หนังสือชี้ชวน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
(NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED)
เสนอขายต่อประชาชน
โดยบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 26 บาท
โดยบริษัท Aviation Investment International จากัด
หุ้นสามัญเดิม 62,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 26 บาท
(การจัดสรรหุ้นจานวนนี้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทและผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
วันทีย่ ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน
6 มีนาคม 2556
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บังคับ
10 มิถุนายน 2556
คาเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสื อชี้ชวน
ฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับ รองความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ช วนนั้นมีผลใช้บังคับ
และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รหู้ รือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ ชวนเป็นเท็จหรือขาด
ข้อความที่ควรจะต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้
บังคับ
บุ ค คลทั่ ว ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอส าเนาแบบแสดงรายการข้ อมู ล การเสนอขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละหนั ง สื อชี้ ช วนที่ ยื่ น ต่ อส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 15 อาคารจีพี
เอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น.
– 16.00 น. หรือทาง http//:www.sec.or.th

คาเตือน: การลงทุนมีความเสีย่ ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
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2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ

1.
2.
3.
4.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินสอบทาน สาหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556
งบการเงินตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
งบการเงินตรวจสอบ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

คานิยาม
นอกจากจะได้มีการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาดังต่อไปนี้มีคานิยามดังต่อไปนี้
ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

นิยามศัพท์ทางด้านการบินทีส่ าคัญ
ปริมาณที่นั่ง (Capacity)

หมายถึง

จานวนที่นั่งผู้โดยสารทัง้ หมด

หมายถึง

จานวนที่นั่งผู้โดยสารคูณระยะทางบินเป็นกิโลเมตร

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(Available Seat Kilometers: ASK)

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร
หมายถึง
(Revenue Passenger Kilometers: RPK)

จานวนผูโ้ ดยสารของเทีย่ วบินแบบประจาคูรระยะทางบินเป็น
กิโลเมตร

อัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
(Load Factor)

หมายถึง

จานวนบรรทุกผูโ้ ดยสารเทียบเป็นสัดส่วนต่อจานวนที่นั่ง
ผู้โดยสารทั้งหมด

อัตราผลตอบแทนต่อผู้โดยสาร
(Passenger Yield)

หมายถึง

อัตราส่วนรายได้จากค่าโดยสารต่อคนหารด้วยปริมาณการ
ขนส่งด้านผู้โดยสาร

รายได้ต่อหน่วยจาก
การผลิตด้านผู้โดยสาร
(Revenue per ASK: RASK)

หมายถึง

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษทั หารด้วยปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

ต้นทุนต่อหน่วยจาก
การผลิตด้านผู้โดยสาร
(Cost per ASK: CASK)

หมายถึง

ต้นทุนต่อหน่วยจาก
การผลิตด้านผู้โดยสาร
(CASK ex-fuel)

หมายถึง

ผลรวมของต้นทุนจากการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
(แต่ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน) หารด้วยปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร (ASK)
ผลรวมของต้นทุนจากการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท
(แต่ไม่รวมค่าน้ามันและต้นทุนทางการเงิน) หารด้วยปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

EBITDAR

หมายถึง

กาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัด
จ่าย บวกกลับด้วยค่าเช่าเครื่องบิน

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ประวัติความเป็นมา ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และความเสี่ยงของ บริษทั สาย
การบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” และ “นกแอร์”) ผู้ลงทุนควรพิจารณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ที่ www.sec.or.th
สรุปข้อมูลสาคัญของการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering - IPO)
บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้เสนอขาย/จํานวนหุ้นที่เสนอขาย

: บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
: สายการบินราคาประหยัด
: บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
: 125.0 ล้านหุ้น (ร้อยละ 20.0)*
บริษัท Aviation Investment International จํากัด : 62.5 ล้านหุ้น (ร้อยละ 10.0)*
รวม
: 187.5 ล้านหุ้น (ร้อยละ 30.0)*
*สัดส่วนเทียบกับทุนชาระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
มูลค่าการเสนอขาย

ที่มาของการกําหนดราคา
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

:
:
:
:

1.00 บาทต่อหุ้น
2.13 ต่อหุ้น (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)
26 บาทต่อหุ้น
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
: 3,250 ล้านบาท
บริษัท Aviation Investment International จํากัด : 1,625 ล้านบาท
รวม
: 4,875 ล้านบาท
: การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้ทําโดยการสํารวจความ
ต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้
ที่เท่ากับหุ้นละ 26 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings
ratio: P/E ratio) ประมาณ 14.0 เท่า โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาส
ล่าสุด** (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2555 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2556) หารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทั้งหมด
625,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.85 บาทต่อหุ้น ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับ
ค่าเฉลี่ย P/E ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจเดียวกันในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิ
สติกส์ที่มีค่าเท่ากับ 27.1 เท่า (โปรดพิจารณารายละเอียดบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิงใน
“ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์)
: เงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ
: 866 ล้านบาท*
เงินทุนในการจัดหาเครื่องบิน
: 2,300 ล้านบาท*
รวม
: 3,166 ล้านบาท*
*ภายหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน “ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตลาดรอง
เกณฑ์การเข้าจดทะเบียน

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ
25 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
หลังหักสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว
บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้ถือ หุ้ น เช่น ผลการดําเนิน การและฐานะทางการเงิน ของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ล ะ
ช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงิน
ปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
: เกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit Test)

หมายเหตุ : บริษัทมิได้มีการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ 90 วันล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
**กําไรไม่รวมค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมสําหรับการคืนเครื่องบินจํานวน 247.4 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ประวัติความเป็นมา และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “นกแอร์”) หรือเดิมชื่อ บริษัท สกายเอเชีย จํากัด ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจํามีกําหนดและแบบไม่ประจําเป็นครั้ง
คราว บริษัทถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการบิน ภายใต้แนวคิดที่จะให้เป็นสายการบินต้นทุนต่ํา (LowCost Airline) ในเครือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“การบินไทย”) เพื่อแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ําอื่น ๆ
และรักษาความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับการที่การบินไทยเห็นว่าตลาดสายการบินต้นทุนต่าํ มีอัตราการเติบโต
สูง อีกทั้ง โครงสร้างการบริหารธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารต้นทุนของการบินไทยไม่เหมาะสมกับการเข้า
ดําเนินธุรกิจในส่วนการตลาดนี้โดยตรง การบินไทยจึงมีนโยบายให้การสนับสนุนนกแอร์ และเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดตั้ง
นกแอร์โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.0
อย่างไรก็ดี ในปี 2554 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสําคัญ กล่าวคือ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 กลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมกับกองทุน Lombard Asia III L.P. โดย บริษัท Aviation Investment International
จํากัด ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมรวมร้อยละ 25.0 อีกทั้ง ในเดือนธันวาคม 2554 การบินไทยได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม
ร้อยละ 10.0 รวมกับหุ้นที่ถืออยู่เดิมเป็นร้อยละ 49.0 ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งดังกล่าวทําให้
โครงสร้างผู้ถือหุ้นของนกแอร์ถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มสําคัญอย่างชัดเจน คือกลุ่มผู้บริหารและการบินไทย ซึ่งเป็นการแสดง
ถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของทั้งสองกลุ่มผู้ถือหุ้นที่จะร่วมกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ปัจจุบัน นกแอร์จัดเป็นสายการบินราคาประหยัด (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ที่ให้บริการขนส่งทางอากาศ
ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการบินมากที่สุดในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์ให้บริการเที่ยวบินทั้งหมด
23 เส้นทางการบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 21 จุดหมายปลายทางและมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 483 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
สําหรับด้านการดําเนินงานนั้น นกแอร์ให้บริการขนส่งทางอากาศในลักษณะจุดต่อจุดและไม่มีบริการเชื่อมต่อ (Point to
Point) โดยใช้เครื่องบินแบบทางเดินเดียว (Single Aisle) ซึ่งสามารถให้บริการเส้นทางบินในรัศมีประมาณ 4 ชั่วโมง
จากศูนย์ปฏิบัติการบิน ซึ่งครอบคลุมตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนบางส่วน ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
บริษัทให้บริการเที่ยวบินทัง้ จากฐานปฏิบัติการหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองและฐานการปฎิบัติการย่อยที่ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานภูมิภาคอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้บริการเที่ยวบินทั้งในเส้นทางที่มีความ
ต้องการทางการบินหนาแน่นอย่างเส้นทางการบินสายหลัก1 และเส้นทางการบินที่มีความต้องการทางการบินไม่มากนัก
ในปัจจุบัน แต่คาดว่าจะความต้องการทางการบินสูงขึ้นในอนาคตอย่างเส้นทางการบินสายรอง1และเส้นทางการบินสาย
ย่อย1เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทว่าด้วยการให้บริการเส้นทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดใน
ประเทศไทย
นอกจากบริการขนส่งทางอากาศแบบประจํา นกแอร์ยังให้บริการเสริมกับผู้โดยสารที่ เดินทางโดยเที่ยวบินแบบประจํา
ของบริษัท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง บริการขนส่งสัมภาระน้ําหนักเกิน บริการขนส่งสินค้า

1)

ประกาศกระทรวงคมนาคม คมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์สําหรับการให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2549 ได้ประกาศ
หลักเกณฑ์การกําหนดเส้นทางการบินไว้ดังนี้





เส้นทางการบินสายหลัก คือ เส้นทางที่มีจํานวนผู้โดยสารรวมเกินกว่า 300,000 คนต่อปี และ กรมการบินพลเรือนอนุญาตให้สายการบินของ
ประเทศไทยทุกสายการบินสามารถบินเพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่จํากัดจํานวนสายการบิน
เส้นทางการบินสายรอง คือ เส้นทางที่มีจํานวนผู้โดยสารรวม 50,000 - 300,000 คนต่อปี และ กรมการบินพลเรือนอนุญาตจํากัดจํานวนสาย
การบินเพียงแค่สามสายการบินเท่านั้น
เส้นทางการบินสายย่อย คือ เส้นทางที่มีจํานวนผู้โดยสารรวมต่ํากว่า 50,000 คนต่อปี และ กรมการบินพลเรือนอนุญาตจํากัดจํานวนสายการ
บินเพียงแค่สองสายการบินเท่านั้น

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 2

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริการจําหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึกนกแอร์ ประกันภัยการเดินทาง บริการการเดินทางเชื่อมต่อไปยัง
จุดหมายปลายทางอื่นต่อเนื่องจากเส้นทางบินของนกแอร์
นอกจากนั้น บริษัทยังให้บริการเที่ยวบินในแบบเหมาลํา (Charter Flight) กับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางเป็น
หมู่คณะ อีกทั้งต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนอกเหนือจากตารางบินแบบประจําของบริษัท โดยปัจจุบัน
บริษัทให้บริการเช่าเหมาลําไปยังจุดหมายต่างๆในประเทศจีนทุกสัปดาห์
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
รายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา
รายได้จากค่าโดยสารแบบหมาลํา
รายได้จากบริการเสริม
รายได้หลักรวม
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)

หน่วย

2553

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านที่นั่ง-กม.
บาท/ที่นั่ง/
กม.

2554

3,970.8
0.6
208.3
4,179.7
1,508.2
2.77

2555

5,726.9
22.4
290.0
6,039.3
2,245.1
2.69

7,634.3
187.1
396.2
8,217.6
2,915.7
2.82

ไตรมาส 1
ปี 2555
1,766.1
15.4
86.3
1,867.8
681.1
2.74

ไตรมาส 1
ปี 2556
2,565.1
89.4
156.5
2,811.0
1,104.3
2.77

บริษัทมีรายได้หลักรวม 8,217.4 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 4,191.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 40.2 ต่อปี สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้หลักรวมเท่ากับ 2,811.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตร
มาส 1 ปี 2555 ร้อยละ 50.5 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มเส้นทางการบิน การเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน และ
การปรับปรุงฝูงบินซึ่งมีความจุผู้โดยสารเพิ่มขึ้น มากกว่าการปรับราคาค่าโดยสาร ดังจะเห็นจากรายได้ต่อปริมาณการ
ผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) และอัตราค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ที่ค่อนข้างคงที่ระหว่างปี
2553 – 2555
กาไรจาการดาเนินงานก่อนต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิง
(หน่วย : ล้านบาท)
2553
รายได้หลักรวม
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ยกเว้นน้ํามัน
เชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

2554

2555

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

4,179.7

100.0

6,039.3

100.0

8,217.6

100.0

1,867.8

100.0

2,811.0

100.0

2,416.4

57.8

3,539.1

58.6

4,794.3

58.3

1,173.9

62.8

1,541.3

54.8

1,763.3

42.2

2,500.2

41.4

3,423.3

41.7

693.9

37.2

1,269.6

45.2

1,151.1

27.5

2,246.2

37.2

2,698.0

32.8

693.9

37.2

852.5

30.3

612.3

14.6

254.0

4.2

725.3*

8.8

0.0

0.0

417.2

14.8
กําไรจากการดําเนินงาน
หมายเหตุ: *กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อส่งคืนเครื่องบินจํานวน 247.4 ล้านบาท (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ กาไร
สุทธิหากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 3

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการดําเนินงานของบริษัทก่อนต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีการเติบโตอย่างสม่ําเสมอ เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกับรายได้
ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีสัดส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงต่อรายได้มีสัดส่วนค่อนข้าง
คงที่ที่ร้อยละ 37.2 – 45.2 ของรายได้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนส่วนอื่นๆที่ดี
ในปี 2554 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับร้อยละ 41.4 ต่ํากว่าอัตรากําไร
ของปี 2553 อันเป็นจากผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากการย้ายฐานการบินไปยังสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราว แต่
จากการที่บริษัทมีการบริหารควบคุมต้นทุนที่ดี ทําให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง
ในปริมาณที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
สําหรับปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากทั้งอุทกภัยต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปี และมีผลกระทบสําคัญจากการ
ปรับปรุงฝูงบิน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงส่วนเพิ่มของเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ได้ส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่า
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรับมอบและส่งคืนเครื่องบินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว อย่างไรก็ดี ด้วยการให้บริการ
เที่ ย วบิน ที่ เ พิ่ม มากขึ้ น และการบริ หารจั ดสรรเครื่ อ งบิ น ที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ จึ งส่ ง ผลให้ บ ริษั ท มี อัต รากํา ไรจากการ
ดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 41.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 41.7 ในปี 2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีผลกําไรก่อนต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 1,269.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2
เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทปฏิบัติการบินที่สนามบิน
สุวรรณภูมิซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า นอกจากนั้นในไตรมาส 1/2556 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนฝูงบินจากเครื่องบินโบอิ้ง
737-400 เป็นเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ซึ่งทําให้ฝูงบินของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยเครื่องบิน 737800 มีอัตราการใช้งานที่ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน สูงกว่าเครื่องบินรุ่น 737-400 ซึ่งมีอัตราการใช้งานที่ประมาณ 7
ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งด้วยจํานวนที่นั่งของเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่ 189 ที่นั่ง
ซึ่งมากกว่าเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บริษัทมีต้นทุนที่ไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร
ลดลง เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าใช้จ่ายการบริการสนามบิน และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (นักบิน และลูกเรือ)
นอกจากนั้ นบริ ษัทยัง สามารถบริหารต้น ทุนอื่ นนอกจากน้ํามั นได้ อย่างมีประสิท ธิภาพ จึง ทําให้ค่าใช้จ่า ยจากการ
ดําเนินงานอื่น ยกเว้นน้ํามันเชื้อเพลิงต่อรายได้หลักรวมลดลงเหลือร้อยละ 54.8 ของรายได้หลักรวม ซึ่งต่ําที่สุดตั้งแต่ปี
2553
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
การวิเคราะห์กําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารจะเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานจากปัจจัยภายในได้ดีที่สุด
เมื่อพิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยไม่รวมต้นทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK excluded Fuel : CASK-xFuel) จะพบว่าบริษัทสามารถบริหาร
ต้นทุนอื่นๆได้ดี โดยบริษัทมี CASK-xFuel ที่ระดับ 1.52-1.72 บาทต่อคนต่อกิโลเมตร ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาจาก
ปัจจัยภายนอกจํานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 4

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
กาไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
2553
ล้านบาท
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องบินเพื่อส่ง
มอบคืนเครื่องบิน
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

2554
%*

ล้านบาท

2555
%*

ล้านบาท

%*

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

ล้านบาท

%*

%*

612.3

14.6

253.9

4.2

725.3

8.8

0.0

0.0

417.2

14.8

12.0

0.3

38.2

0.6

42.0

0.5

9.3

0.5

15.2

0.5

-

-

-

-

247.4

3.0

-

-

-

-

22.7

0.5

92.3

1.5

15.2

0.2

-0.1

0.0

16.5

0.6

601.5

14.4

199.9

3.3

504.7

6.1

9.4

0.5

415.8

14.8

หมายเหตุ : *อัตรากําไรเทียบกับรายได้หลักรวม

ปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 199.9 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากปี 2553 โดยนอกเหนือสาเหตุหลักที่กล่าว
มาในข้างต้น เช่น ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในไตรมาส 4 ปี 2554 การปรับปรุงฝูงบิน และราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่ม
มากขึ้น ในปี 2554 บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 92.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553 อย่างมีนัยสําคัญ
เนื่องจากในปี 2553 เป็นปีสุดท้ายที่บริษัทสามารถใช้ผลของการขาดทุนสะสมจากปี 2551 เพื่อหักลดค่าใช้จ่ายทางภาษี
นอกจากนั้น ในปี 2554 บริษัทยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) จากเครื่องบินลําใหม่ที่รับมาในช่วงปลายปีได้ เนื่องจากผลกระทบจากภาวะมหาอุทกภัย
สําหรับปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 504.7 ล้านบาท และหากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อคืน
เครื่องบิน 247.4 ล้านบาท บริษัทจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 752.1 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการซ่อมบํารุงเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-400 ที่มีอายุมากให้มีสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งคืน ผู้ให้เช่าตามที่ตกลงใน
สัญญาเช่า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่บริษัทได้ประมาณไว้ในเบื้องต้น
กาไรสุทธิหากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน
(หน่วย : ล้านบาท)
2553
ล้านบาท
กําไรสุทธิ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
เพื่อส่งมอบคืนเครื่องบินตามมาตรฐานบัญชี
กําไรสุทธิภายหลังการปรับปรุง

2554
%*

ล้านบาท

2555
%*

ล้านบาท

%*

601.5

14.4

199.9

3.3

504.5

6.1

(20.6)

(0.5)

(124.1)

(2.0)

