ดยสารทีม่งีบจ ากดัสามารถใชบ้รกิารได ้นอกจากนี้ประเทศใน
กลุ่มอาเซียนได้ลดหย่อนการควบคุมกฎเกณฑ์การตรวจคนเข้าเมืองให้มีความเข้มข้นน้อยลงระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนดว้ยกนั ส่งผลใหก้ารจราจรทางอากาศมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ อกีทัง้การแข่งขนัของสายการบนิทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลใหม้ี
การเพิม่เสน้ทางการบนิและจ านวนของเทีย่วบนิใหม้ากขึน้ตามไปดว้ย 
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แผนภาพที ่3: ส่วนแบ่งทีน่ัง่ของสายการบนิประหยดัตามภมูภิาคปี 2560 

ทีม่า: อนิโนวาตา้ 2017 เดอืนกุมภาพนัธ ์

แผนภาพที ่4 แสดงถงึการคาดการณ์ปรมิาณทางอากาศภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่มสีดัส่วนสงูสุด 
เท่ากบัรอ้ยละ 33 ของสว่นแบ่งในภูมภิาค การเดนิทางภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตค้าดว่าจะโตขึน้ 4 เท่า ในช่วง
ปี 2560 ถงึ ปี 2579 โดยปรมิาณการจราจรทางอากาศจากสาธารณรฐัประชาชนจนีมายงัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มี
สดัส่วนถึงร้อยละ 17 ของการปริมาณจราจรทางอากาศทัง้หมดในภูมิภาค ซึ่งมีปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจาก
การจราจรทางอากาศระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซยีนด้วยกนั ทัง้นี้ คาดว่าปรมิาณการจราจรทางอากาศระหว่างจนีและ
ประเทศในกลุ่มอาเซยีนจะเพิม่ขึน้ 3.4 เท่า ในช่วงปี 2560 ถงึ ปี 2579 

แผนภาพที ่4: การคาดการณ์ปรมิาณการจราจรทางอากาศระหวา่งภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละกบัภมูภิาคอืน่ๆ ในชว่งปี 2560 ถงึ ปี 2579 

ทีม่า: แนวโน้มอุตสาหกรรมการบนิปัจจุบนั ปี 2559 ของโบอิง้ 

ิ่ ี่ ่ ้ ้สงทสงมาดวย 1 หนา 19 / 46



ความเหน็ท่ีปรึกษาทางการเงินต่อแผนการเพ่ิมทุนของบริษทั สายการบินนกสกูต๊ จ ากดั – ส.ค. 2561 

16 

ในการแขง่ขนัของสายการบนิราคาประหยดัในประเทศไทย พบว่าผูใ้หบ้รกิารสายการบนิราคาประหยดัในประเทศ
ไทยมกีารวางแผนการเพิม่ฝงูบนิและเปิดเสน้ทางการบนิเพิม่ขึน้ (รายละเอยีดของสายการบนิคู่แข่งทีเ่ปิดเสน้ทางการบนิ
เพิม่ขึน้ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5 ) เพื่อเป็นการรกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนัและรกัษาตลาดสายการบนิราคา
ประหยดัของประเทศไทย นกสกู๊ตมแีผนการเพิม่จ านวนเทีย่วบนิและขยายจุดหมายปลายทางไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี
และหัวเมืองรอง และจะจดัให้มีเที่ยวบินทุกวันไปยัง NRT (ประเทศญี่ปุ่ น) ในส่วนของประเทศอินเดียนัน้นกสกู๊ตวาง
แผนการขยายเสน้ทางให้สามารถมเีทีย่วบนิ 4 เทีย่วต่อสปัดาห ์ไปยงั DEL และจะขยายจุดหมายปลายทางอื่นไปยงัหวั
เมอืงรอง นอกจากนัน้นกสกู๊ตจะยื่นขอใบอนุญาตในการลงจอดที ่ICN เพิม่ขึน้อกีดว้ย 

ตรางที ่5: แผนการขยายกจิการของสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอก็ซ ์และสายการบนิไทยไลออ้นแอร์ 

สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ 
2560 สาธารณรฐัประชาชนจนี (เมอืงเซีย่งไฮ)้ 
2561 อหิร่านและโอมาน (ถูกพกัการบนิชัว่คราว) 

สายการบินไทยไลอ้อนแอร ์
2560 สาธารณรฐัประชาชนจนี (เมอืงเซีย่งไฮ)้ ประเทศอนิเดยี (เมอืงมมัไบ) และ ประเทศไตห้วนั (เมอืงไทเป) 
2561 อหิร่านและโอมาน (ถูกพกัการบนิชัว่คราว) 