159.9

2.0

580.9

13.9

75.8

1.3

664.4

8.1

หมายเหตุ : *อัตรากําไรเทียบกับรายได้หลักรวม

อย่างไรก็ดี หากบริษัท พิจารณาบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อคืนเครื่องบินโดยการทยอยตั้งสํารอง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเช่า จะส่งผลให้บริษัทไม่จําเป็นต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมีกําไร
สุทธิ ปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นจาก 504.5 ล้านบาท เป็น 664.4 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปี 2553 และ 2554 เท่ากับ 20.6 ล้าน
บาท และ 124.1 ล้านบาท ตามลําดับ อันจะส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงเหลือ 580.9 ล้านบาท และ 75.8 ล้านบาท
ตามลําดับ

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 5

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดตี ั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้ทยอยตั้งสํารองเพื่อรับรู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อคืนเครื่องบิน ตั้งแต่
วันเริ่มเช่าเครื่องบิน อย่างเพียงพอ ทําให้คาดว่าในอนาคตบริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง เพื่อคืนเครื่องบิน
เพิ่มเติมในอนาคต
ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,385.1 2,015.8 และ 2,252.0 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่าร้อยละ 61.9 – 76.1 คือสินทรัพย์ประเภทเงินสด และรายการเทียบเท่า
เงินสดรวมถึงเงินลงทุนชั่วคราว เนื่องจากทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของ
การเช่า ทั้งสัญญาเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) และการเช่าพื้นที่ จึงมิได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน ของ
บริษัท เช่น เครื่องบิน ศูนย์ปฎิบัติการการบิน และอาคารสํานักงานใหญ่
สภาพคล่อง
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

2553

2554

ไตรมาส 1
ปี 2555

2555

ไตรมาส 1
ปี 2556

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กําไรก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน

679.6
33.3

369.4
(49.0)

794.1
49.5

130.4
(61.3)

480.7
178.7

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

712.9

320.5

843.5

69.1

659.4

กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

(782.4)
0.0

(372.5)
(100.0)

(379.9)
(414.0)

33.4
-

(388.0)
(250.0)

(3.8)

0.2

(0.2)

0.1

(0.8)

(73.3)

(151.8)

49.4

102.6

20.6

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดําเนินงานมาโดยตลอด
โดยบริษัทมีแหล่งเงินทุนสําคัญ คือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน รวมถึงในการขยายฝูงบินของบริษัท บริษัททํา
การเช่าดําเนินการเครื่องบิน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนจํานวนมากในปีใดปีหนึ่ง ทําให้บริษัทจึงไม่จําเป็นต้องพึ่งพิง
แหล่งเงินทุนภายนอกอื่น เช่น เงินทุนจากผู้ถือหุ้นหรือเงินทุนจากการกู้ยืม
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นป้องกันความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงสํารองเงินสดดังกล่าวโดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี
สภาพคล่องสูงอย่างตั๋วแลกเงินและด้วยการลงทุนลักษณะดังกล่าว จึงส่งผลให้บริษัทมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 1,053.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 เป็น 2,027.1 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556
หนี้สิน และ ส่วนของทุน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 หนี้ของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 437.9 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นซึ่ง
ประกอบด้วยรายได้รับที่ยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ จํานวน 955.5 ล้านบาท ประมาณหนี้สินต่างๆ จํานวน 128.3
ล้านบาท และ ภาระผูกพันจากผลประโยชน์จํานวน 88.4 ล้านบาท

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 6

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับส่วนของทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,063.4 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว 500.0 ล้านบาท และ กําไรสะสม 563.4 ล้านบาท
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการทางการบิน
ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอและความผันผวนของราคาน้ามันเชือ้ เพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินจัดเป็นวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยระหว่างปี 2553 –
2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 32.3 – 38.8 ของต้นทุนจากการดําเนินงาน
ซึ่งจัดเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถจัดหาน้ํา มันเชื้อเพลิงที่เพียงพอต่อการปฏิ บัติการ
บินของบริษัท อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดดําเนินการ อีกทั้ง ปริมาณและราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและการเมือ งของโลก ซึ่ง เป็นปัจจั ยที่ ไม่สามารถควบคุม หรือประมาณการได้อย่ างแม่นยํา นอกจากนั้ น
กรมการบินพลเรือนยังไม่อนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ แยกจากค่า
โดยสารสําหรับเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศแบบประจํา รวมถึงมีการจํากัดราคาจําหน่ายตั๋วโดยสารขั้นสูง แต่ในการ
ดําเนินธุรกิจ สายการบินโดยทั่วไป บริษัทจะจําหน่ายตั๋ว โดยสารล่วงหน้าก่อนการบิน ดังนั้น หากราคาน้ํามันปรับตัว
สูงขึ้น บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอและอาจผลส่งให้บริษัทมีอัตรากําไรลดต่ําลง
อย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจทําให้บริษัทประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ํามันล่วงหน้าบางส่วน เนื่องจากบริษัทมีการกําหนด
ราคาในลักษณะ Dynamic Pricing ซึ่งจะทําให้บริษัทบริหารรายได้และต้นทุนเพื่อชดเชยและลดผลกระทบจากราคา
น้ํามันได้บางส่วน
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจําเป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะระบบ
เว็บไซต์ (Website) และระบบสํารองที่นั่ง (Reservation System) ซึ่งบริษัทใช้บริการระบบดังกล่าวจากบุคคลภายนอก
โดยหากระบบเว็บไซต์และระบบสํารองที่นั่ งของบริษัทมีปัญหาขัดข้อง หรือ ระบบดังกล่าวของผู้ให้บริการเกิดความ
ขัดข้อง ก็จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรุนแรงและมีนัยสําคัญ เนื่องจากระหว่างปี 2553 – 2555
และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีลูกค้าสํารองที่นั่งผ่านเว็บไซด์ คิดเป็นร้อยละ 44.5 –56.7 ของจํานวนลูกค้าทั้งหมด
บริษัทยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยเฉพาะการลักลอบนําข้อมูลความลับของ
ลูกค้าที่สํารองที่นั่งไปใช้ทางผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัททําให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นต่อบริษัท และ
ไม่ใช้บริการบริษัท
อย่าไรก็ตาม บริษัทมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสํารองฉุกเฉินเพื่อป้องกันปัญหาขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังมีมาตร
การณ์ป้องกันที่รัดกุมสําหรับการละเมิดและการลักลอกนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามมาตรฐานภายใต้ระเบียบต่างๆ ได้ในอนาคต หรืออาจดารงใบอนุญาต
ตามกฎระเบียบที่มีได้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ นอกจากนั้นจะต้องอยู่ใต้การบังคับของกฎระเบียบ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ตีความของกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
ที่ผ่านมา บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและไม่เคยทําผิดต่อกฎข้อบังคับต่างๆ ทําให้คาดว่าบริษัทจะ
สามารถต่ออายุใบอนุญาตไปได้อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินอายุเฉลี่ย 11.7 ปี โดยฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง
เพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนหลักอันหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยระหว่าง ปี
2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมคิดเป็นร้อยละ 14.4 –17.2ของต้นทุนการ
ดําเนินงานรวม ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน
ของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น การซ่อมบํารุงบางประเภทบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทภายนอกในดําเนินการ ดังนั้น
บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการล่าช้าในการซ่อมแซมเครื่องบินซึ่งบริษัทไม่อาจหลี กเลี่ยงได้ และอาจส่งผลต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ และอาจจะไม่สามารถปฏิบัติการบินตามตารางที่กําหนดได้
บริษัทมีการว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่ มีความชํานาญและประสบการณ์สูง เพื่อมาดูแลและวางแผนการซ่อมบํารุง
ให้แก่บริษัท อีกทั้ง บริษัทมีการปรับฝูงบินให้ทันสมัยและทําให้อายุของเครื่องบินลดต่ําลง ทําให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทจะ
บริหารจัดการค่าซ่อมบํารุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากผลกระทบในทางลบจากการประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องบิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องบินของบริษัทประสบอุบัติเหตุ ประสบเหตุฉุกเฉิน การก่อการร้าย หรือ ภัยพิบัติ ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นัยสําคัญ
 เครื่องบินลําดังกล่าวของบริษัทจะไม่สามารถให้บริการผู้โดยสาร หรือ ลูกค้าของบริษัทได้ตามตารางการบิน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ในอนาคตที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเหรือจัดหาเครื่องบินลําใหม่เพื่อทดแทน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องแบกรับ
ต้องทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าว
 ทําให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผู้โดยสารอาจขาดความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย
ในการดําเนินงานของบริษัท และตัดสินใจไม่เลือกใช้สายการบินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
ในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
 บริษัทอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยได้ครบทั้งจํานวน หากมูลค่าที่บริษัททําประกัน
ไว้ต่ํากว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอาจมีภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในอนาคต
บริษัท มีการทํา ประกันภั ยตามแนวทางปฏิบั ติของอุต สาหกรรมการบิน นานาชาติ ซึ่ง กําหนดให้อากาศยานทุกลํ า
จําเป็นต้องมีวงเงินประกันเพียงพอต่อค่าเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย
ธุรกิจสายการบินจัดเป็นธุรกิจที่พึ่งพาการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยส่วนทั่วไปประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเที่ยว
ในช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4 ของทุกปี จึงส่งผลให้ธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างธุรกิจสายการบิน จึงอาจมีผล
การดําเนินงานที่ลดต่ําลงในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ของทุกปี
นอกจากนั้น ระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งหากประเทศไทยประสบ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สภาพอากาศที่เลวร้าย โรคติดต่อร้ายแรง การก่อการร้าย หรือเหตุการณ์
ทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่ออุปสงค์การเดินทางทางอากาศในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และทําให้บริษัทมีจํานวนผู้โดยสารที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลต่อเนื่องให้ผล
ประกอบการของบริษัทลดต่ําลงโดยเฉพาะหากบริษัทประสบเหตุการณ์ดังกล่าวระหว่างไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4 ของ
แต่ละปีซึ่งเป็นระยะเวลาทีบ่ ริษัทมีปริมาณผู้โดยสารจํานวนมาก
บริษัทมิได้มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ แต่หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ
นักธุรกิจและผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ ซึ่งผู้โดยสารทั้งสองประเภทมีการเดินทางอย่างเป็นประจํา ไม่ขึ้นอยู่กั บ
ฤดูกาลท่องเที่ยว ทําให้คาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นสายการบิน
อื่น
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติจัดเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจสายการบิน อีกทั้งจัดเป็นสถานการณ์ที่บริษัทไม่
อาจคาดการณ์ได้ก่อน ดังเช่นกรณีของมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555 ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้อง
ย้ายฐานปฏิบัติ การหลัก จากท่ าอากาศยานนานาชาติด อนเมืองไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภู มิเป็ นการ
ชั่วคราว ทํา ให้บริษัท มีจํ านวนผู้โดยสารลดลงร้อ ยละ 23.8 จากที่บริษัทคาดการณ์ไว้ และประสบภาวะขาดทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทมีมาตราการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ อีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเป็นอย่างดี เช่น กรณีของ
น้ําท่วมใหญ่ปลายปี 2554 เครื่องบินของบริษัทมิได้รับความเสียหายจากผลกระทบดังกล่าวแม้แต่ลําเดียว
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษทั ภายนอกในการปฎิบัติงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของบริษัท
บริษัทมีความจําเป็นต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท รวมถึง การจัดหาเครื่อ งบิน แบบเช่าเหมาลํา บริการภาคพื้นดิน และสิ่ง อํานวยความสะดวกอื่น ๆ
ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีบุคลากรเพื่อควบคุมการปฎิบัติงานของบริษัทภายนอก แต่บริษัทก็มิสามารถควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทภายนอกได้อย่างครบถ้วน การปฎิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือ ปฎิบัติหน้าที่ล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของบริษัทในเชิงลบ นอกจากนั้น หากสัญญากับบริษัทภายนอกดังกล่าวหมดลง บริษัทอาจไม่สามารถสรรหาบริษัทอื่น
ที่มีความสามารถให้บริการกับบริษัทในอัตราค่าจ้างเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่ม
สูงขึ้น
การพึ่งพาบริษัทภายนอกจะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าการดําเนินงานด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการ
ภายนอกดําเนินการผิดพลาดหรือล่าช้า บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างและว่าจ้างผู้ประกอบการรายอื่นที่มีความเหมาะสม
กว่าได้
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ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
ในการประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศ บริษัทจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นที่ให้บริการเส้นทางการบิน
ภายในประเทศเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่าง การบินไทย ไทยสมายล์ และบางกอก
แอร์เวย์ส และสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ อย่าง ไทยแอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย ซึ่งด้วยการแข่งขันที่รุนแรง ทําให้
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมุ่งเน้นการให้บริการตามรูปแบบเดิมที่เรียกว่า การบริ การคุณภาพสูง (Premium or
Legacy Airline) เพื่อแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัด อีกทั้งสายการบินราคาประหยัดก็มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ด้าน
ราคา (Cost Leadership) ในการแข่งขันกับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเช่นกัน นอกเหนือจากการแข่งขันกับสาย
การบินเต็มรูปแบบแล้ว บริษัทยังจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดสายการบินอื่น ซึ่งบางสายการบินมี
ขนาดทางธุรกิจที่ใหญ่กว่าและมีแหล่งเงินทุนที่มากกว่าบริษัท ทําให้บริษัทอาจเสียเปรียบในเชิงของต้นทุน ของการ
ให้บริการ อีกทั้งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบอื่นในประเทศไทยเช่น รถทัวร์ รถไฟ
และรถไฟความเร็วสูงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การแข่งขันที่สูงยิ่งในอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้
บริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากสายการบินอื่นอย่างชัดเจน ทั้งบริการและเส้นทางการบิน ทําให้ทุกครั้งที่มี
การจัดกิจกรรมการตลาดของสายการบินคู่แข่ง นกแอร์ไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบใดๆ
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการใช้งานเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800
ในส่วนของเครื่องบินแบบไอพ่น บริษัทดําเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น
เครื่ องบินแบบทางเดิ นเดียวที่ไ ด้รับ การพั ฒนาโดยใช้ เทคโนโลยีขั้ นสูง จากผู้ผ ลิต โดยใช้เ ครื่อ งยนต์แ บบ New
Generation ทําให้สมรรถนะของเครื่องบินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ ทั้งด้านความประหยัดเชื้อเพลิง การซ่อมบํารุง ความจุ
ผู้โดยสารมากขึ้น ตลอดจนการตกแต่งห้องโดยสารและรูปลักษณ์ของเครื่องบินสวยงามทันสมัย นอกจากนี้ การมีฝูงบิน
เดียวจะทําให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการดําเนินการ อาทิ การซ่อมบํารุงเครื่องบิน การฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ เป็น
ต้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินรุ่นดังกล่าว จํานวน 10 ลํา จากจํานวนเครื่องบินทั้งหมดของบริษัท
ทั้งหมด 17 ลํา บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการดําเนินงานหากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีปัญหาทางเทคนิคและจําเป็นต้องเข้า
ซ่อมบํารุงหรือปรับปรุงเพื่อให้สามารถนํามาดําเนินงานได้ตามปกติ ข้อบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลเพิ่มเติม
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินออกข้อกําหนดเพิ่มเติมหรือเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น ซึ่ง อาจจะ
ส่งผลกระทบให้บริษัทมีผลการดําเนินงานลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ หากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีปัญหาทางเทคนิคขั้นรุนแรง บริษัทอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นอื่นแทน
และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นอื่นทดแทนได้ในต้นทุนที่เทียบเท่าฝูงบินเดิมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
บริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจประสบภาวะขาดทุนได้
เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 เป็นเครื่องบินรุ่นที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมายาวนานกว่า 18 ปี โดยไม่
ประสบข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือปัญหาทางด้านเครื่องยนต์ที่รุนแรง
ความเสี่ยงจากการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน และการถ่วงงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ หากพนักงานของบริษัทจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อยื่นข้อ
เรียกร้องต่อบริษัทเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น อาจส่งผลในเชิงลบต่อบริษัท และบริษัทอาจจะมีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากรสูงขึ้น อาจส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น บริษัทอาจมีความ
เสี่ยงเพิ่มเติมจากการรวมกันนัดหยุดงานของพนักงานในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพแรงงานของบริษัท
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ได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท หยุดชะงักและมีผลการดําเนินงานลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
หรือประสบภาวะขาดทุนได้
บริษัทมีการดูแลพนักงานเป็นอย่างดี อีกทั้งให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างยุติธรรม ทําให้ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ
บริษัทไม่เคยประสบปัญหาทางด้านแรงงาน
ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สําคัญเป็นเงินสกุลต่างชาติ หรือ อ้างอิงกับเงินสกุลต่างชาติ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบํารุง
เครื่องบิน และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายประเภท
ดังกล่าวรวมร้อยละ 55 - 65 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศขึ้นอยู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือประมาณการได้อย่างแม่นยํา
หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอาจส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทมีการ
ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากทีบ่ ริษัทไม่สามารถทาประกันภัยกับความเสี่ยงบางประการได้และอาจไม่สามารถจัดหาประกันภัยที่
ครอบคลุมได้
ถึงแม้การประกันภัยของอุตสาหกรรมการบินจะครอบคลุมความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลําตัวอากาศยาน
รวมทั้ง อะไหล่ เครื่ องยนต์ ชิ้น ส่วนประกอบอุ ปกรณ์แ ละอุปกรณ์ สนับ สนุ นภาคพื้ นดิน รวมทั้ งอุ ปกรณ์เ คลื่อ นที่ และ
ยวดยานที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้โดยสารและสัมภาระ และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ตลอดจนภัยอันเกิดจากสงคราม
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยสงคราม แต่กรมธรรม์ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นซึ่งไม่สามารถเรียกร้องสินไหมได้
อาทิ ความเสียหายของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามระยะเวลา (Wear and tear) ความ
เสียหายทางเทคนิคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ (Mechanical breakdown) เป็นต้น จึงจัดเป็นความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ที่สาย
การบินต้องเผชิญ ซึ่งหากสายการบินต้องการทําประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงดังกล่าวอาจต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย
ในอัตราที่สูง และอาจจะไม่สามารถหาผู้รับประกันภัยได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้กันสํารองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง โดย
บางส่วนจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเครื่องบินและบางส่วนตั้งสํารองไว้ภายในบริษัท ทําให้บริษัทเชื่อว่าจะมีเงินค่าซ่อมบํารุง
เพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ปัจจุบัน มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะการก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544
บริษัทผู้รับประกันภัยทั่วโลกจึงได้กําหนดให้ธุรกิจการบินจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามส่วนเกินจาก
กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลําตัวอากาศยาน รวมทั้งอะไหล่เครื่องยนต์ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์และ
อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่มีใบอนุญาตและความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม
ที่เกิดจากภัยสงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่อง ทําให้สายการบินมีต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หากกรณีเหตุก ารณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสูงกว่าวงเงินรับผิดชดใช้สูงสุดที่บริษัททําประกันภัยไว้ จะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท และอาจรุนแรงจนส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องระงับกิจการได้
ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสาเร็จในการปรับใช้ยุทธ์ศาสตร์ในการเติบโต
ยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย การเพิ่มเส้นทางการบินให้ครอบคลุม เส้นทางบินในประเทศ การ
มีฝูงบินที่ทันสมัย การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน ทั้งนี้ความสําเร็จในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวของ
บริษัทต้องได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกทั้งสภาวะเศรษฐกิจ โลกและประเทศไทย ความต้องการของการ
เดินทางทางอากาศ การได้รับใบอนุญาตและสิทธิการบินในเส้นทางบินเป้าหมายที่บริษัทต้องการทําการบินทั้งใน
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน ทําให้
บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็จตามยุทศาสตร์ที่บริษัทได้กําหนดไว้
อย่างไรก็ดี ผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เชิงลบได้
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับบริษัท
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการบินไทยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.4 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท อีกทั้งการบินไทยมี
สิทธิในการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทจํานวน 5 คนจากกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นและ
โครงสร้างกรรมการดังกล่าวอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
เนื่องจากทั้ง การบินไทยดําเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ “การบินไทย” และ “ไทยสมายล์” ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับการดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของบริษัท
นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์มีการให้บริการเที่ยวบินในบางเส้นทาง ทับซ้อนกับการบินไทยหรือไทย
สมายล์ จํานวน 7 เส้นทางการบิน ได้แก่ กรุงเทพ – เชียงใหม่ กรุงเทพ – ภูเก็ต กรุงเทพ – อุดรธานี กรุงเทพ –
อุบลราชธานี กรุงเทพ – สุราษฎธานี กรุงเทพ – หาดใหญ่ และ กรุงเทพ – เชียงราย จึงทําให้บริษัทมีความเสี่ยง
เพิ่มเติมจากการแข่งขันกับการบินไทย โดยการบินไทยอาจพิจารณาใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการ ในการ
คัดค้านการขยายธุรกิจของบริษัท เช่น การขยายเส้นทางการบิน การจัดหาเครื่องบิน และ การเพิ่มทุน
บริษัทมีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รัดกุม ทั้งโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกรรมการ และมี
การบริหารที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ทําให้นกแอร์ทําเดินการได้อย่างอิสระโดยปราศจากข้อจํากัด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร และ บุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านของบริษัท
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จําเป็นต้องพึ่งพาความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้านของผู้บริหารเป็นหลัก ทั้งใน
ด้านกําหนดวิสัยทัศน์องค์กร และการบริหารงานสายการบินซึ่งมีความซับซ้อนของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายพาที
สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์อย่าง
ยาวนานในธุรกิจ สายการบิน อีกทั้ง เป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่ วไปในวงการธุรกิจ สายการบิ น หากบริษัทสูญเสีย
ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหาผู้ที่เหมาะสม และมี
คุณสมบัติเทียบเคียงได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน วิศวกร และ บุคลากร
อื่นๆ ที่มีความชํานาญสูง หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวในจํานวนที่มีนัยสําคัญอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนิน
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ โดยธุ ร กิ จ สายการบิ น ประสบภาวะขาดแคลนบุ ค ลากรผู้ มี ค ว ามชํ า นาญพิ เ ศษ
โดยเฉพาะนักบิน และวิศวกร ในบางช่วงเวลา
ทั้งนี้ บริษัทยังจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ทัง้ สายการบินประเภทเต็มรูปแบบ และสายการบินราคาประหยัด
อื่นๆ ในการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และ ความชํานาญพิเศษดังกล่าว อีกทั้งหากสายการบินคู่แข่ง
ใช้ นโยบายเพิ่ มอั ตราค่ าตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ที่ สูง เพื่อ ดึง ดูด บุค ลากรของบริษั ท บริ ษัท อาจจํ าเป็น ต้อ งเพิ่ ม
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อรักษาหรือสรรหาบุคลากรดังกล่าวในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการเพิ่มขึ้น
ของอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอาจส่งผลให้บริษัทมีอัตรากําไรที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กําหนดใหมีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีส่วนร่วม
ในการกําหนดแผนธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมพนักงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการนาหุ้นของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนําหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคําขอ
อนุญาตนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่ง ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในเบื้องต้น แล้วพบว่า
บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2554 (ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) เว้นแต่
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดยบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า
1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนบริษัทจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่บริษัท จะได้รับอนุญาต
จากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้นผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไว้หากหุ้นของบริษัท
ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัท ที่อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุ นอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้อาจมีการขึ้นลงอย่างผันผวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย
ประการโดยหลายปัจจัยเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึง
 ทัศนะที่มีต่อโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมสายการบินโดยทั่วไป
 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้จริงกับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
 การเปลี่ยนแปลงในคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห์
 การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสายการบิน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือ
บรรยากาศในตลาดหุ้น หรือเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ
 ประกาศของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 ความผันผวนอย่างมากของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้น จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น รวมทัง้ ปัจจัยอื่นๆ หุ้นสามัญของบริษัท อาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ํากว่าราคา
เสนอขายอย่างมาก
ผลกระทบเหตุการณ์ขัดข้องของเครื่องบิน Boeing 737-800 ของนกแอร์ เที่ยวบิน DD8714 ซึ่งออกเดินทาง
ท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดเหตุการณ์
เหตุการณ์ความขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ เวลาประมาณ 9.15 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ภายหลังจาก
นักบินนําเครื่องบินร่อนลง (Landing) ตามปกติ และ และ ชะลอความเร็วเพื่อนําเครื่องเข้าเทียบท่าอากาศยานตาม
Runway แต่เนื่องด้วยสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงรายไม่มี Taxi-way ดังนั้นนักบินจึงจําเป็นต้องทําการเลี้ยว
กลับ 180 องศา (U-Turn) ที่ Turn around Pad และในขณะที่กําลังเลี้ยวกลับดังกล่าวด้วยความเร็วต่ํา นักบินได้ยิน
เสียงดังบริเวณล้อหน้า จึงหยุดเครื่องบิน และขอให้หอบังคับการบินตรวจสอบ โดยภายหลังจากการใช้กล้ องส่อง
ทางไกลตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ นักบินจึงได้นําเครื่องเข้าเทียบท่าอากาศยานเพื่อส่งผู้โดยสารตามปกติ
อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ดีภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายช่างของบริษัท และ กรมการบินพลเรือน ได้เข้าทําการตรวจสอบใน
เบื้องต้น และพบว่าล้อหน้าหนึ่งในสองของเครื่องบินหลุดไปขณะเลี้ยวกลับ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก Material
Failure อันเกิดจากสนิม (Corrosion) ภายในบริเวณเพลาของล้อหน้าของเครื่องบินซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตา
แต่จะทราบได้โดยการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดโดยวิธีการ X-Ray เท่านั้น ซึ่งบริษัทได้ทําการตรวจสอบ
ชิ้นส่วนดังกล่าวอยู่เป็นประจําตามรอบการดูแลของคู่มือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด (ทุก 30 เดือน) และ ขณะเวลาที่เกิด
เหตุขัดข้องดังกล่าวก็ยังไม่ครบรอบในการตรวจสอบ X-Ray (กําหนดการตรวจสอบ X-Ray ครั้งต่อไป คือ เดือน
ตุลาคม 2556)
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท Boeing จึงทําการ
ตรวจสอบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติมและอยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีการตรวจสอบ X-Ray ชิ้นส่วน
ดังกล่าวของเครื่องบินให้มีความถี่มากขึ้น
ผลกระทบต่อบริษทั
ผลกระทบต่อเครื่องบิน
จากการประมาณการณ์ของฝ่ายช่างของบริษัทพบว่าเครื่องบินลําดังกล่าวจําเป็นต้องทําการซ่อมบํารุงโดยการเปลี่ยน
อะไหล่ที่ชํารุด ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิของ
บริษัทในไตรมาส 1 ปี 2556
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว เครื่องบินลําดังกล่าวได้จอดอยู่ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อรอการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม และรอการซ่อมบํารุงเครื่องบิน โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนให้
บริ ษัท สามารถทํ าการซ่ อมบํา รุง ได้ โดยบริษั ท คาดว่ าการซ่ อมบํา รุ งจะแล้ว เสร็ จภายในสั ป ดาห์ ที่สองของเดื อ น
มิถุนายน อย่างไรก็ดีคาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมีเครื่องบินสํารอง
ซึ่งสามารถให้บินทดแทนเครื่องบินลําดังกล่าวได้
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับผู้โดยสารที่ตกค้างในเที่ยวบินถัดไป (DD8715) จากเชียงรายสู่กรุงเทพ บริษัทได้จัดให้ บางส่วนเดินทางสู่
กรุงเทพโดยเที่ยวบินปกติของ การบินไทย และ บางส่วนเดินทางสู่กรุงเทพโดยเที่ยวบินถัดไปของนกแอร์ โดยบริษัท
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือน
ผลกระทบต่อใบอนุญาตของบริษัท
เหตุขัดข้องดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง การละเว้น หรือ การฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามข้อกําหนดการปฎิบัติการ
บิน กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และวิธีการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยที่กรมการบินพลเรือนกําหนด ดังนั้นบริษัท
จึงไม่เข้าข่ายการถูกถอนถอนใบอนุญาตการบินของบริษัท และ ไม่เข้าข่ายถูกงดเว้นการต่ออายุใบอนุญาตการบิ น
ของบริษัท ตามกําหนดของ ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 85 ว่าด้วยใบรับรองผู้ดําเนินการ
เดินอากาศ และ พระราชบัญญัติของการเดินอากาศปี 2597
กล่าวโดยสรุป เหตุการณ์ความขัดข้องดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไม่เป็นนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัทใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
กําไรสุทธิของไตรมาส 1 ปี 2556 (รวม ค่าซ่อมบํารุง และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผู้โดยสารที่ตกค้างใน
เที่ยวบินถัดไป DD8715) รวมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจัดเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่เข้าข่ายการถอดถอน
ใบอนุญาตของบริษัท บริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติเช่นเดิม
สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติให้นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,000,000 บาท โดย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจํานวน 125,000,000 หุ้น (Initial Public Offering หรือ
IPO) ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 625,000,000 บาท
นอกจากนี้ บริษัท Aviation Investment International จํากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นที่ตน
ถือยู่ต่อประชาชน จํานวน 62,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัท
ภายหลังการเสนอหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยการขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการขายพร้อมกันและมีอัตราราคาเดียวกันกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ดังนั้นหุ้นที่เสนอขายประชาชนครั้งนี้มีจํานวน 187,500,000 หุ้นโดยการเสนอขายหุ้นมีราคาเสนอขายเท่ากับ 26 บาท
ต่อหุ้น และ มีกําหนดการจองซื้อในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ภายหลังการจองซื้อแล้วเสร็จ บริษัทจะดําเนินการ
นําหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 15