3.2 การรกัษาขอ้ตกลงกบับรษิทัพนัธมติร 

ทีป่รกึษาเหน็ว่าในขอ้ก าหนดในสญัญาร่วมค้า (ซึ่งคู่สญัญาได้ลงนามไปแล้วตัง้แต่วนัที่ 19 มถุินายน 2557) ได้มี
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเพิม่ทุนของนกสกู๊ต ระหว่าง สกู๊ต นกแอร ์นกมัง่คัง่ เพื่อนน ้ามติร และนกสกู๊ต ในขอ้ที ่2 ของสญัญา 
เรื่อง “ทุนเรอืนหุน้” ซึง่ตามทีร่ะบุในสญัญา นกสกู๊ตควรมทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 3 พนัลา้นบาท ซึง่ปัจจุบนันกสกู๊ต
มทีุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 2 พนัลา้นบาท นอกจากนี้สญัญาร่วมคา้ยงัไดร้ะบุไวว้่าคู่สญัญาจะต้องท าการเพิม่ทุนอกี
จ านวน 1 พนัล้านบาท ภายใน12 เดอืน นับจากวนัปฐมฤกษ์เทีย่วบนิแรกของนกสกู๊ต เพื่อรองรบัแผนการใชเ้งนิและการ
ประกอบธุรกจิของนกสกู๊ต โดยเทีย่วบนิแรกของนกสกู๊ตใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนธนัวาคม ปี 2557 ตามขอ้ตกลงขา้งต้น ที่
ปรกึษาเหน็ว่าการเพิม่ทุนล่าช้ากว่าที่ได้ก าหนดไวใ้นสญัญาร่วมคา้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขในสญัญาร่วมค้า ทีป่รกึษา
เหน็ว่าคู่สญัญาควรมกีารเพิม่ทุนในนกสกู๊ต 

3.3 การรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบโีอไอ 

นกสกู๊ตได้รบัสทิธปิระโยชน์จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน 2560 ทาง
ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนใหส้ทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีมูลค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้เครื่องบนิและชิน้ส่วน
อุปกรณ์แลว้ดว้ยเงื่อนไขทีน่กสกู๊ตจะตอ้งท าการเพิม่ทนุอย่างน้อย 50 ลา้นบาท ภายในวนัที ่23 กรกฎาคม 2561 โดยสทิธทิี่
ได้รบัจากบโีอไอมอีายุ 5 ปี อย่างไรกต็ามเพื่อรกัษาสทิธปิระโยชน์ของบโีอไอ นกสกู๊ตจะต้องมกีารเพิม่ทุนตามเงื่อนไข 
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อย่างไรกต็ามทางนกสกู๊ตได้ขอขยายเวลาเพิม่ทุนออกไปแลว้ ทัง้นี้อยู่กบัการพจิารณาของทางส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุน 

หากไม่มกีารเพิม่ทุน นกสกู๊ตจะสญูเสยีสทิธปิระโยชน์ดงันี้: 

1. นกสกู๊ตจะมคี่าใชจ้่ายภาษภีาษมีลูค่าเพิม่ส าหรบัการน าเขา้เครือ่งบนิและชิน้สว่นอุปกรณ์ประมาณ

180 ลา้นบาท ในชว่งเดอืน กนัยายนถงึ ตุลาคม ปี 2561

2. มคี่าใชจ้่ายภาษนี าเขา้มลูค่าเพิม่จากการน าเขา้อะไหล่ทีเ่กีย่วกบัเครื่องบนิโดยสาร

3. ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ของภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี

4. ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ของภาษขีองเงนิปันผลจากการลงทุน

5. ไม่สามารถใชส้ทิธแิละประโยชน์ทีม่ใิช่ภาษอีากร

6. ไม่ไดร้บัผลประโยชน์การขอใบอนุญาตท างานส าหรบัแรงงานต่างดา้ว

3.4 การรกัษาขอ้ตกลงตามสญัญาวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารกสกิรไทย 

ตามสญัญาวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารกสกิรไทย ก าหนดใหน้กแอรต์อ้งด ารงอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในงบ
การเงนิรวมไม่เกนิ 2.25 เท่า (ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 อตัราส่วนดงักล่าวมคี่าตดิลบ เนื่องจากส่วนของผูถ้อืหุน้ตดิลบ) 
ซึง่ดว้ยการผดิเงื่อนไขขอ้ตกลงดงักล่าว ธนาคารกสกิรไทยสามารถใช้ขอ้บงัคบัตามสญัญาวงเงนิสนิเชื่อในการเรยีกให้นก
แอรแ์ละนกสกู๊ตช าระเงนิกูร้วมจ านวน 700 ลา้นบาท ไดทุ้กขณะ แต่อย่างไรกด็ ีธนาคารกสกิรไทยไดข้ยายการใชข้อ้บงัคบั
ในการเรยีกช าระคนืเงนิกูไ้ปจนถงึสิน้ปี 2561  

ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าหากมีการเพิ่มทุนในนกสกู๊ตและนกสกู๊ตสามารถสร้างก าไรสุทธิได้ตามแผนของ
ผูบ้รหิารอาจท าใหน้กแอรแ์ละนกสกู๊ตสามารถเจรจาต่อรองเพื่อขอขยายเวลาในการใชข้อ้บงัคบัออกไปได ้แต่หากไม่มกีาร
เพิม่ทุนและธนาคารกสกิรไทยไม่ขยายการใชข้อ้บงัคบั อาจท าใหห้นี้ทัง้หมดถงึก าหนดโดยพลนั   

ิ่ ี่ ่ ้ ้สงทสงมาดวย 1 หนา 21 / 46



ความเหน็ของท่ีปรึกษาทางการเงินต่อแผนการเพ่ิมทุนของบริษทั สายการบินนกสกูต๊ จ ากดั – ส.ค. 2561  

18 

4. แผนการด าเนินการต่อถ้าไมมี่การอนุมติัแผนการเพ่ิมทุน

ถ้าไม่มกีารอนุมตัแิผนการเพิม่ทุน นกสกู๊ตจะต้องสรรหาแหล่งสนับสนุนเงนิทุนจากทีอ่ื่น ในปัจจุบนันกสกู๊ตกบันก
แอรม์สีญัญากูร้่วมดว้ยกนัโดยมวีงเงนิกูท้ ัง้หมดจ านวน 1,254.49 ลา้นบาท จากการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ซึง่ปัจจุบนัมยีอด
การเบกิใชอ้ยู่จ านวน 700 ลา้นบาท และอาจจะเป็นไปไดย้ากทีจ่ะเบกิเงนิกูย้มืเพิม่เนื่องทางสถานะทางการเงินของนกสกู๊ต
ยงัไม่ดพีอ  ทัง้นี้ ทีป่รกึษาเหน็ว่านกสกู๊ตมทีางเลอืกในการสรรหาแหล่งเงนิทุนดงันี้ 

4.1 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิและสญัญาเงนิกู ้

ตัว๋สญัญาใช้เงินและสญัญาเงินกู้สามารถน ามาเสนอขายได้แต่ต้องด้วยชดเชยด้วยดอกเบี้ยที่สูงเนื่องจากผล
ประกอบการและสถานะทางการเงนิของนกสกู๊ตทีย่งัไม่แขง็แกร่งพอ นอกจากนี้การออกตัว๋แลกเงนิหรอืการเขา้ท าสญัญา
กูย้มิเงนิอาจจะตอ้งการหลกัทรพัยค์ ้าประกนั เพื่อทีจ่ะชดเชยความเสีย่งดา้นเครดติของนกสกู๊ต 

4.2 หุน้กู ้

เนื่องจากความเสีย่งดา้นเครดติในระดบัสงูและสถานะทางการเงนิทีย่งัไม่แขง็แกร่งพอของนกสกู๊ต ท าใหผู้ถ้อืหุน้กู้
ตอ้งการดอกเบีย้ทีส่งูเพื่อชดเชยกบัความเสีย่งในการลงทุน ซึง่จะคลา้ยกบัการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิและสญัญาเงนิกู ้อย่างไร
กต็ามในสถานการณ์ปัจจุบนัการออกหุน้กูส้ว่นใหญ่นิยมใชส้นิทรพัยท์ีม่ตีวัตนเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนั

4.3 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ในกรณีที่ไม่มกีารเพิม่ทุนจากผู้ถือหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพอาจจะเหมาะสมที่สุดกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของนกสกู๊ต 
ดว้ยลกัษณะความเสีย่งและผลตอบแทนของเครื่องมอืทางการเงนิน้ีผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถป้องกนัความเสยีหายของ
เงนิตน้ไดใ้นฐานะเจา้หนี้ อกีทัง้ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมโีอกาสไดร้บัผลตอบแทนส่วนเพิม่หลงัจากที่ไดแ้ปลงสภาพจากหุน้กู้
เป็นหุน้สามญัในกรณีทีผ่ลการด าเนินงานพลกิกลบัมาดขีึน้ 
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5. สรปุความเหน็ของทางท่ีปรกึษาทางการเงินเก่ียวกบัแผนเพ่ิมทุนของนกสกูต๊