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 2
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่

:
:
:

เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
Website
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

:
:
:
:
:
:

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริการขนส่งทางอากาศ ประเภทสายการบินราคาประหยัด
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
0107556000094
0-2627-2000
0-2286-9830
http://www.nokair.com
625,000,000 บาท
500,000,000 บาท

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ประมาณ 3,166 ล้าน
บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้ดังนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

จานวนเงินที่ใช้โดยประมาณ*
(ล้านบาท)

เงินทุนหมุนเวียนสําหรับการขยายกิจการ

866

จัดหาเครื่องบิน

2,300

รวม

3,166

*ภายหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน ‚ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์‛)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
1.

ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงในข้อนี้ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ
ที่ปรากฎในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้กล่าวในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจาก
ข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีนัยสําคัญบาง
ประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท และมูล ค่าหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงที่ระบุในเอกสาร
ฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่ทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสาระสําคัญในปัจจุบันนั้นเป็น
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ได้ ใ นอนาคต นอกจากนี้ ข้ อ ความที่ เ ป็ น ลั ก ษณะ การ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า”
“คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ
ธุรกิจ แผนการดํ าเนินงานของบริ ษัท การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ในการประกอบธุรกิจ ของบริษั ท
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สําหรับข้อมูลในส่วนที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิ จ
ของประเทศนั้น ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้
1.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการทางการบิน

1.1

ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณน้ามันเชือ้ เพลิงที่เพียงพอและความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินจัดเป็นวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยระหว่างปี 2553
– 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 32.3 – 38.8 ของต้นทุนจากการ
ดําเนินงาน ซึ่งจัดเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติการบินของบริษัท อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดดําเนินการ อีกทั้ง ปริมาณและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้อย่าง
แม่นยํา นอกจากนั้น กรมการบินพลเรือนยังไม่อนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ แยกจากค่าโดยสารสําหรับเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศแบบประจํา รวมถึงมีการจํากัด
ราคาจําหน่ายตั๋วโดยสารขั้นสูง แต่ในการดําเนินธุรกิจสายการบินโดยทั่วไป บริษัทจะจําหน่ายตั๋วโดยสาร
ล่วงหน้าก่อนการบิน ดังนั้น หากราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้น ได้
อย่างเพียงพอและอาจผลส่งให้บริษัทมีอัตรากําไรลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจทําให้บริ ษัทประสบภาวะ
ขาดทุนได้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหาและบริหารต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และเพื่อเป็นการลด
และกระจายความเสี่ยงดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทจึงจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ของประเทศ
มากกว่า 1 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยตั้งแต่เริ่ม
ดําเนินกิจการบริษัทไม่เคยประสบภาวะขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับการบริหารต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน เพียง
บางส่วน (Partial Hedging) เท่านั้น เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การ
กําหนดค่าตั๋วโดยสารหลายระดับราคา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของ
แต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.3 นโยบายการกาหนดราคาและบริหารจัดการรายได้”) ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัท
ในการบริหารรายได้และต้นทุน และทําให้บริษัทสามารถปรับราคาจําหน่ายตั๋วโดยสารได้บางส่วน (เฉพาะส่วนที่
ยังไม่ได้มีการจําหน่าย) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบจากราคาน้ํามันได้บางส่วน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทเข้าทําสัญญาในสองลักษณะคือ การ
เข้าทําสัญญาอนุพันธ์กับผู้ค้าน้ํามันโดยตรง และการเข้าทําสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับธนาคาร โดยการเข้า
ทําสัญญาทั้งสองลักษณะของบริษัทมี ระยะเวลาการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Tenor) ที่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่เปิดจําหน่ายตั๋วโดยสาร และส่งผลให้ระหว่างปี 2554 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีกําไร
จากการเข้าทําสัญญาดังกล่าวจํานวนรวม 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของค่าใช้จ่ายน้ํามันในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
น้ํามัน และเพื่อบริหารต้นทุนน้ํามัน มิได้มุ่งเน้นการทํากําไรจากความผันผวนของราคาน้ํามัน
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจําเป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะ
ระบบเว็บไซต์ (Website) และระบบสํารองที่นั่ง (Reservation System) ซึ่งบริษัทใช้บริการระบบดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก โดยหากระบบเว็บไซต์และระบบสํารองที่นั่งของบริษัทมีปัญหาขัดข้อง หรือระบบดังกล่าวของผู้
ให้ บ ริ ก ารเกิ ด ความขั ด ข้ อ ง ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งรุ น แรงและมี นั ย สํ า คั ญ
เนื่องจากระหว่างปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีลูกค้าสํารองที่นั่งผ่านเว็บไซด์คิดเป็นร้อยละ
44.5 - 56.7 ของจํานวนลูกค้าทั้งหมด
บริษัทยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยเฉพาะการลักลอบนําข้อมูล
ความลับของลูกค้าที่สํารองที่นั่งไปใช้ทางผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัททําให้ลูกค้าขาดความ
เชื่อมั่นต่อบริษัท และไม่ใช้บริการบริษัท
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตอย่างสูงโดยเฉพาะบริษัทมี
มาตราการป้องกันปัญหาขัดข้องของระบบเว็บไซต์และระบบสํารองที่ นั่งโดยมีการจัดทําการสํารองข้อมูลทุกวัน
และยังมีการตั้งศูนย์ข้อมูลสํารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับศูนย์ข้อมูลหลัก
ข้อมูลที่มีการสํารองไว้จะสามารถนํามาใช้งานได้ที่ศูนย์ข้อมูลสํารองฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น
บริษัทยังทําการจัดทําเครือข่ายเน็ตเวิร์คสํารองในกรณีที่การติดต่อบนเครือข่ายเน็ตเวิร์คหลักมีปัญหาเพื่อให้การ
ติดต่อระหว่างบริษัทกับ ระบบภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ก ระทบต่ อธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทยัง มี
มาตรการป้องกันการละเมิดลักลอบนําข้อมูลความลับของลูกค้าที่สํารองที่นั่งไปใช้ทางผิดกฎหมาย โดยมีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเพื่อป้องกันการถูกบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี รวมทั้งมีการเข้ารหัสข้อมูลตาม
มาตรฐาน การทดสอบการบุกรุกเพื่อปิดข้อบกพร่องเป็นประจําทุกปี และเก็บรายละเอียดการเข้าใช้ระบบตาม
พระราชบัญ ญัติค อมพิว เตอร์ทุกประการ อี กทั้งตั้ งแต่ เริ่ม เปิดดํา เนิน การ บริษั ทไม่พ บข้อร้ องเรียนในกรณี
ดังกล่าว และบริษัทไม่มีคดีความในกรณีดังกล่าวอีกด้วย

1.3

ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามมาตรฐานภายใต้ระเบียบต่างๆ ได้ในอนาคต หรือ
อาจดารงใบอนุญาตตามกฎระเบียบทีม่ ีได้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องได้รั บอนุญาตจากทางราชการ นอกจากนั้นจะต้องอยู่ใต้การบังคับของ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการตีความของกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สําหรับเอกสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับอนุญาตให้ทําการ
บินประกอบด้วย

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (‚Air Operating License‛ หรือ ‚AOL‛)
ทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งใบอนุญาตฉบับปัจจุบันจะ
หมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ในกรณีใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุลงและบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้
ต่ออายุ ก็จะไม่สามารถประกอบธุรกิจสายการบินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการในเมื่อ พ.ศ.
2547 บริษัทได้รับการต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมิเคยทําผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของทางราชการ ทําให้คาดว่าบริษัทจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
 ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ
บริษัทได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ (‚Air Operator Certificate‛ หรือ ‚AOC‛) จากกระทรวง
คมนาคม ซึ่งใบรับรองฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ในกรณีใบรับรองดังกล่าว
หมดอายุลงและบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ก็จะไม่สามารถประกอบธุรกิจสายการบินต่อไปได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการใน พ.ศ. 2547 บริษัทก็ได้รับใบรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตั้งแต่
ก่อตั้งบริษัทมิได้ทําผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของทางราชการ ทําให้คาดว่าบริษัทจะสามารถต่อ
อายุใบรับรองฯ ต่อไปได้อีก
 สิทธิการบิน
ในการทําการบินแต่ละเส้นทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัทต้องได้รับการจัดสรรสิทธิการ
บินเส้นทางนั้นๆ จากกระทรวงคมนาคม ซึ่งสิทธิการบินดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับตลอดไป เว้นแต่หากบริษัท
ไม่สามารถทําการบินเส้นทางใดได้อย่างต่อเนื่องเกินกว่า 1 ตารางการบิน (ประมาณ 6 เดือน) ทางราชการมี
สิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการบินในเส้นทางนั้นได้
สําหรับการทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะเปิดดําเนินการในปี 2556 นั้น นอกเหนือจาก
เอกสารและปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตให้ทําการบิน (Operating Permit) จากประเทศที่
จะทํ า การบิ น ไป บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจโดนเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ทํ า การบิ น ได้ ห ากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกําหนดของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะปฎิบัติตามข้อกําหนดหรือกฎหมายของแต่
ละประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนเพิกถอนใบอนุญาต
1.4

ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินอายุเฉลี่ย 11.7 ปี โดยฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบํารุงเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนหลักอันหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยระหว่าง ปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง คิดเป็นร้อยละ
14.3 – 17.0 ของต้นทุนการดําเนินงานรวม ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น การซ่อมบํารุงบางประเภทบริษัทได้
ว่าจ้างบริษัทภายนอกในดําเนินการ ดังนั้น บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการล่าช้าในการซ่อมแซมเครื่องบิน
ซึ่งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากอาจจะไม่
สามารถปฏิบัติการบินตามตารางที่กําหนดได้
บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทได้ทําการเปลี่ยนฝูงบินในระหว่างปี 2555 – 2556 ทําให้
อายุเครื่องบินของบริษัทลดต่ําลงเหลือ 7.2 ปี ภายหลังการเปลี่ยนฝูงบินแล้วเสร็จ ด้านการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 4

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่มีความชํานาญ มีประสบการณ์สูงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน
ระดับ โลก ได้ รั บการรับ รองมาตรฐานองค์ ก รบริห ารการบิน แห่ งสหรั ฐอเมริ กา (US Federal Aviation
Administration : FAA) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency : EASA) เพื่อมาดูแลวางแผนและทําการซ่อมบํารุงเครื่องบินให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทประเมินแล้วว่าจะมี
ความคุ้มค่าในทุกๆ ด้าน เพราะบริษัทมิต้องลงทุนในอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องบินที่มีราคาสูง รวมถึงโรงซ่อม
เครื่องบินซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก และอาจจะยังไม่มคี วามประหยัดเนื่องจากขนาด ตลอดจนการฝึกอบรม
พัฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ งทํ า ให้ บ ริษั ท คาดว่ า จะสามารถประหยั ดค่ า ใช้ จ่ ายในการซ่ อ มบํ า รุง เครื่ อ งบิ น ได้ อ ย่า งมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่ทําหน้าที่ติดตามดูแลให้เครื่องบินของบริษัทเข้าซ่อมบํารุงตามตาราง
อย่างเคร่งครัด
1.5

ความเสี่ยงจากผลกระทบในทางลบจากการประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องบิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องบินของบริษัทประสบอุบัติเหตุ ประสบเหตุฉุกเฉิน การก่อการร้าย หรือภัย
พิบัติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะได้รับผลกระทบ
เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ
 เครื่องบินลําดังกล่าวของบริษัทจะไม่สามารถให้บริการผู้โดยสาร หรือ ลูกค้าของบริษัทได้ตามตารางการบิน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ในอนาคตที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเหรือจัดหาเครื่องบินลําใหม่เพื่อทดแทน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องแบกรับ
ต้องทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าว
 ทําให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผู้โดยสารอาจขาดความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย
ในการดําเนินงานของบริษัท และตัดสินใจไม่เลือกใช้สายการบินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
ในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
 บริษัทอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยได้ครบทั้งจํานวน หากมูลค่าที่บริษัททําประกัน
ไว้ต่ํากว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอาจมีภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในอนาคต
อย่ า งไรก็ต าม บริ ษัท มี มาตรการป้อ งกัน ความเสี่ย งดัง กล่า ว โดยว่า จ้ างบริ ษัท ผู้ ซ่อ มบํา รุ ง เครื่ องบิ น ซึ่ ง มี
มาตรฐานการให้บริการในระดับโลกมาดูแลวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องบินให้แก่บริษัท เพื่อให้เครื่องบินอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือนและมาตรฐานการบินนานาชาติอยู่ตลอดเวลา
อีกทั้ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ กรมการบินพลเรือนได้ดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน
ท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ทําให้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยประสบเหตุการณ์ที่
กล่าวมาในข้างต้น บริษัทยังได้กําหนดแนวทางการดําเนินการหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทําให้เชื่อมั่นได้ว่า
บริ ษั ท จะสามารถควบคุ ม ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ได้ และจะยั ง คงดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายหลั ง เกิ ด
เหตุการณ์ที่กล่าวมาในข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์ 3.10 การดาเนินงานของบริษัท”) ในส่วนการจัดทําประกันภัย บริษัทได้ทําประกันภัยสําหรับการ
บินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทําประกันภัยอากาศยานทุกลําของนกแอร์ โดยมี
วงเงิ น รั บ ผิ ด ชดใช้ ต ามที่ กํ า หนดในสั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งบิ น และคาดว่ า จะเพี ย งพอต่ อ ความเสี ย หายหากเกิ ด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
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1.6

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย
ธุร กิจ สายการบิน จัด เป็ นธุ รกิ จที่ พึ่ง พาการเดิน ทางของนัก ท่อ งเที่ย ว โดยส่ วนทั่ว ไปประเทศไทยมี ฤดู กาล
ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4 ของทุกปี จึงส่งผลให้ธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างธุรกิจสายการ
บิน จึงอาจมีผลการดําเนินงานที่ลดต่ําลงในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ของทุกปี
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และคาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนใน
ส่วนนักท่องเที่ยวมากเช่นสายการบินอื่นที่มุ่งเน้นให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากลูกค้าหลักของนกแอร์เป็น
ผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและเยี่ยมญาติมากกว่านักท่องเที่ยว ซึ่งลูกค้านักธุรกิจ และเยี่ยมญาติมีการ
เดินทางเป็นประจํา และความต้องการการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัทมีจึงรายได้ที่
สม่ําเสมอกว่ารายได้ของบริษัทสายการบินอื่นที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยว ในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วน
ลูกค้าที่เดินทางเพื่อธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.0 ลูกค้าที่เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติร้อยละ 23.0 และลูกค้าที่
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวร้อยละ 34.0 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีมาตรการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว โดยมีแผนเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในปี 2556 อีกทั้งเพื่อเป็นการขยาย
ธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต

1.7

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติจัดเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจสายการบิน อีกทั้งจัดเป็นสถานการณ์ที่
บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ก่อน ดังเช่นกรณีของมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555 ซึ่ง
ส่งผลให้บริษทั ต้องย้ายฐานปฏิบตั ิการหลักจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราว ทําให้บริษัทมีจํานวนผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 23.8 จากที่บริษทั คาดการณ์ไว้ และมี
ค่าใช้จ่ายทําให้บริษทั ประสบภาวะขาดทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทมี มาตราการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัท เตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งเครื่องบิน
บุคลากร และระบบสนับสนุนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการ บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการหยุดดําเนินธุรกิจ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนั้นบริษัทมีการสนองตอบต่อปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งบริษัทไม่
สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ในกรณีน้ําท่วมท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในช่วงปลายปี 2554
บริษัทได้มีการเตรียมแผนสํารองไว้ล่วงหน้า และมีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังจะเห็น
ได้ว่าเครื่องบินของบริษัทมิได้รับความเสียหายจากผลกระทบดัง กล่าวแม้แต่ลําเดียว มีเพียงสํานักงานและ
อุปกรณ์เครื่องใช้เสียหายเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตั้งอยู่บนชั้น 1 ของอาคาร และบริษัทสามารถเปิดให้บริการ
เที่ยวบินกับผู้โดยสารได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิภายใน 2 วันหลังจากเกิด เหตุการณ์น้ําท่ว ม
ดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวทําให้มั่นใจได้ว่าหากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะสามารถควบคุมสถานการณ์และความเสียหายของบริษัทได้

1.8

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษทั ภายนอกในการในการปฎิบตั ิงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
ของบริษทั
บริษัทมีความจําเป็นต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดหาเครื่องบินแบบเช่าเหมาลํา บริการภาคพื้นดิน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีบุคลากรเพื่อควบคุมการปฎิบัติงานของบริษัทภายนอก แต่บริษัทก็มิสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทภายนอกได้อย่างครบถ้วน การปฎิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือปฎิบัติหน้าที่ล่าช้า อาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในเชิงลบ นอกจากนั้น หากสัญญากับบริษัทภายนอกดังกล่าวหมดลง
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6
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บริษัทอาจไม่สามารถสรรหาบริษัทอื่นที่มีความสามารถให้บริการกับบริษัทในอัตราค่าจ้างเดียวกัน ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างบริษัทภายนอกในการดําเนินงานดังกล่าวให้กับบริษัท จะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํา
กว่ า การลงทุน ซื้ อ อุป กรณ์แ ละว่า จ้ า งบุ ค ลากรเพื่ อ ดํ า เนิ น การเอง อี ก ทั้ง หากผู้ ป ระกอบการที่ บริ ษั ท ว่า จ้ า ง
ปฏิบัติงานบกพร่อง หรือล่าช้า บริษัทก็สามารถปรับค่าเสียหายกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้ และบริษัทอาจ
พิจารณายกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับผู้ประกอบการรายดังกล่าว หากบริษัทสามารถหาผู้ประกอบการราย
อื่นที่มีเหมาะสมกว่าและสามารถดําเนินงานให้บริษัทได้เช่นเดียวกัน
1.9

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
ในการประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศ บริษัทจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นที่ให้บริการเส้นทาง
การบินภายในประเทศเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่า ง การบินไทย ไทยสมายล์
และบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ อย่าง ไทยแอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย ซึ่งด้วยการ
แข่งขันที่รุนแรง ทําให้สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมุ่งเน้นการให้บริการตามรูปแบบเดิมที่เรียกว่า การ
บริการคุณภาพสูง (Full Service Airline) เพื่อแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัด อีกทั้งสายการบินราคา
ประหยัดก็มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Cost Leadership) ในการแข่งขันกับสายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบเช่นกัน นอกเหนือจากการแข่งขันกับสายการบินเต็มรูปแบบแล้ว บริษัทยังจําเป็นต้ องแข่งขันกับสาย
การบิ น ราคาประหยัด สายการบิน อื่น ซึ่ง บางสายการบิ น มีข นาดทางธุร กิจ ที่ ใหญ่ กว่ าและมี แ หล่ งเงิ นทุ น ที่
มากกว่าบริษัท ทําให้บริษัทอาจเสียเปรียบในเชิงของต้นทุนของการให้บริการ อีกทั้งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันกับผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบอื่นในประเทศไทยเช่น รถทัวร์ รถไฟ และรถไฟความเร็วสูงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต การแข่งขันที่สูงยิ่งในอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีการเดินทางใดๆ ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน
ดังนั้น การเดินทางทางอากาศจึงยังเป็นการขนส่งมวลชนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจสายการ
บินราคาประหยัดนั้น ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 17.0 ต่อปี ซึ่ง
สูงกว่าธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่างชัดเจน และทําให้ธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศ
ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากต่อเนื่องจากร้อยละ17.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2555
บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันของสายการบินราคาประหยัดแต่ละราย จะช่วยกระตุ้นความต้องการการเดินทางทาง
อากาศ โดยหากสายการบินอื่นจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด หรือโปรโมชั่น (Promotion) ยอดการจองซื้อ
ตั๋วโดยสารของนกแอร์กจ็ ะเพิ่มขึน้ เช่นกัน อีกทั้งบริษทั มีความมัน่ ใจว่านกแอร์มีการให้บริการที่แตกต่างและโดด
เด่นกว่าสายการบินราคาประหยัดอื่นอย่างชัดเจน ทั้งเครือข่ายการให้บริการเส้นทางการบิน และการให้บริการ
อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่การจองตัว๋ โดยสาร การเลือกที่นั่งล่วงหน้า บริการเช็คอิน บริการน้ําหนักสัมภาระ การบริการ
บนเครื่องบิน จนถึงภายหลังจากส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ทําให้บริษทั คาดว่านกแอร์มีข้อ
ได้เปรียบและยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าสายการบินคู่แข่ง และทุกครัง้ ทีม่ ีการจัดกิจกรรมทางการตลาด นกแอร์จะเป็น
สายการบินที่ได้รับกระแสตอบรับจากผูโ้ ดยสารเป็นอย่างดี

1.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการใช้งานเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800
ในส่วนของเครื่องบินแบบไอพ่น บริษัทดําเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
เป็นเครื่องบินแบบทางเดินเดียวที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิต โดยใช้เครื่องยนต์แบบ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
New Generation ทําให้สมรรถนะของเครื่องบินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งด้านความประหยัดเชื้อเพลิง การซ่อม
บํารุง ความจุผู้โดยสารมากขึ้น ตลอดจนการตกแต่งห้องโดยสารและรูปลักษณ์ของเครื่องบินสวยงามทันสมัย
นอกจากนี้ การมีฝูงบินเดียวจะทําให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการดําเนินการ อาทิ การซ่อมบํารุงเครื่องบิน
การฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ เป็นต้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินรุ่นดังกล่าว จํานวน 10 ลํา
จากจํานวนเครื่องบินทั้งหมดของบริษัททั้งหมด 17 ลํา บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการดําเนินงานหากเครื่องบินรุ่น
ดังกล่าวมีปั ญหาทางเทคนิคและจําเป็นต้องเข้าซ่อมบํ ารุงหรือปรับปรุงเพื่อ ให้สามารถนํามาดํา เนินงานได้
ตามปกติ ข้อบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินออกข้อกําหนด
เพิ่มเติมหรือเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ หากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีปัญหาทางเทคนิคขั้นรุนแรง บริษัทอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นอื่น
แทน และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นอื่นทดแทนได้ในต้นทุนที่เทียบเท่าฝูงบินเดิมภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม บริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ตาม สายการบินทั่วโลกดําเนินงานโดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 กันอย่างแพร่หลาย และมีการใช้
งานมาแล้วกว่า 18 ปี โดยไม่พบข้อบกพร่องทางด้านเทคนิค หรือปัญหาทางด้านเครื่องยนต์ที่รุนแรง
1.11 ความเสี่ยงจากการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน และการถ่วงงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ หากพนักงานของบริษัทจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อ
ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น อาจส่งผลในเชิงลบต่อบริษัท และบริษัท
อาจจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรสู ง ขึ้ น อาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลประกอบการลดต่ํ า ลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
นอกจากนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการรวมกันนัดหยุดงานของพนักงานในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานของบริษัทได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก
และมีผลการดําเนินงานลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้การดูแลพนักงานเสมือน
สมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมให้มีก ารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อี กทั้งให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างยุติธรรม จึงทําให้ตั้งแต่เริ่มดําเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว
1.12 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สําคัญเป็นเงินสกุลต่างชาติ หรืออ้างอิงกับเงินสกุลต่างชาติ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อม
บํารุงเครื่องบิน และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยระหว่างปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ประเภทดังกล่าวรวมร้อยละ 55 - 65 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือ
ประมาณการได้ อ ย่ า งแม่ น ยํ า หากอั ต ราแลกเปลี่ ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางลบอาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกําหนด
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น โดยมีสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยง และระยะเวลาการเข้าทํา
สัญญาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินงาน โดยในการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาเงินบาทมีการแข็ง
ค่ามาโดยตลอดและมีแนวโน้นแข็งค่า อันจะส่งผลดีต่อบริษัท
1.13 ความเสี่ยงจากทีบ่ ริษัทไม่สามารถทาประกันภัยกับความเสี่ยงบางประการได้และอาจไม่สามารถจัดหา
ประกันภัยที่ครอบคลุมได้
ถึงแม้การประกันภัยของอุตสาหกรรมการบินจะครอบคลุมความเสี่ยงต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับลําตัวอากาศ
ยาน รวมทั้ งอะไหล่ เครื่ องยนต์ ชิ้ นส่ วนประกอบอุ ปกรณ์แ ละอุ ป กรณ์ สนั บสนุ นภาคพื้ น ดิน รวมทั้ง อุ ปกรณ์
เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้โดยสารและสัมภาระ และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ตลอดจนภัย
อันเกิดจากสงครามและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับภัยสงคราม แต่กรมธรรม์ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นซึ่งไม่
สามารถเรียกร้องสินไหมได้ อาทิ ความเสียหายของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลา (Wear and tear) ความเสียหายทางเทคนิคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ (Mechanical breakdown) เป็น
ต้น จึงจัดเป็นความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ที่สายการบินต้องเผชิญ ซึ่งหากสายการบินต้องการทําประกันภัยครอบคลุม
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูง และอาจจะไม่สามารถหาผู้รับประกันภัยได้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้กันสํารองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง โดยบางส่วนจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเครื่องบิน และบางส่วน
ตั้งสํารองไว้ภายในบริษัท ทําให้บริษัทเชื่อว่าจะมีเงินค่าซ่อมบํารุงเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ปัจ จุ บัน มี ก ารก่ อ การร้ ายเกิ ดขึ้ น ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ การก่ อ การร้ ายที่ สหรั ฐอเมริ ก าเมื่ อ วัน ที่ 11
กันยายน 2544 บริษัทผู้รับประกันภัยทั่วโลกจึงได้กําหนดให้ธุรกิจการบินจัดทํา ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุ ค คลที่ ส ามส่ ว นเกิ น จากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด ของลํ า ตั ว อากาศยาน รวมทั้ ง อะไหล่
เครื่องยนต์ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่
มีใบอนุญาตและความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ที่เกิดจากภัยสงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่อง ทําให้สายการบินมี
ต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสูงกว่าวงเงินรับ
ผิดชดใช้สูงสุดที่บริษัททําประกันภัยไว้ จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
และอาจรุนแรงจนส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องระงับกิจการได้
1.14 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสาเร็จในการปรับใช้ยุทธศาสตร์ในการเติบโต
ยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย การเพิ่มเส้นทางการบินให้ครอบคลุมเส้นทางบินใน
ประเทศ การมีฝูงบินที่ทันสมัย การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน ทั้งนี้ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของบริษัทต้องได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศ
ไทย ความต้องการของการเดินทางทางอากาศ การได้รับใบอนุญาตและสิทธิการบินในเส้นทางบินเป้าหมายที่
บริษัทต้องการทําการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุม
และคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ที่บริษัท ได้
กําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการบินอยู่อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งหากปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นในเชิงลบ ผู้บริหารจะสามารถปรับกลยุทธ์
เพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
2.

ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ

2.1

ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับบริษัท
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการบินไทย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.2 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท อีก
ทั้งการบินไทยมีสิทธิในการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทจํานวน 5 คนจากกรรมการทั้ง หมด 12 คน ซึ่ง
โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกรรมการดังกล่าวอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
เนื่องจากทั้ง การบินไทยดําเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ ‚การบินไทย‛ และ ‚ไทยสมายล์‛ ซึ่ง
มีลักษณะใกล้เคียงกับการดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของบริษัท
นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์มีการให้บริการเที่ยวบินในบางเส้นทาง ทับซ้อนกับการบินไทย
หรือไทยสมายล์ จํานวน 7 เส้นทางการบิน ได้แก่ กรุงเทพ – เชียงใหม่ กรุงเทพ – ภูเก็ต กรุงเทพ – อุดรธานี
กรุงเทพ – อุบลราชธานี กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ – หาดใหญ่ และ กรุงเทพ – เชียงราย จึงทําให้บริษัท
มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการแข่งขันกับการบินไทย ทําให้การบินไทยอาจพิจารณาไม่ให้ความร่วมมือการขยาย
ธุรกิจ เช่น การขยายเส้นทางการบินในต่างประเทศ การจัดหาเครื่องบิน และ การเพิ่มทุน โดยการใช้สิทธิผ่าน
ตัวแทนกรรมการ หรือ ฐานะผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า นกแอร์จะดําเนินธุรกิจสายการบินเช่นเดียวกันกับ การบินไทย และ ไทยสมายล์ แต่ด้วย
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ทําให้นกแอร์ การบินไทย และ ไทยสมายล์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
และไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงในตลาดระดับเดียวกัน
นอกจากนั้นบริษัทยังมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รัดกุม ทั้งในด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างกรรมการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม อีกทั้งการบริหารงานของบริษัทยังมีความเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้น ใหญ่ ทํา ให้ นกแอร์สามารถให้ บ ริก ารในเส้ นทางการบิน ที่ทั บซ้ อนกับ การบิ นไทยได้ อย่ างอิสระและไม่ มี
ข้อจํากัด(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.6 ความสัมพันธ์ ความเป็น
อิสระทางธุรกิจ ความไม่พึ่งพิง และการแข่งขันระหว่างบริษัทกับการบินไทย”)

2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร และ บุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านของบริษัท
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จําเป็นต้องพึ่งพาความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้านของผู้บริหารเป็นหลัก
ทั้งในด้านกําหนดวิสัยทัศน์องค์กร และการบริหารงานสายการบินซึ่งมีความซับซ้อนของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจสายการบิน อีกทั้งเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจสายการบิน
หากบริษัทสูญเสียประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหา
ผู้ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน วิศวกร และ
บุคลากรอื่นๆ ที่มีความชํานาญสูง หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวในจํานวนที่มีนัยสําคัญอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ โดยธุรกิจสายการบินประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผู้มี
ความชํานาญพิเศษโดยเฉพาะนักบิน และวิศวกร ในบางช่วงเวลา
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ทั้งนี้ บริษัทยังจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ทั้งสายการบินประเภทเต็มรูปแบบ และสายการบินราคา
ประหยัดอื่นๆ ในการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และความชํานาญพิเศษดังกล่ าว อีกทั้งหาก
สายการบินคู่แข่งใช้นโยบายเพิ่มอัตราค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่สูงเพื่อดึงดูดบุคคลากรของบริษัท บริษัท
อาจจําเป็นต้องเพิ่มค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อรักษาหรือสรรหาบุคลากรดังกล่าวในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งการเพิ่ม ขึ้นของอัตราค่าตอบแทนดัง กล่าวอาจส่ง ผลให้ บริษัท มีอัตรากําไรที่ลดต่ําลงอย่างมี
นัยสําคัญ
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เห็นความสําคัญของความเสี่ยงดังกล่าวจึงกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบ
ผู้บริหารและทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนธุรกิจ และยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจมา
โดยตลอด นอกจากนั้ น บริ ษั ทมี แ ผนการฝึ ก อบรมพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ ม ความรู้ ค วามสามารถแก่บุ ค ลากรอย่ า ง
สม่ําเสมอ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาดําเนินธุรกิจสืบทอด
ต่อจากผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทใช้นโยบายให้ค่าตอบแทนในลักษณะแปรผันกับระยะเวลาที่
ทํางานกับบริษัทเพื่อรักษาบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน ซึ่งระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
บริษัทมีพนักงานลาออกจํานวนรวมทั้งสิ้น 282 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ต่อปี
3.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์

3.1

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนําหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้บริษัท
ได้ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
ในเบื้องต้น แล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2544
(ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดย
บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
บริษัทจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่บริษัท จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ดังนั้นผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไ ว้หากหุ้นของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้

3.2

ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัท ที่อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้
ลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้อาจมีการขึ้นลงอย่างผันผวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการโดยหลายปัจจัยเป็นสิ่งทีบ่ ริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึง
 ทัศนะที่มีต่อโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมสายการบินโดยทั่วไป
 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้จริงกับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 การเปลี่ยนแปลงในคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห์
 การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสายการบิน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือ
บรรยากาศในตลาดหุ้น หรือเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ
 ประกาศของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และ
 ความผันผวนอย่างมากของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้น จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ หุ้นสามัญของบริษัท อาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ํากว่าราคา
เสนอขายอย่างมาก
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญ

2.1.1 ความเป็นมา
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛ หรือ ‚นกแอร์‛) หรือ เดิมชื่อ บริษัท สกายเอเชีย จํากัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจํามีกําหนดและแบบ
ไม่ประจําเป็นครั้งคราว บริษัท ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการบิน ภายใต้แนวคิดที่จะให้เป็น
สายการบินราคาประหยัด (Low-Cost Airline) ในเครือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (‚การบินไทย‛) เพื่อ
แข่งขันกับสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ และรักษาความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับการที่การบินไทย
เห็นว่าตลาดสายการบินต้นทุนต่ํามีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้ง โครงสร้างการบริหารธุรกิจ ทรั พยากรบุคคล และ
การบริหารต้นทุนของการบินไทยไม่เหมาะสมกับการเข้าดําเนินธุรกิจในส่วนการตลาดนี้โดยตรง การบินไทยจึง
มีนโยบายให้การสนับสนุนนกแอร์ ทั้งในการเข้ามาร่วมลงทุนและด้านความช่วยเหลือทางธุรกิจ
เมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย โดยในช่วงก่อตั้ง กลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบด้วย การบินไทย (ร้อยละ 39) ธนาคารกรุงไทยจํากัด
(มหาชน) (ร้อยละ 10) บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (ร้อยละ 10) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ร้อยละ 10) บริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด (ร้อยละ 6) กองทุนไทยทวีทุน (ร้อยละ 5) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด (ร้อยละ 5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ร้อยละ 5) นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร (ร้อย
ละ 5) และนายพาที สารสิน (ร้อยละ 5) โครงสร้างการลงทุนดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่จะให้นกแอร์มีการดําเนิน
ธุรกิจที่เป็นอิสระ ดังนั้น การบินไทย จึงมิได้เข้ามาถือหุ้นในระดับเข้าควบคุมกิจการ แต่ได้เข้ามาเป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจและมิได้ส่งตัวแทนมาเป็นผู้บริหารของบริษัท การทําสัญญาร่วมทุนกับผู้ร่วมก่อตั้งเป็นไปในลักษณะที่
เอื้อให้กับการดําเนินธุรกิจในรูปแบบดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “8. โครงสร้างเงินทุน
8.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”)
เพื่อให้การดําเนินการในช่วงแรกของนกแอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบินไทยจึงได้ให้ความช่วยเหลือทาง
ธุรกิจในด้านการวางระบบการปฏิบัติงาน การให้เ ช่าเครื่องบิน การซ่อมบํารุงเครื่องบิน การฝึกอบรมนักบิน
ลูกเรือและพนักงานบริการภาคพื้น ตลอดจนการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงให้กับนกแอร์ในช่วงแรกของการดําเนิน
ธุรกิจ แต่เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ติดขัดต่อกระบวนการทํางานในกรอบบริหารของบริษัท
ขนาดใหญ่และโครงสร้างการดําเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะให้การบริหารนก
แอร์เป็นอิสระทั้งในด้านระบบบริหารจัดการระดับนโยบายการบิน เช่น การเลือกเส้นทางการบินและการจัดหา
เครื่องบิน และระบบการบริหารจัดการภายใน เช่น ระบบสํารองที่นั่ง ระบบเช็คอิ น ระบบการจัดซื้อ และระบบ
บัญชี เป็นต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นจึงได้กําหนดแนวทางดังกล่าวในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ดูหัวข้อ 5 เรื่องสัญญาร่วม
ทุนระหว่างผู้ถือหุ้น) จึงอาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้นกแอร์จะยังต้องการความช่วยเหลือจากการบินไทยในช่วงแรก
ของการดําเนินงาน แต่แนวทางการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานก็มโี ครงสร้างการบริหารอิสระนับตั้งแต่ก่อตัง้
บริษัท
อย่างไรก็ดี ภายหลังการดําเนินธุรกิจกว่า 3 ปี นกแอร์เริ่มมีความเข้มแข็งและความชํานาญในการดําเนินธุรกิจ
จากการดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการอย่างอิสระสอดคล้องกับตําแหน่งการตลาดที่เหมาะสม ทําให้นกแอร์มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ภายใต้แบรนด์ ‚นกแอร์‛ ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากตลาด ทําให้นกแอร์มีขนาด
ธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างมาก จนมีศักยภาพที่จะขยายธุรกิจโดยได้เช่าดําเนินงานเครื่องบินเพิ่มเติมจากผู้ให้เช่า
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ต่างประเทศ เพื่อนํามาเพิ่มเที่ยวบินของเส้นทางต่างๆ ที่บินอยู่แล้วและขยายเส้นทางการบิน ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นําตลาดในประเทศ โดย ณ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์มีเครื่องบินที่เช่าจากผู้ให้
เช่าต่างประเทศจํานวน 14 ลํา ส่วนเครื่องบินที่เช่าจากการบินไทยคงเหลือเพียง 3 ลํา
ด้านการซ่อมบํารุงเครื่องบิน เครื่องบินที่เช่าจากการบินไทยจะทําการซ่อมบํารุงโดยการบินไทยเอง เครื่องบิน
ส่วนใหญ่ซึ่งเช่าจากผู้ให้เช่าต่างประเทศ นกแอร์ได้มีการจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมบํารุงจากต่างประเทศ ซึ่งมีความ
ชํานาญในธุรกิจและมีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการฝึกอบรมนักบิน บริษัทก็ได้จัดให้การอบรมที่เป็นอิสระของ
บริษัทเอง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันนกแอร์สามารถดําเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองโดยมิได้พึ่งพิงการบิน
ไทยหรือคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง
ในปี 2554 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสําคัญ กล่าวคือ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 กลุ่ม
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมกับกองทุน Lombard Asia III L.P. โดย บริษัท Aviation Investment
International จํากัด ได้เข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมรวมร้อยละ 25 (โดยซื้อจาก บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) ร้อยละ 10 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ร้อยละ 10 และกองทุนไทยทวีทุน ร้อยละ 5) หลังจาก
นั้น ในเดือนธันวาคม 2554 การบินไทยได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 10
รวมกับหุ้นที่ถืออยู่เดิมเป็นร้อยละ 49 ส่วนผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ยังคงถือในสัดส่วนเดิมรวมร้อยละ 26 ได้แก่ บริษัท ทุน
ลดาวัลย์ จํากัด (ร้อยละ 6) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (ร้อยละ 5) ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) (ร้อยละ 5) นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร (ร้อยละ 5) และนายพาที สารสิน (ร้อยละ 5) โครงสร้าง
การถือหุ้นใหม่ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นหลักทั้งสองคือ การบินไทย และกลุ่มผู้บริหาร มีความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการบินไทยยังคงสนับสนุนการขยายธุรกิจของนกแอร์
ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการจะลดความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและมีนโยบาย
สนับสนุนให้สายการบินราคาประหยัดเปลี่ยนมาใช้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ส่งผลให้สายการบินราคา
ประหยัดรายอื่นๆ ก็เข้ามาดําเนินการให้การบินในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเช่นเดียวกัน ทําให้การ
แข่งขันในตลาดสายการบินราคาประหยัดรุนแรงยิ่ งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าการเปิดท่าอากาศยานดอน
เมืองเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทสามารถขยายเครือข่ายเส้นทางบินต่างประเทศได้โดย
ยังมีฐานการบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จากแผนการขยายเส้นทางบินไปยังต่างประเทศภายใน
ภูมิภาคเอเชีย และการเพิ่มฝูงบินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ทําให้บริษัทมีความจําเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเป็น
เงินทุนรองรับการเติบโตของบริษัท ดังนั้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่
1/2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทแปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชน เพื่อนําบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500 ล้านบาท เป็น
625 ล้านบาท และลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
2.1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัท
การดาเนินธุรกิจ
ปี
2547

2548
2549













2550





2551




2552





2553



2554



เหตุการณ์
ก่อตั้งสายการบินนกแอร์ ภายใต้ชื่อ บริษัท สกายเอเชีย จํากัด เพื่อดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด
ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นศูนย์ปฎิบัติการการบิน โดยมีฝูงบินเริ่มต้นจํานวน 2 ลํา เป็น
เครื่อ งบินโบอิ้ง 737-400 ซึ่งเช่าดําเนิน งานจากการบิน ไทย บริษัทเริ่มให้บริการการบิน เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2547
เช่าดําเนินงานเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 เพิ่มอีก 1 ลํา จากการบินไทย
เปิดให้มีการชําระค่าตั๋วโดยสารผ่านตู้เอทีเอ็มเป็นครั้งแรกของโลก
เปิดให้บริการชําระค่าตั๋วโดยสารบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นสายการบินแรก
เปิดบินในเส้นทางทดแทนการบินไทย อาทิ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช และกลับ
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด
เช่าดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จากการบินไทย เพิ่มอีก 1 ลํา รวมเป็น 4 ลํา และเครื่องบินเอทีอาร์
72-200 จํานวน 1 ลํา พร้อมเปิดทําการบินทดแทนเส้นทางของการบินไทย อาทิ กรุงเทพ – ตรัง และ
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน และกลับ
ย้ายศูนย์ปฎิบัติการการบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตามนโยบายของรัฐบาล
เริ่มเช่าดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จากผู้ให้เช่าต่างประเทศ จํานวน 2 ลําทําให้มีฝูงบินโบอิ้งเพิ่ม
เป็น 6 ลํา
ย้ายศูนย์ปฎิบัติการการบินกลับมายังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นสายการบินแรก ตามนโยบาย
รัฐบาลที่อนุญาตให้เปิดดําเนินการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สําหรับเที่ยวบินในประเทศ
เช่าดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จากผู้ให้เช่าต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 3 ลํา เพื่อเพิ่มเที่ยวบิน และ
ขยายเส้นทางบิน ทําให้มีฝูงบินเพิ่มเป็น 9 ลํา
เช่าดําเนินงานชั่วคราว (Wet lease) เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 จํานวน 2 ลําจากสายการบินต่างประเทศ
ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และเพื่อให้บริษัทมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้วยเครื่องบินแบบดังกล่าว
บริษัทเช่าดําเนิน งานเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 จากผู้ให้เช่าต่างประเทศเพิ่มอีก 1 ลํา ตามสัญญาที่ลง
นามไว้ก่อนหน้านี้ จึงมีฝูงบินโบอิ้ง 737-400 รวม 10 ลํา
เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติการณ์ราคาน้ํามัน และการหดตัวของตลาดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่ว
โลก ทําให้ผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2550 บริษัทจึงลดขนาดฝูงบินจากจํานวน 10
ลํ าเหลื อ 3 ลํ า โดยคื น เครื่ อ งบิน แก่ผู้ ให้ เ ช่าเป็น การชั่ว คราว เพื่อ ประคั บประคองให้ บริษัท สามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้ โดยมีจํานวนเครื่องบินเพียงพอที่จะให้บริการในเส้นทางและเที่ยวบินหลักๆ
บริษัทประสบความสําเร็จในการเจรจากับเจ้าหนี้ การค้า และชําระหนี้ที่พักไว้ระหว่างเจรจาได้แล้วเสร็จใน
ไตรมาส 2 และบรรลุข้อตกลงกับผู้ให้เช่าเครื่องบินราย GE Commercial Aviation Services (GECAS) ใน
การนําเครื่องบินกลับมาดําเนินการต่อจํานวน 2 ลํา ในเดือนเมษายนและมิถุนายนตามลําดับ
บริษัทเช่าเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 เพิ่มเติมจํานวน 4 ลํา เพื่อรองรับการขยายตัวของการเดินทางทาง
อากาศ และเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการเช่า
เครื่องบินรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องบินดีขึ้น มีต้นทุนเกี่ยวกับเครื่องบินและปริมาณ
การใช้น้ํามันต่ําลง และมีความจุผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
เกิดเหตุการณ์อุทกภั ยอย่างรุนแรงในเขตภาคใต้ของประเทศไทย บริษัทได้ส นับสนุนการขนส่งสิ่งของ
บรรเทาสาธารณภัยที่มีผู้นํามาบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งบนเที่ยวบินประจําและเที่ยวบินพิเศษเพื่อ
ขนส่งสิ่งของเท่านั้น
บริษัทร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ บริษัท สยามเจเนอรัลเอวิเอชั่น จํากัด (‚เอสจีเอ‛ หรือ ‚นกมินิ‛) เปิดให้บริการ
เส้น ทางสายย่อย จํานวน 4 เส้น ทาง เป็นการสนับสนุนพันธกิจของบริษัทในการให้ บริการครอบคลุ ม
เส้นทางบินในประเทศมากที่สุด
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ปี
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เหตุการณ์
จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทย บริษัทได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางเส้ น ทางสายเหนื อ และสนั บ สนุ น การช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยที่ จ.นครสวรรค์
เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนตุลาคม บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามแผนฉุก เฉิน
ที่วางไว้ล่วงหน้า โดยย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยลดจํานวนเที่ยวบินบางส่วน
เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องการจัดสรรเวลาขึ้นลงของเที่ยวบินและการจัดหาบริการภาคพื้นที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตลอดจนการจัดการด้านบุคลากรที่ให้บริการภาคพื้น ซึ่งบางส่ วนเป็นผู้ประสบภัย บริษัทได้นํา
เครื่องบินบางส่วนไปจอดที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา จ. ชลบุรี
เช่าดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 เพิ่มเติมจํานวน 3 ลํา แรก ในช่วงไตรมาส 4
ในเดือน สิ งหาคม บริษัทได้เริ่มดําเนิน การซื้อน้ํามัน จาก บริษัท เชลล์ แห่ งประเทศไทย จํากัด ส่งผลให
บริษัทเริ่มลดสัดส่วนการซื้อน้ํามันจากการบินไทย
ย้ายฐานปฏิบัติการบินกลับมายังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในเดือนมีนาคม
เช่าดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 เพิ่มเติมจํานวน 5 ลํา และเอทีอาร์ 72-500 เพิ่มเติมจํานวน 1 ลํา
ทําให้มีฝูงบิน 737-800 จํานวน 8 ลํา และเอทีอาร์ จํานวน 3 ลํา ณ สิ้นปี 2555 และมีเครื่องบินอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนเตรียมการส่งมอบในไตรมาส 1/2556 อีก 2 ลํา
บริษัทยุติการซื้อขายน้ํามัน ทั้งหมดกับการบินไทยในเดือนเมษายน โดยซื้อน้ํามันจาก บริษัท เชลล์แห่ง
ประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ทดแทน
แปลงสภาพจากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท จํากัดมหาชนเพื่อนําบริษัทเข้าจดทําเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่ง
ประเทศไทย