ทีป่รกึษาไดเ้หน็ถงึประโยชน์ในการเพิม่ทุนของนกสกู๊ต การเพิม่ทุนของนกสกู๊ตจะช่วยสรา้งโอกาสใหก้บันกแอรใ์น
การขยายธุรกจิการบนิราคาประหยดัมากขึน้ดว้ยการเพิม่จ านวนรอบการบนิและขยายเสน้ทางการใหบ้รกิารซึง่เป็นการสรา้ง
เสน้ทางที่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Connectivity) ท าใหส้ามารถขยายต้นทางและปลายทางใหก้บันกแอร์ได้ และส่งผลให้นกสกู๊ต
สามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดการให้บรกิารเส้นทางการบนิที่เป็นที่นิยมในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  ซึ่งเป็น
ภูมภิาคทีม่ปีระชากรมากและมอีตัราการขยายตวัของผูโ้ดยสารทีต่อ้งการใชบ้รกิารในการเดนิทาง คาดว่าเมื่อเพิม่ทุนส าเรจ็
และด าเนินการปรบัเพิม่จ านวนฝงูบนิและปรบัลดค่าใชจ้่ายในการบรหิารตามแผนงานของฝ่ายบรหิาร นกสกู๊ตจะมโีอกาสที่
จะพลกิฟ้ืนผลการด าเนินงานใหก้ลบัมาเป็นบวก และมโีอกาสขยายการเตบิโตของรายไดแ้ละสรา้งผลก าไรไดอ้ย่างยัง่ยนื ที่
ปรกึษาจงึมคีวามเหน็ว่าแผนการเพิม่ทุนของนกสกู๊ตมคีวามเหมาะสม

ทัง้นี้ ในการเพิม่ทุนดงักล่าวทางทีป่รกึษาขอน าเสนอแผนดงันี้

กลางเดอืนสงิหาคม 2561 บอรด์นกแอรอ์นุมตักิารเพิม่ทุนของนกสกู๊ต 
สิน้เดอืนสงิหาคม 2561 นกแอรจ์ดัหาแหล่งเงนิทุนส าหรบัการเพิม่ทุน 
ตน้เดอืนกนัยายน 2561 นกสกู๊ตจดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้ 
เดอืนกนัยายน – ตุลาคม 2561 นกสกู๊ตเช่าเครื่องบนิเพิม่ตามแผน 
ปี 2562 - 2563 นกแอรอ์าจจะตอ้งเพิม่ทุนอกีครัง้ถา้จ าเป็น 

ความเหน็ของท่ีปรกึษาต่อแนวทางการจดัโครงสรา้งและวิธีการเพ่ิมทุน

ผู้บริหารนกแอร์จะด าเนินการเพิ่มทุน โดยมีโครงสร้างและวิธีการในการเพิ่มทุนตามโครงสร้างและวิธีการ 
เช่นเดยีวกบัวธิกีารเดมิครัง้ที่ได้เขา้ลงทุนในนกสกู๊ต ซึ่งได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัและผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2557 (วนัที ่9 เมษายน 2557) ทุกประการ (โปรดดูตามเอกสารแนบ ภาคผนวก ก) โดยในครัง้นี้ 
นกแอรจ์ะใหเ้งนิกูย้มืแก่นกมัง่คัง่จ านวนเงนิ 490 ลา้นบาท เพื่อที่นกมัง่คัง่จะน าเงนิให้กูย้มืดงักล่าวไปเป็นเงนิเพิม่ทุนนก
สกู๊ต ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้ือหุน้เดมิ โดยที่นกมัง่คัง่จะเพิม่ทุนจ านวน 490 ล้านบาท สกู๊ตจะเพิม่ทุนจ านวน 490 
ลา้นบาท และเพื่อนน ้ามติรจะเพิม่ทุนจ านวน 20 ลา้นบาท ทัง้นี้อ านาจในการควบคุมและสดัสว่นประโยชน์ของนกแอรใ์นนก
มัง่คัง่ยงัคงเป็นรอ้ยละ 99.89 เหมอืนเดมิ 

ทีป่รกึษาเหน็ว่าแนวทางการด าเนินการดงักล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสม เนื่องจากเงนิที่นกแอร์ให้กู้ยมืจ านวน
ดงักล่าวเป็นการใหน้กมัง่คัง่กูเ้พื่อใชเ้ป็นเงนิเพิม่ทุนในนกสกู๊ต ซึง่นกสกู๊ตจะไดร้บัประโยชน์จากการใชเ้งนิเพิม่ทุนตามทีไ่ด้
กล่าวไวใ้นรายงานน้ี 
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6. ความจ ากดัสิทธ์ิความรบัผิดชอบ