รางวัลและเกียรติคุณ
ปี
2548




2550



2551



2554
2555






เหตุการณ์
รางวัลประกาศเกียรติคุณโดยกระทรวงสาธารณสุข จากการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขจากภัยภิบัติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มใน 6 จังหวัดอันดามัน
รางวัลประกาศเกียรติคุณโดยกองทัพบก จากการเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือในโครงการ ‚กองทัพบก นก
แอร์ การบินไทย แทนใจไทย ใส่ใจ อันดามัน‛ ในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ
บริษัท ทรู ทัช จํากัด ผู้ให้บริการ Call center 1318 ของสายการบินนกแอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภท The Best Outsourcing Partnership จากการประกวด 2008 Top Ranking Performers in the
Contact Center Industry ในระดับภูมิภาค เอเชีย -แปซิฟิก ที่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยการ
นําเสนอผลงานของโครงการสายการบินนกแอร์
รางวัล Best in Travel 2008 – สายการบินนกแอร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ ดี
ที่สุดอันดับที่ 3 ในภูมิภาคเอเซียโดย Smart Travel Asia
รางวัล Business Best in Class Television Ad ในงาน Asia Pacific Low Cost Airline Success ครั้งที่ 5
รางวัล Microsoft Business Intelligence Solutions โดย บริษัท ไมโครซอร์ฟ (ประเทศไทย) จํากัด
รางวัล The Best Airline Exhibitor โดย Thai International Travel Fair
รางวัล Celebrating Innovation 2012 โดย Navitaire ผู้ให้บริการระบบจองตั๋วโดยสาร

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 16
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การเปิดเส้นทางการบิน
ปี
2547

2548
2549

2550
2552

2552
2554
2555
2556

2.2

เส้นทางการบินไปและกลับ





















กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงเทพ

 เชียงใหม่
 กรุงเทพ
 เชียงใหม่

-

เชียงใหม่
อุดรธานี
ภูเก็ต
หาดใหญ่
พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
แม่ฮ่องสอน
ตรัง
เลย
อุบลราชธานี
เชียงราย
สกลนคร
บุรีรัมย์
น่าน
ร้อยเอ็ด
นครพนม
สุราษฎร์ธานี
แม่สอด
แพร่

จานวนเที่ยวบินไป-กลับต่อ
สัปดาห์
เมื่อเปิดให้บริการ
28
14
21
14
14
11
3
7
7
2
14
14
5
2
4
6
4
14
5
3

จานวนเที่ยวบินไป-กลับต่อ
สัปดาห์
ณ 31 มี.ค. 56
49
35
21
49
35
35
21
28
14
7
28
21
14
3
14
14
7
28
28
4

7
7
7

7
14
7

- แม่สอด
- ชุมพร
- หาดใหญ่

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ที่ให้บริการขนส่งทาง
อากาศภายในประเทศ ในลักษณะจุดต่อจุดและไม่มีบริการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) โดยใช้เครื่องบินแบบ
ทางเดินเดียว สามารถให้บริการเส้นทางบินในรัศมีประมาณ 4 ชั่วโมง จากศูนย์ปฏิบัติการบิน ครอบคลุมตลาด
ในภู มิภาคเอเชีย ตะวั นออกเฉี ยงใต้แ ละประเทศจี นบางส่ว น โดยมี ฐานปฏิ บัติก ารบิ นหลั กที่ท่ าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง และมีฐานปฏิบัติการบินย่อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
สํา หรั บกลยุ ทธ์ การตลาด บริ ษัท ได้ ว างตํา แหน่ง ผลิ ตภั ณฑ์ เป็ นสายการบิน ราคาประหยัด โดยให้ บริ การที่
แตกต่างจากสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ โดยนกแอร์มีจุดเด่นหลักๆ คือ
 การมีเส้นทางการบินที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีชนิดของเครื่องบินที่เหมาะสม
กับเส้นทางการบินต่างๆ จนทําให้บริษัทสามารถเปิดเส้นทางการบินได้มากที่สุดทั้งเส้นทางการบินสายหลัก
เส้นทางการบินสายรองและเส้นทางการบินสายย่อย บริษัทจัดเป็นผู้นําในการบุกเบิกเส้นทางบินใหม่ๆ ใน
ประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี ตั้งแต่เปิดดําเนินการ เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของการเดินทาง
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ทางอากาศ ทํ า ให้ ผู้ โ ดยสารได้ รั บ ความสะดวกสบายและความรวดเร็ ว ในการเดิ น ทาง อี ก ทั้ ง เป็ น การ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด ทั้งจากการติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ และการท่องเที่ยว
 การมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ให้ความสะดวกรวดเร็วกับลูกค้าทั้งในด้านการจองซื้อและการชําระเงิน โดย
ปัจจุบัน บริษัทจัดได้ว่าเป็นผู้บริการสายการบินราคาประหยัดที่มีช่องทางการจัดจําหน่าย (Reservation
Channel) และช่องทางการชําระเงิน (Payment Channel) ครอบคลุมและหลากหลายที่สุด
 การให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าด้านการบริการ เช่น การเลือกที่นั่งล่วงหน้า บริการอาหารว่างและน้ําดื่มบน
เที่ยวบิน การให้น้ําหนักสัมภาระขั้นต่ําแก่ผู้โดยสาร โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากลูกค้า
เหมือนสายการบินราคาประหยัดรายอื่นๆ อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ
และเป็นมิตรตามนโยบาย ‚ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม‛
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีฝูงบินรวม 17 ลํา ได้แก่ (1) เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จํานวน 3 ลํา ขนาด
150 และ 168 ที่นั่ง ซึ่งจะทยอยครบอายุสัญญาเช่าในปี 2556 (2) เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 จํานวน 10 ลํา
ขนาด 186 และ 189 ที่นั่ง และจะเช่าดําเนินงานเครื่องบินเพิ่มเติมอีก 4 ลํา ในปี 2556 เพื่อทดแทนเครื่องบินที่
จะครบอายุสัญญาเช่า ตลอดจนเพื่อรองรับเส้นทางการบินใหม่ และการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเส้นทางการบิน
เดิม และ (3) เครื่องบินเอทีอาร์ 72-200 จํานวน 2 ลํา ขนาด 66 ที่นั่ง และเครื่องบินเอทีอาร์ 72-500 จํานวน 1
ลําขนาด 72 ที่นั่ง บริษัทจะเช่าดําเนินงานเครื่องบินเอทีอาร์ 72-500 เพิ่มอีก 1 ลํา ในปี 2556 นอกจากนี้ บริษัท
ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท สยามเจเนอรัลเอวิเอชั่น จํากัด (‚เอสจีเอ‛) ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการบิน
โดยเครื่องบิน SAAB 340 ขนาด 34 ที่นั่ง ในรูปแบบการเช่าเหมาลําให้บริ ษัทเพื่อใช้ในเส้นทางการบินที่มี
ผู้โดยสารไม่มากนัก จะเห็นได้ว่า การที่บริษัทมีฝูงบินที่หลากหลาย ทําให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารฝูงบิน
เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางแต่ละเส้นทางบินได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นการ
บริหารต้นทุนการบินอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บริษัทมีเส้นทางการบินครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินระหว่างฐานปฏิบัติการ
การบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกับท่าอากาศยานภูมิภาค รองลงไปเป็นเส้นทางจากท่าอากาศ
ยานปฏิบัติการบินย่อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชีย งใหม่ไปยังท่าอากาศยานอื่นๆ ซึ่งมีทั้งเส้นทางภายใน
ภูมิภาค และเที่ยวบินระหว่างภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ -แม่สอด เชียงใหม่ -อุดรธานี
เชียงใหม่-หาดใหญ่ โดย ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทให้บริการทั้งเส้นทางการบินสายหลัก สายรอง และสาย
ย่อย รวม 23 เส้นทางบิน จํานวน 483 เที่ยวบินไปกลับต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
บริษัทให้บริการผู้โดยสารรวมประมาณ 4.16 ล้านคน และ 1.43 ล้านคนตามลําดับ
บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารในด้านต่างๆ โดยเป็นผู้นําในการนําเสนอช่องทางใหม่ๆ
ในการจองตั๋วโดยสารและการชําระเงิน บริษัทจัดได้ว่าเป็นผู้บริการสายการบินราคาประหยัดที่มีช่องทางการจัด
จําหน่ายและช่องทางการชําระเงินครอบคลุมและหลากหลายที่สุด ด้า นการบริการลูกค้า บริษัทได้ให้บริการที่
เหมาะสมกับผู้โดยสารซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ซึ่งต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางจากบริการต่างๆ
ที่มอบให้โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม ได้แก่ การเลือกที่นั่งล่วงหน้า น้ําหนักสัมภาระขั้นต่ํา 15 กิโลกรัม
บริการอาหารว่างและน้ําดื่มบนเครื่องบิน เป็นต้น ส่วนบริการอื่นๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น การจองตั๋ว ชําระเงิน และเช็คอินบน Application ของสมาร์ทโฟน การ
เช็คอินทางโทรศัพท์ การให้บริการ Wifi ที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น
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นอกจากบริการหลักที่กล่าวข้างต้น นกแอร์ยังให้บริการเสริมกับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินแบบประจําของ
บริษัท ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง บริการขนส่งสัมภาระน้ําหนักส่วนเกิน บริการขนส่ง
สินค้า บริการจําหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่มและสินค้าที่ระลึกนกแอร์ ประกันภัยการเดินทาง บริการการเดินทาง
เชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นต่อเนื่องจากเส้นทางบินของนกแอร์
นอกจากการให้บริการในส่วนการบินเส้นทางประจํา บริษัทยังให้บริการเที่ยวบินในแบบเหมาลํา (Charter
Flight) กับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางเป็นหมูค่ ณะ หรือต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่
นอกเหนือจากตารางบินแบบประจําของบริษัท โดยปัจจุบัน บริษัทให้บริการเช่าเหมาลําไปยังจุดหมายต่างๆใน
ประเทศจีนทุกสัปดาห์
2.3

โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ตามงบการเงินของบริษัทสําหรับปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้
ปี 2553
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการขนส่ง
เส้นทางการบินสายหลัก
เส้นทางการบินสายรอง
เส้นทางการบินสายย่อย
เที่ยวบินเช่าเหมาลํา
รวมรายได้จากการขนส่ง
รายได้จากการบริการเสริม
รายได้ค่าการเปลี่ยนแปลงฯ1)
รายได้ค่าน้าํ หนักฯ2)
รายได้ค่าธรรมเนียมฯ3)
รายได้ค่าระวางขนส่ง
รายได้จากการจําหน่ายฯ4)
รายได้จากค่าประกันภัย
รายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ
รวมรายได้จากบริการเสริม
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
รายได้รวมทัง้ หมด

ปี 2554

ร้อยละ

3,348.2
469.1
153.5
0.6
3,971.4

79.9
11.2
3.7
0.01
94.7

ล้านบาท
.
4,521.4
795.1
410.4
22.4
5,749.3

41.6
14.2
48.8
20.7
14.9
27.1
41.2

1.0
0.3
1.2
0.5
0.4
0.6
1.0

208.4
5.4
6.6
12.0
4,191.9

ไตรมาส 1 ปี 2556

ปี 2555

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

74.4
13.1
6.8
0.4
94.6

6,004.3
792.9
837.1
187.1
7,821.4

72.7
9.6
10.1
2.3
94.7

1,994.5
219.5
351.2
89.4
2,654.5

70.6
7.8
12.4
3.2
93.9

64.3
28.6
57.2
16.2
18.6
36.0
69.0

1.1
0.5
0.9
0.3
0.3
0.6
1.1

87.9
46.8
93.0
17.7
17.6
47.2
85.9

1.1
0.6
1.1
0.2
0.2
0.6
1.0

5.0

289.9

4.8

396.2

4.8

30.8
25.8
39.0
6.4
5.7
18.8
30.1
156.5

1.1
0.9
1.4
0.2
0.2
0.7
1.1
5.5

0.1
0.2
0.3
100.0

32.9
5.3
38.2
6,077.4

0.5
0.1
0.6
100.0

40.7
1.3
42.0
8,259.5

0.5
0.02
0.5
100.0

13.6
1.6
15.2
2,826.2

0.5
0.1
0.6
100.0

หมายเหตุ :
1) รายได้จากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
2) รายได้ค่าน้ําหนักสัมภาระส่วนเกิน
3) รายได้ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วและชําระเงิน
4) รายได้จากการจําหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึก

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งทางอากาศ ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสาร 7,821.4 ล้าน
บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 94.7 ของรายได้รวมของบริษัท รายได้จากค่าโดยสารของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการ
ให้บริการเที่ยวบินแบบประจําซึ่งเป็นบริการขนส่งทางอากาศในประเทศ ภายใต้ชื่อสายการบิน ‚นกแอร์‛ และ
‚นกมิน‛ิ ครอบคลุมเกือบทุกทั้งเส้นทางการบินในประเทศ ทั้งเส้นทางการบินสายหลัก สายรองและสายย่อย ใน
ปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางสายหลักมากที่สุดร้อยละ 72.7 ของรายได้รวม
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เส้นทางการบินสายหลักเป็นเส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่น และไม่มีข้อจํากัดในเรื่องจํานวนสายการบินผู้
ให้บริการ บริษัทจัดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลัก 3 ราย นอกเหนือจากการบินไทย และไทยแอร์เอเชีย ที่มีส่วน
แบ่งการตลาดในเส้นทางสายหลักใกล้เคียงกัน
นอกจากเส้นทางการบินสายหลักแล้ว บริษัทยังให้บริการในเส้นทางการบินสายรองและเส้นทางการบินสายย่อย
ซึ่งเป็นเส้นทางการบินที่จํากัดจํานวนสายการบินผู้ให้บริการ เนื่องจากมีความหนาแน่นของผู้ โดยสารน้อย ในปี
2555 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ในสายการบินรองและย่อยเป็นร้อยละ 9.6 และ 10.1 ของรายได้รวม ตามลําดับ
ถึงแม้ว่าสัดส่วนรายได้ของกลุ่มเส้นทางการบินทั้งสองส่วนนี้จะมีไม่มากนัก แต่บริษัทก็มีส่วนแบ่งการตลาดใน
ส่วนนี้สูงที่สุดและแตกต่างจากคู่แข่งสําคัญอย่ างมาก ดังจะเห็นได้จาก บริษัทมีจํานวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ใน
ส่วนเส้นทางการบินรองและย่อยรวม 210 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ บริษัทมีคู่แข่งอีกเพียงหนึ่งรายที่ให้บริการการบิน
ในกลุ่มเส้นทางการบินนี้ ซึ่งเปิดให้บริการเพียง 35 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่ มเติมใน
หัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.2 ผลการดําเนินงานของการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร”)
บริษัทถือว่าเป็นผู้ให้บริการการบินแบบประจําที่ให้ความสําคัญเส้นทางการบินสายรองและสายย่อยอย่างมาก
เนื่อ งจากเส้ นทางการบิน ดัง กล่า วจะเป็น ส่ว นสํา คัญ ในการผลั กดั นการเติ บโตของตลาดเส้นทางการบิ นใน
ประเทศในอนาคต อีกทั้ง การเข้าไปเป็นสายการบินแรกที่บินในเส้นทางนั้นๆ จะทําให้บริษัทมีความได้เปรียบ
คู่แข่งทั้งในด้านความเข้าใจตลาด การเป็นที่รู้จัก และความได้เปรียบในการเลือกตารางเวลา (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.4.3 เรื่องอุตสาหกรรมการบินใน
ประเทศไทย ส่วนตารางการบินในประเทศแยกตามชนิดของเส้นทางการบิน”)
นอกจากเที่ยวบินแบบประจํา บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา โดยในปี 2555 บริษัทมี
รายได้จากการให้บริการในส่วนนี้จํา นวน 187.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้รวม ซึ่งการให้บริการ
ดัง กล่ า วเป็ นการให้บ ริ การนอกเหนือ ตารางบิ นประจํ าของนกแอร์ อั นจะเป็ น การเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการใช้
เครื่องบินของบริษัท
ด้านการเติบโตของรายได้ บริษัทจัดได้ว่าเป็นสายการบินที่มีการเติบโตสูงที่สุด โดยในปี 2555 บริษัทมีรายได้
จากการขนส่งผู้โดยสาร 7,821.4 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2553 ที่มีรายได้ 3,971.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 48.5 ซึ่งการเติบโตรายได้ที่สูงขึ้นมาจากการที่นกแอร์ให้บริการผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจาก 2.21 ล้านคน ในปี 2553 เป็น 4.12 ล้านคนในปี 2555 คิดเป็นอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 36.5 ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มจาก 1,508.2 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร ในปี
2553 เป็น 2,915.7 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตรในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 46.7 (โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.2 เรื่องผลการดาเนินงานของการ
ขนส่งผู้โดยสาร”) นอกเหนือจากรายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากบริการเสริม
ต่างๆ ในปี 2555 มีรายได้จากบริการเสริม จํานวน 396.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 ของรายได้รวม การที่
สัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเสริมไม่สูงมากนัก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดราคาตั๋วโดยสารที่
ครอบคลุมบริการหลักๆ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้โดยสารเหมือนสายการบินราคาประหยัดราย
อื่นๆ ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดหลักส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการให้บริการที่แตกต่าง ทําให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้
ในส่วนนี้ต่ํากว่าคู่แข่งรายอื่น
บริษัทยังมีรายได้อื่น เช่น รายได้จากดอกเบี้ยรับ และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2555 บริษัทมีรายได้
อื่น 42.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของรายได้รวม
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,826.2 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2555
ร้อยละ 50.6 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่ไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมใหญ่ทําให้ไม่
สามารถให้บริการได้ในบางเที่ยวบิน
สําหรับสัดส่วน บริษัทมีสัดส่วนรายได้เช่นเดียวกับ ปี 2555 คือมีรายได้จากค่าโดยสารร้อยละ 93.9 ของรายได้
รวม และมีรายได้จากการบริการเสริมคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของรายได้รวม รวมถึงรายได้อื่น ร้อยละ 0.6 ของ
รายได้รวม
2.4

ข้อได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
ข้อได้เปรียบที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจของนกแอร์ที่เหนือกว่าสายการบินคู่แข่งอื่นๆมีดังต่อไปนี้
แบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ตราผลิตภัณฑ์ของ ‚นกแอร์‛ มีความแข็งแกร่งและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยชื่อของนกแอร์แสดงถึงความเป็น
ไทยอย่างชัดเจน สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะการให้บริการที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทย จากการสํารวจตลาดในเส้นทางที่
นกแอร์ทําการบินภายในประเทศเมื่อปี 2555 โดยบริษัท แอท แวนเทจ จํากัด ตลาดมีการรับรู้ในตราผลิตภัณฑ์
(Brand Awareness) ประมาณร้อยละ 94.0 นอกจากนั้น การมีการบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้ช่วยสร้างความ
รับรู้ในตราผลิตภัณฑ์และเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารของนกแอร์ ประกอบกับลักษณะการ
ให้บ ริก ารที่โดดเด่น เป็ นที่ย อมรับ กันในระดั บสากล โดยนกแอร์ ได้ รับ การคัด เลื อกให้เ ป็น สายการบิ นราคา
ประหยัดที่ดีเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย เมื่อปี 2551 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสายการบินยอดเยี่ยมในงาน
Thai International Travel Fair เมื่อปี 2555 ซึ่งถือว่านกแอร์ได้สร้างแบรนด์จนเป็นที่ยอมรับจากผู้โดยสารเป็น
อย่างดี
การให้บริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมเส้นทางมากที่สุดในประเทศไทย
นกแอร์จัดเป็นผู้นําในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทยด้วยการให้บริการเที่ยวบินซึ่งครอบคลุม
เส้นทางบินมากที่สุด บริษัทจัดเป็นสายการบินแห่งเดียวในประเทศที่ให้บริการเที่ยวบินทั้งในเส้นทางการบิน
สายหลัก เส้นทางการบินสายรอง และเส้นทางการบินสายย่อย ณ 31 มีนาคม 2556 มีเส้นทางบินรวม 23
เส้นทาง ซึ่งจัดว่ามากที่สุดในประเทศไทย ต่างกับสายการบินในประเทศรายอื่นที่มุ่งเน้นให้บริการเที่ยวบิน
เฉพาะในจังหวัดสําคัญของประเทศ หรือเฉพาะเส้นทางการบินสายหลัก เนื่องจากสายการบินคู่แข่งรายอื่นมี
เครื่องบินขนาดใหญ่เพียงรุ่นเดียวทําให้สามารถทําการบินได้เฉพาะในเส้ นทางหลักเท่านั้น ในขณะที่ฝูงบินของ
นกแอร์มีเครื่องบินรุ่นหลากหลาย นอกเหนือจากโบอิ้ง 737-400/800 ที่ให้บริการในเส้นทางการบินที่มีจํานวน
ผู้โดยสารหนาแน่นแล้ว บริษัทยังมีเครื่องบินชนิดเอทีอาร์ 72 และ SAAB 340 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าและสามารถ
ให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ทั้งเส้นทางการบินสายรองและเส้นทางการบินสายย่อย
การให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้โดยสาร
นกแอร์เป็นสายการบินที่มุ่งเน้นให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้โดยสาร โดยนกแอร์เป็นสายการบินราคาประหยัดที่
ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ล่วงหน้ า มีบริการอาหารว่ างและน้ํา ดื่มบนเครื่องบิ น และให้บริก ารน้ําหนั ก
สัมภาระขั้นต่ําแก่ผู้โดยสารโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างสายการบินต้นทุนต่ํารายอื่น อีกทั้ง นกแอร์ยัง
มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถและเป็นมิตรตามนโยบาย ‚ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม‛ หรือ
‚We Fly Smiles‛ จากการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้โดยสารเหล่านี้ ทําให้บริษัทสามารถตั้งราคาที่
ผู้โดยสารรู้สึกคุ้มค่ากับการบริการ ส่งผลให้รายได้ต่อหน่วยสูงกว่าคู่แข่ง
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การมีช่องการจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
นกแอร์จัดเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ให้ความสะดวกสบายในการจองตั๋วเครื่องบินแก่ผู้โดยสารมากที่สุดใน
ประเทศไทย ด้วยมีช่องทางการจองตั๋วโดยสารและช่องทางการชําระเงินที่หลากหลายและมากที่สุดในประเทศ
ไทย ปัจจุบันผู้โดยสารของนกแอร์สามารถจองซื้อตั๋วโดยสารได้หลายช่องทาง คือ เว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์ (Call Center) เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตัวแทนจําหน่าย และจองกับบริษัท
โดยตรง (เช่น ลูกค้าองค์กร ลูกค้าหมู่คณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น) ส่วนช่องทาง
การชําระเงินก็มีความหลากหลายโดยสามารถชําระด้วยเงินสด บัตรเครดิต ตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์เซอร์วิส และ
ระบบไดเร็กเดบิตของธนาคารไทยพาณิชย์
การเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมในการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นกแอร์เป็นผู้ริเริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ ในประเภทต่างๆ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้โดยสาร
อย่างสม่ําเสมอ เช่น ในปี 2547 นกแอร์เป็นสายการบินแรกของโลกที่ผู้โดยสารสามารถชําระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
ของธนาคารพาณิชย์ได้ และเป็นต้นแบบที่ต่อมาสายการบินและธุรกิจอื่น ๆ ได้นําช่องทางการชําระผ่านตู้
เอทีเอ็ มไปใช้ในธุร กิจ และในปี 2555 นกแอร์เป็ นสายการบิ นแรกของโลกที่ผู้โดยสารสามารถจองซื้อผ่า น
เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ นอกเหนือจากการรับชําระเงินที่มีมาตั้งแต่ปี 2547 นอกจากนั้นในปี 2554 นกแอร์เป็นสาย
การบินแรกในประเทศไทยที่ให้บริการการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นต่อเนื่องจากเส้นทางบิน
ของนกแอร์ ได้แก่ การเดินทางจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุยและเกาะพงัน
การเดินทางจากท่าอากาศยานตรังไปยังหมู่เกาะในทะเลอันดามัน และในปี 2555 เปิดให้บริการการเดินทางจาก
ท่าอากาศยานอุดรธานีไปยังเมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากท่า
อากาศยานหาดใหญ่ไปยังปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ ตอกย้ําถึงความเป็นผู้นําในการ
ให้บริการที่สะดวกสบาย และสร้างมูลค่าเพิ่มในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารอย่างไม่สิ้นสุด
2.5

ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน
บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดด้านเส้นทางการบินที่ครอบคลุม
มากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่จะมอบการให้บริการหรือสินค้าซึ่งมีคุณภาพสูงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับใน
กลุ่มผู้โดยสารโดยทั่วไปว่า นกแอร์ เป็นสายการบินราคาประหยัดที่คุ้มค่าและโดดเด่นเรื่องการให้บริการตาม
สโลแกนของบริษัทที่ว่า ‚ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม ‛ หรือ ‚We Fly Smiles‛ ซึ่งเพื่อให้ประสบความสําเร็จดัง
เป้าหมาย บริษัทจึงมียุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
การให้บริการเส้นทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย
บริษัทมีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจที่จะรักษาความเป็นผู้นําทางในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการเที่ยวบินให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย อีกทั้ง เพิ่มปริมาณเที่ยวบินในเส้นทางการบินปัจจุบันที่มีความต้องการ
ทางด้านการบินที่สูง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนั้น ภายหลังจากที่
รัฐบาลมีนโยบายเปิดใช้สองท่าอากาศยานนานาชาติ (‚Duo International Airport Policy‛) ในช่วงปลายปี 2555
เพื่อลดความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นกแอร์ซึ่งมีฐานปฎิบัติการหลักที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง จึงมีแผนที่จะให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในปี 2556 ซึ่งการให้บริการเที่ย วบิน
ระหว่างประเทศจะส่งผลให้นกแอร์สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
โดยภายในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้า (ภายในปี 2558) นกแอร์มีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางการบินปัจจุบนั ที่
มีศักยภาพการเติบโตที่สูง อีกทั้งมีแผนที่จะขยายเส้นทางการบินในประเทศเพิ่มเติมอีก 7 เส้นทางบิน และ
ขยายเส้นทางระหว่างประเทศเพิ่มเติ ม 15 เส้นทางบิน โดยเฉพาะบริเวณพื้น ที่หรือเมืองที่ มีศักยภาพของ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ประเทศใกล้เคียงและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทคาดว่าภายในปี 2558 บริษัทจะมีเส้นทางการบิน
เพิ่มเป็น 45 เส้นทางบิน และมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 795 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
การมีฝูงบินที่ทันสมัย และมีประเภทของเครื่องบินที่เหมาะสมกับแต่ละเส้นทางการบิน
การมีฝูงบินที่ทันสมัยจัดเป็นยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจที่สําคัญของบริษัท โดยระหว่าง ปี 2555 - 2556
บริษัทได้ทําการเปลี่ยนฝูงบินใหม่จากเครื่องบินรุ่น โบอิ้ง 737-400 เป็น โบอิ้ง 737-800 New Generation (NG)
ซึ่งจัดว่าเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมและมีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสามารถจุผู้โดยสาร
ได้เพิ่มขึ้นจาก 150-168 ที่นั่ง เป็น 189 ที่นั่ง ซึ่งขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้ต่อเที่ย วบินเพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนั้น การเปลี่ยนฝูงบินใหม่จะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสารของนกแอร์ ซึ่งจากทั้ง
สองปัจจัยจะส่งผลให้บริษัทมีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้น และมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Load Factor)
เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการใช้ประเภทเครื่องบินที่เหมาะสมกับความต้องทางการบิน โดยพิจารณาใช้เครื่องบินขนาด
ใหญ่ (โบอิ้ง 737-400/800) ในเที่ยวบินที่มีความต้องทางการบินสูงหรือเส้นทางการบินการบินหลัก และใช้
เครื่องบินขนาดกลาง (เอทีอาร์ 72) และขนาดเล็ก (SAAB 340) ในเที่ยวบินที่มีความต้องทางการบินไม่ สูงมาก
นักอย่างเช่นเส้นทางสายรองและเส้นทางสายย่อย การใช้เครื่องบินอย่างเหมาะสมจะทําให้บริษัทสามารถบริหาร
จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและอัตราการทํากําไรในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการรองรับแผนเพิ่ม
เที่ยวบินตามที่ระบุในข้างต้น บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายฝูงบิ นเพิ่มจาก 17 ลํา ณ 31 มีนาคม 2556 เป็น 30 ลํา
ภายในปี 2558 โดยฝูงบินดังกล่าวจะประกอบด้วยเครื่องบินทั้งหมด 3 ขนาด ซึ่งเหมาะสมกับการบินแต่ละ
เส้นทางการบิน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
3.11 การสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการ”)
การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องบิน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ สํ า คั ญ ประการแรกของบริ ษั ท คื อ การควบคุ ม ต้ น ทุ น ในการดํ า เนิ น งานให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด การเปลี่ยนฝูงบินจัดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการช่ วยลดอัตราการใช้พลังงานซึ่งถือเป็น
ต้นทุนหลักในการประกอบธุรกิจการบิน อีกทั้ง เครื่องบินสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น (จาก 150 – 170
ที่นั่งต่อลํา เป็น 189 ที่นั่งต่อลํา) จะมีส่วนสําคัญในการลดต้นทุนในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทจะทยอยปลดระวางเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ทั้งหมด ทําให้บริษัทเหลือเครื่องบิน
ประเภทไอพ่น (Jet) เพียงรุ่นเดียวคือ โบอิ้ง 737-800 เช่นเดียวกับการเปลี่ยนเครื่องบินรุ่นเอทีอาร์ จากรุ่น 72200 เป็น 72-500 ทั้งหมดในปี 2556 โดยเครื่องบินรุ่นใหม่จะมีประสิทธิภาพในการใช้น้ําม้ นเชื้อเพลิงที่ดีกว่า มี
จํานวนที่นั่งที่มากขึ้น และอัตราการใช้เครื่องเครื่องบินสูงกว่า ทั้งนี้ เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่บริษัทใช้งานอยู่
ในปัจจุบันมีอัตราการเผาผลาญน้ําม้นเชื้อเพลิงต่อที่นั่งน้อยกว่าโบอิ้ง 737-400 ประมาณร้อยละ 12.8 และมี
อัตราการใช้เครื่องต่อวัน ในปี 2555 ดังนี้ โบอิ้ง 737-800 เฉลี่ยลําละ 10.3 ชั่วโมง ส่วนโบอิ้ง 737-400 เฉลี่ยลํา
ละ 6.8 ชั่วโมง ซึ่งการที่เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 มีอัตราการใช้เครื่องบินค่อนข้างต่ํา เนื่องจาก เครื่องบินมีอายุ
มาก บริษัทจึงมีนโยบายกําหนดอัตราการใช้เครื่องบินเพียงประมาณวันละ 8 – 9 ชั่วโมง นอกจากนั้น เครื่องบิน
ยังเกิดปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว ทําให้ต้องจอดซ่อมแซมเป็นระยะๆ
ยุทธศาสตร์ประการที่สองในการดําเนินธุรกิจคือ การขยายเส้นทางการบินไปยังต่างประเทศ จะทําให้อัตราการ
ใช้เครื่องบินเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากการให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศมีโอกาสที่
บริษัทจะให้บริการในช่วงเวลากลางคืนได้ แตกต่างจากการให้บริการเส้นทางการบินในประเทศที่ให้บริการใน
เวลากลางวันเป็นหลัก ทําให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องบินอย่างมีนัยสําคัญ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
จากยุทธศาสตร์การบินทั้งสองประการ จะมีส่วนช่วยทําให้ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตผู้โดยสาร (CASK) มี
แนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต
2.6 ความสัมพันธ์ ความเป็นอิสระทางธุรกิจ ความไม่พึ่งพิง และการแข่งขันระหว่างบริษัทกับการบินไทย
บริษัทมี บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 39.2 ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์) และส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการบริษัทจํานวนหนึ่ง (การบินไทยมีสิทธิส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ
ในบริษัททั้งหมด 5 ท่าน) การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airline)
ภายใต้แบรนด์ ‚การบินไทย‛ และ ‚ไทยสมายล์‛ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียง ทําให้อาจเข้าใจได้ว่ามีความขัดแย้ง
ทางประโยชน์ระหว่างการบินไทยและนกแอร์
อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นกแอร์จึงได้
กําหนดแนวทางและมาตราการในการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
1) การไม่พึ่งพิงกันระหว่างนกแอร์กับการบินไทย
ปัจจุบันกรอบการทํางานและการบริหารจัดการของนกแอร์เป็นการดําเนินงานที่เป็นเอกเทศไม่พึ่ งพิงกับการบิน
ไทย โดยนกแอร์มีระบบการบริหารการจัดการทั้งในส่วนระบบการสํารองที่นั่ง ระบบเช็คอิน และระบบบัญชีที่
เป็นอิสระของตนเองโดยไม่ได้ใช้ระบบของการบินไทย ด้านการเช่าเครื่องบิน นกแอร์มีนโยบายในการเช่า
ดําเนินงานเครื่องบินจากผู้ให้เช่ารายอื่นเอง ดังจะเห็นได้ว่ า ณ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์เช่าดําเนินงาน
เครื่องบินจากผู้ให้เช่าจากต่างประเทศจํานวน 14 ลํา จากจํานวนเครื่องบินทั้งหมด 17 ลํา (เป็นเครื่องบินที่เช่า
จากการบินไทย 3 ลํา) และคาดว่าภายในปี 2556 นกแอร์จะคืนเครื่องบินที่เช่าดําเนินงานจากการบินไทย
ทั้งหมด
สําหรับการซ่อมบํารุงเครื่องบิน เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 และเอทีอาร์ 72 ที่เช่าจากการบินไทย จะทําการซ่อม
บํารุง โดยการบิ นไทยเอง ส่วนเครื่ องบิน ที่เช่า จากผู้ให้เ ช่าต่ างประเทศทุกลํ า นกแอร์ ได้ว่า จ้างผู้ซ่อมบํารุ ง
ภายนอกเองโดยตรง ผู้ให้บริการรายหลักๆ ได้แก่ Société Air France สําหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 และ
Lufthansa Technik AG สําหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-800
สําหรับการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง ถึงแม้ในระยะเริ่มต้นของการเปิดบริษัท นกแอร์ได้ซื้อน้ํามันผ่านการบินไทย
เนื่องจากฝูงบินมีขนาดเล็กและมีปริมาณการใช้น้ํามันไม่สูงมากนัก ต่อมาเมื่อฝูงบินขยายตัวและบริษัทมีปริมาณ
ความต้องการน้ํามันมากขึ้น บริษัทได้จัดซื้อกับผู้ค้าน้ํามันโดยตรง เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามความ
เหมาะสม นอกจากนั้นยังทําให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารความเสี่ยงจากราคาน้ํามันอีกด้วย
ในด้านระบบการจองซื้อตั๋วเครื่องบินและการชําระเงินซึ่งเป็นระบบงานหลักของสายการบินนั้น นกแอร์มีระบบ
ทั้งสองเป็นของตนเองและแตกต่างจากระบบที่การบินไทยใช้ ระบบงานในส่วนนี้จึงมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการ
บินไทยแต่อย่างใด นอกจากนั้น นกแอร์ยังมีการฝึกอบรมนักบินและพนักงานต้อนรับ โดยบริษัทมีหลักสูต รใน
การอบรมและผู้เชี่ยวชาญผู้ให้การอบรมเป็นของตนเอง
สําหรับสัญญาเที่ยวบินร่วม (Code share) ระหว่างนกแอร์กับการบินไทยในบางเส้นทางการบินนั้น เป็นสัญญา
เที่ยวบินร่วม ที่มีเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเกิดขึ้นเป็นกรณีทั่วไปในธุรกิจสายการบินและราคาก็เป็นไปตามราคา
ตลาด อีกทั้ง นกแอร์ได้ทําสัญญาเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นในลักษณะเดียวกัน นอกจากนั้น นกแอร์มี
สัดส่วนรายได้ที่มาจากการใช้ เที่ยวบินร่วมกับการบินไทยน้อยมาก ซึ่งมีสัดส่วนต่ํากว่าร้อยละ 0.1 ของรายได้
รวมทั้งหมด
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้างการบริหารที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ให้นกแอร์ดําเนินธุรกิจอย่างอิสระและเป็น
เอกเทศ มิได้พึ่งพิงการบินไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
2) ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่าง นกแอร์ กับ การบินไทย และ ไทยสมายล์
ความแตกต่างระหว่างสายการบินเต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนต่า
นกแอร์ดําเนินธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําซึ่งมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นคู่แข่งสําคัญ ในขณะที่ทั้งการบิน
ไทยและไทยสมายล์ประกอบธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) ซึ่งธุรกิจสายการ
บินจะมีการแบ่งตลาดที่ค่อนข้างชัดเจน โดยธุรกิจสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแบ่งเป็น 2
กลุ่มหลักคือธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ (Full Service Airline) และสายการบินต้นทุนต่ํา (Low cost Airline)
ซึ่งการดําเนินธุรกิจจะแตกต่างกันทั้งในลักษณะการให้บริการ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย แนวทางการทําการตลาด
ช่องทางการจัดหน่าย และการกําหนดราคา
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสายการบินราคาประหยัดและสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลักษณะตัว๋ โดยสาร