ขอ้มูลที่ปรากฏในรายงานฉบบันี้ถูกจดัเตรียมขึน้โดยบรษิัทหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“KTBST”)  และบรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัแผนการเพิม่ทุนและแผนงานรวมถึง
ประมาณการทางการเงนิของบรษิทั สายการบนินกสกู๊ต จ ากดั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ื่อขอ้มูลใหแ้ก่คณะกรรมการของ
บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ ไม่อนุญาตใหน้ าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่น เวน้แต่จะได้รบัอนุญาตอย่าง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก KTBST ทัง้นี้ ขอ้มูลทัง้หมดหรอืบางส่วนอาจมขีอ้มูลทีเ่ป็นความลบั หา้มมใิหน้ าไปเปิดเผยหรอื
เผยแพร่ใหแ้ก่บุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

รายงานฉบบันี้ไม่ไดเ้ป็นการน าเสนอ จงูใจ ใหค้ าแนะน า หรอืเพื่อการเชญิชวนเกีย่วกบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัใดๆ 
ทีก่ล่าวไวใ้นรายงานฉบบันี้ และไม่ไดม้เีจตนาใหค้ าแนะน าในการลงทุนหรอืค าแนะน าในการตดัสนิใจลงทุน 

รายงานฉบบันี้ทีป่รกึษาไดจ้ดัขึน้ในรูปแบบตารางและแผนภาพเพื่อแสดงขอ้มูลคาดการณ์ในอนาคต และขอ้มูล
ทางการตลาดจากแหล่งขอ้มูลทีเ่ชื่อถือได้ แต่อย่างไรกต็ามทีป่รกึษาไม่อาจรบัผดิชอบต่อความถูกต้องแม่นย าและความ
สมบรูณ์ของขอ้มลู และทีป่รกึษาไม่ไดม้อบหมายใหบุ้ลคลใดเป็นตวัแทนในการรบัผดิชอบต่อขอ้มลูดงักล่าว 

รายงานฉบบันี้ไม่ไดอ้า้งว่าแสดงขอ้มลูทัง้หมดทีผู่ใ้ช้รายงานตอ้งการ และไม่ไดก้ล่าวถงึประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
นอกจากนี้ตวัเลขและสมมตฐิานเป็นส่วนหนึ่งของการคาดการณ์ ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวมคีวามเสีย่งทีจ่ะผนัผวนหรอืไม่สามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างถูกตอ้งจากการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ แนวโน้มอุตสาหกรรม และกฎระเบยีบต่างๆ

ผูใ้ชร้ายงานนี้ควรมวีจิารณญาณของตนเองในการพจิารณาหรอือา้งองิขอ้มูลใดๆทีไ่ดใ้หไ้วใ้นรายงานฉบบันี้ก่อนที่
จะตัดสินใจด าเนินการใดๆ นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นเฉพาะแก่บุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านัน้
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก: โครงสรา้งการถอืหุน้ 

บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบรษิทันกมัง่คัง่ จ ากดั จ านวน 4.9 ลา้นบาท คดิเป็น 49% โดยบรษิทั 

นกมัง่คัง่ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน จ านวน 10 ลา้นบาท ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้จ านวน 3 รายดงันี้ 

1. บรษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้สามญั 4.9 ลา้นบาท คดิเป็น 49%

2. คุณ พาท ีสารสนิ ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิ5.0 ลา้นบาท คดิเป็น 50%

3. บุคคลอื่น ถอืหุน้บุรมิสทิธ ิ0.1 ลา้นบาท คดิเป็น 1%

บรษิทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ลงทุนในบรษิทั สายการบนินกสกู๊ต จ ากดั จ านวน 980 ลา้นบาท คดิเป็น 49% โดยบรษิทั สายการ
บนินกสกู๊ต จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน จ านวน 2,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้จ านวน 3 รายดงันี้ 

1. บรษิทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ถอืหุน้สามญั 980 ลา้นบาท คดิเป็น 49%

2. บรษิทั สกู๊ต จ ากดั ถอืหุน้สามญั 980 ลา้นบาท คดิเป็น 49%

3. บรษิทั เพื่อนน ้ามติร จ ากดั ถอืหุน้สามญั 40 ลา้นบาท คดิเป็น 2%
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