เส้นทางการบิน
ลักษณะการ
ให้บริการ
ราคาตั๋วโดยสาร

สายการบินราคาประหยัด
(Low Cost Airline)
กลุ่มลูกค้าที่อ่อนไหวต่อราคามาก
(Sensitive to price)
ให้บริการตั๋วโดยสารเพียงระดับชั้นเดียวเท่านั้น
คือชั้นประหยัด (Economy class)
เส้นทางการบินระยะใกล้ (เฉลี่ย 1 – 3 ชั่วโมงบิน)
และไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง
เน้นการให้บริการลักษณะไม่เชื่อมต่อ (Point to
point)
ราคาตั๋วโดยสารเปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์และเวลา
ในการจองตั๋วล่วงหน้า (Dynamic pricing)

ช่องทางการจัด
จําหน่าย
การให้บริการบน
เที่ยวบิน

จําหน่ายตั๋วโดยสารผ่านเวปไซด์เป็นหลัก

สนามบิน

ให้บริการในสนามบินที่มีค่าบริการถูก

ฝูงบิน

ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินน้อยประเภท

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุน และการกําหนดราคาตั๋ว
โดยสาร เป็นปัจจัยสําคัญ

บริการบนเครื่องเป็นลักษณะจํากัด (Limited
service) เช่นไม่มีการให้บริการอาหารร้อน
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สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
(Full Service Airline)
กลุ่มลูกค้าที่อ่อนไหวต่อราคาน้อย
(Insensitive to price)
ให้ บ ริ ก ารตั๋ ว โดยสาร หลายระดั บ ชั้ น ได้ แ ก่
ชั้ น ประหยั ด (Economy class) ชั้ น ธุ ร กิ จ
(Business class) และชั้นหนึ่ง (First class)
เส้นทางการบินระยะกลางและไกล (Medium to
Long – Haul routes)
เน้นการให้บริการลักษณะเชือ่ มต่อ (Connecting)
ราคาตั๋วโดยสารถูกกําหนดล่วงหน้า (Fixed
pricing) แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของตั๋วโดยสาร
(Pricing on condition)
จําหน่ายตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่ายเป็นหลัก
บริการบนเครื่องเป็นลักษณะการให้บริการเต็ม
รูปแบบ เช่นการให้บริการอาหารร้อน
หนังสือพิมพ์ และบริการสันทนาการอืน่ ๆ
ให้บริการในสนามบินทีมีความสะดวกและมี
เครือข่ายการบินมาก
ฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่องบินหลากหลาย
ประเภท
มุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจร (Networking)
และ ให้บริการที่เพิ่มความสะดวกสบายการ
เดินทางเป็นปัจจัยสําคัญ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สายการบินเต็มรูปแบบ
สายการบินเต็มรูปแบบจะเน้นการให้บริการที่ครบวงจร คือนอกเหนือจากการให้บริการการบินแล้ว สายการบิน
เต็มรูปแบบยังให้บริการเสริมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการอาหารในเครื่องบินและการขนสัมภาระ เป็นต้น ซึ่ง
โดยปกติสายการบินเต็มรูปแบบจะมีชนิดของตั๋วโดยสารหลากหลายประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้โดยสาร ซึ่งจะมีทั้งตัว๋ โดยสารชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึง่ โดยกลุ่มลูกค้าของสายการบินเต็ม
รูปแบบจะเป็นผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายทั้งในด้านการเดินทาง การจองซื้อและการปรับเปลี่ยนวัน
เวลาในการเดินทางที่สูง ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของสายการบินเต็มรูปแบบจะมีความอ่อนไหวต่อราคาต่ํากว่าสายการ
บินต้นทุนต่ํา
ทําให้สายการบินเต็มรูปแบบมีราคาค่าตั๋วโดยสารที่สูงหากเทียบกับสายการบินต้นทุนต่ํา
ประกอบกับการที่
ปัจจัยความสะดวกสบายในการบินจะมีผลมากในเส้นทางการบินระยะไกล จึงทําให้สายการบินเต็มรูปแบบมักจะ
ประสบความสําเร็จมากในเส้นทางการบินในระยะกลางและระยะไกลกว่าเส้นทางการบินระยะใกล้ แต่ในบาง
กรณีในเส้นทางระยะใกล้ก็อาจจะประสบความสําเร็จได้หากเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง โดยเหตุผลข้างต้นทําให้
สายการบินเต็มรูปแบบจะเน้นการให้บริการในลักษณะเชื่อมต่อ (Connecting) คือการให้บริการที่ต้องการการ
เชื่อมโยงกันระหว่างเส้นทางการบินต่างๆ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ หรือให้บริการในสนามบินที่มีการ
เดินทางจากผูโ้ ดยสารในวงกว้างมากกว่าสายการบินต้นทุนต่ํา
นอกจากนี้ สายการบินเต็มรูปแบบจะเน้นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางระยะไกลและต้องการความ
สะดวกสบายในการเดินทางและการเปลี่ยนต่อเครื่องโดยสาร
อีกทั้งสายการบินเต็มรูปแบบจะอาศัยช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายเป็นสําคัญเนือ่ งจากเป็นช่อง
ทางการจัดจําหน่ายที่สร้างความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้ามากที่สุด
ประกอบกับการดําเนินธุรกิจทีม่ ีความ
ต้องการที่จะมีจํานวนผูโ้ ดยสารล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากผู้โดยสารไม่เต็มเที่ยวบิน และการขายเหมาตัว๋
โดยสารให้ตัวแทนจําหน่ายจะเป็นวิธีการที่เหมาะสม ทําให้การขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นช่องทางการ
จัดจําหน่ายที่สําคัญ
สายการบินต้นทุนต่า
สายการบินต้นทุนต่ําเป็นธุรกิจทีเ่ พิ่งเติบโตขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยอาศัยช่องว่างการตลาดที่สายการบิน
เต็มรูปแบบ และขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ ไม่สามารถทีจ่ ะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทั้งหมด ทัง้ ใน
ด้านราคาค่าโดยสาร ระยะเวลาในการเดินทาง และ เทคโนโลยีทางด้าน Internet ทื่ทําให้ความสะดวกสบายใน
การจองตัว๋ โดยสารเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่การขนส่งมวลชนประเภทอื่นๆ มี
ประสิทธิภาพทางด้านราคาและค่าโดยสารต่ํามากจึงเป็นโอกาสของสายการบินต้นทุนต่ํา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าสายการบินต้นทุนต่ําจะประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับสายการบินเต็มรูปแบบ แต่แนวทางและ
หลักการการดําเนินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมาก โดยสายการบินราคาประหยัดจะเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้า
ที่ให้ความสําคัญกับราคาค่าตั๋วโดยสารเป็นสําคัญ และยอมรับได้กับบริการทีจ่ ํากัด เช่นการจํากัดน้ําหนัก
สัมภาระหรือการมีค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนวันเดินทาง โดยส่วนใหญ่ ตัว๋ โดยสารจะมีประเภทเดียวคือชั้น
ประหยัด แต่อาจมีการปรับเป็นประเภทย่อยได้บ้างตามลักษณะของตั๋วโดยสาร เช่นการปรับเปลี่ยนวันเดินทาง
แต่มใิ ช่ประเภทที่เกิดจากลักษณะในการให้บริการ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
โดยสายการบินต้นทุนต่ําจะเน้นกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด โดยมีการมุง่ เน้นการบริหาร
จัดการต้นทุนเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด จึงทําให้สายการบินต้นทุนต่ํามีค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร (CASK) ต่ํากว่าสาย
การบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ สายการบินต้นทุนต่าํ เน้นกลุ่มเป้าหมายทีม่ ีความอ่อนไหวต่อราคาสูง
ซึ่งแตกต่างกับสายการบินเต็มรูปแบบทีใ่ ห้ความสําคัญกับ โครงข่ายการบิน การให้บริการ และ ความ
สะดวกสบายในการเดินทางเป็นจุดสําคัญ และเพื่อให้มีต้นทุนทีส่ ามารถแข่งขันได้ ทําให้สายการบินต้นทุนต่ําจึง
ให้ความสะดวกสบายในการเดินทางน้อยกว่าสายการบินเต็มรูปแบบ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทําให้สายการบิน
ต้นทุนต่ําจะประสบความสําเร็จอย่างมากในเส้นทางการบินระยะใกล้ ซึ่งมีระยะเวลาการบินไม่เกิน 4.0 ชั่วโมง
เนื่องจากผู้โดยสารจะไม่เน้นความสะดวกสบายในการเดินทางมากนัก
นอกจากนั้นสายการบินต้นทุนต่าํ เน้นการให้บริการบินในสนามบินที่ค่าบริการต่ําและไม่ต้องการสนามบินที่มี
เส้นทางการบินที่เชื่อมโยงกับสนามบินอื่นๆ ในวงกว้างมาก นั่นคือ เครือข่ายการบิน (Networking) มิได้เป็น
ปัจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ การให้บริการจะเน้นการบริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจุดหมายการเดินทาง
(Point to point)
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสายการบินต้นทุนต่ํา จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เดินทางระยะใกล้ เพื่อการเยี่ยมญาติ ธุรกิจ
การค้า และการท่องเทีย่ ว
กลยุทธ์การกําหนดราคาตั๋วโดยสารแบบ Dynamic Pricing ถือเป็นกลยุทธ์สําคัญของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ํา
โดย Dynamic Pricing จะเป็นการปรับราคาตั๋วโดยสารตามระยะเวลาจากวันที่เริ่มเปิดให้จองตั๋วโดยสารถึงวัน
ออกเดินทาง โดยหากจองซื้อใกล้วันเดินทางราคาค่าตั๋วโดยสารจะแพง ด้วยวิธีการนี้สายการบินต้นทุนต่ําจะ
สามารถกําหนดราคาทีย่ ืดหยุ่นและสามารถที่สร้างอัตรากําไรที่สงู ขึ้น จากการที่สามารถทีจ่ ะเก็บราคาเพิ่มในช่วง
วันใกล้เดินทางทําให้มีอัตรากําไรสูง ในขณะเดียวกันก็สามารถที่ผู้โดยสารทีจ่ องซื้อล่วงหน้าทีจ่ ะลดความเสี่ยงที่
จะบินโดยไม่เต็มเทีย่ วบิน อีกทั้งยังเป็นการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคบางส่วนเพื่อลดความผันผวนในการดําเนิน
ธุรกิจ
นอกจากนี้ การบริหารช่องทางการจัดหน่ายและช่องทางการชําระเงินถือเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความสําเร็จ
ทางธุรกิจ โดยเฉพาะช่องทางด้าน Internet ซึ่งผู้โดยสารจะใช้เป็นช่องทางหลักในการจองซื้อและจะเป็นช่องทาง
ที่ดําเนินการทํากลยุทธ์ Dynamic Pricing ได้ง่ายและสะดวกทีส่ ุด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
“3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.3 นโยบายการกาหนดราคาและบริหารจัดการรายได้”)
โดยสรุป สายการบินต้นทุนต่ําและสายการบินเต็มรูปแบบจะมีความแตกต่างกันในด้านกลุ่มลูกค้า แนวทางการ
ดําเนินธุรกิจ ช่องทางการจัดจําหน่าย แนวทางการกําหนดราคา คุณภาพและลักษณะการให้บริการ รวมถึงกล
ยุทธ์ทางการตลาด
ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของ นกแอร์ ไทยสมายล์ และ การบินไทย
นอกจากนั้น มติการประชุมของคณะกรรมการบริษัทการบินไทยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ของการบินไทยซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างของนกแอร์ การบินไทย และ ไทยสมายล์ ได้ดังตาราง
และแผนภูมิดังต่อไปนี้
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แบรนด์

สายการบินราคาประหยัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์
Flight Code
เครือข่าย

บริการจํากัด
DD
บริการแบบไม่เชื่อมต่อ (Point
to point)
ในประเทศโดยมีแผนการจะ
ขยายสู่ภูมิภาคในอนาคต

เครือข่ายการ
ให้บริการ

กลุ่มลูกค้าหลัก

 กลุ่มลูกค้าที่คํานึงถึงความ
คุ้มค่าของบริการต่อเงินที่
จ่ายเป็นสําคัญ
 กลุ่มลูกค้านักธุรกิจขนาด
กลาง เยี่ยมญาติพี่น้อง และ
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ท่าอากาศยานดอนเมือง

ฐานปฏิบัติการบิน
หลัก
กลยุทธ์การตั้งราคา Dynamic Pricing – ราคา
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
และเวลา
ช่องทางการ
จาหน่ายตั๋วโดยสาร
หลัก
ค่าบริการส่วนเพิ่ม

ห้องพักรับรอง
บริการขนสัมภาระ

เวบไซด์ (Website)

 ค่าบริการบัตรเครดิต
 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
ส่วนเพิ่ม
 บริการเปลี่ยนเวลาการบิน
ไม่มีบริการ
15 กิโลกรัม

สายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบ (Premium)
บริการเต็มรูปแบบ
TG
ลักษณะเชื่อมต่อ (Connecting)

สายการบินที่ให้บริการกึ่งเต็ม
รูปแบบ (Light Premium)
บริการเต็มรูปแบบ
TG
ลักษณะเชื่อมต่อ (Connecting)

 ในประเทศ
 ภูมิภาค
 ข้ามทวีป

 ในประเทศโดยมุ่งเน้น
ให้บริการจุดที่มีการเชื่อมต่อ
ได้
 ภูมิภาค
 กลุ่มลูกค้าธุรกิจที่เดินทาง
ประจํา
 กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างชาติ

 กลุ่มลูกค้าที่เดินทางประจํา
และคํานึงถึงความ
สะดวกสบาย
 กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างชาติ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ราคาจะถูกกําหนด 6 เดือน
ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางโดย
ราคาจะแตกต่างตามข้อกําหนด
ของตั๋วโดยสาร
ตัวแทนจําหน่าย (Travel
Agent)

ราคาจะถูกกําหนด 6 เดือน
ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางโดย
ราคาจะแตกต่างตามข้อกําหนด
ของตั๋วโดยสาร
ตัวแทนจําหน่าย (Travel
Agent)

ไม่มี (บริการทุกอย่างคิดรวมใน
ราคาหน้าตั๋วโดยสาร)

บริการอาหารและเครือ่ งดื่มส่วน
เพิ่ม

มีบริการ
20 กิโลกรัม

มีบริการ
20 กิโลกรัม
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แผนภาพแสดงตาแหน่งการตลาดของธุรกิจการบินทั้งสองรูปแบบและตาแหน่งการตลาดของสายการบิน

ซึ่งจากแนวทางดังกล่าวจะทําให้ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจของการบินไทยในธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบและ
สายการบินต้นทุนต่ําเป็นดังต่อไปนี้
สายการบินเต็มรูปแบบ จะดําเนินธุรกิจโดย การบินไทย ภายใต้ Flight Code ‚TG‛ ซึ่งจะใช้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ 2
แบรนด์คือ ‚การบินไทย‛ และ ‚ไทยสมายล์‛
แบรนด์การบินไทย
เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้โดยสารที่มคี วามอ่อนไหวต่อราคาต่ํา เน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้บริการทั้ง
ระยะไกล กลางและใกล้ ทัง้ ในและต่างประเทศ แต่เน้นการดําเนินธุรกิจตามรูปแบบ Full Service Airline โดน
ทั่วไป โดยมีตําแหน่งทางการตลาดเป็น Premium Airline
แบรนด์ไทยสมายล์
เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้โดยสารที่มคี วามอ่อนไหวต่อราคาที่สูงขึ้น ยังคงเน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง
ให้บริการทั้งระยะไกล กลางและใกล้ ทั้งในและต่างประเทศแต่เน้นการดําเนินธุรกิจตามรูปแบบ Full Service
Airline ในรูปแบบทีใ่ ห้บริการขนาดย่อมและมีราคาที่ต่ํากว่าสายการบินไทยเล็กน้อย โดยมีตําแหน่งทาง
การตลาดเป็น Light Premium Airline

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 29

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สายการบินต้นทุนต่ํา จะดําเนินธุรกิจผ่านสายการบินนกแอร์ภายใต้ Flight Code ‚DD‛ โดยมีกรอบการดําเนิน
ธุรกิจให้นกแอร์มีอิสระและมีประสิทธิภาพในการบริหาร จึงได้ผลักดันให้นกแอร์เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
แบรนด์นกแอร์
เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้โดยสารที่มคี วามอ่อนไหวต่อราคาสูง และดําเนินธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําเต็มรูปแบบทั้ง
ในด้านช่องทางการจัดจําหน่าย การตั้งราคาตัว๋ โดยสารแบบ Dynamic Pricing เน้นราคาตั๋วโดยสารที่ต่ํา
ให้บริการทั้งระยะกลางและใกล้ เน้นการเดินทางเป็นหลักและมีแผนขยายไปในต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (China) ในระยะอันใกล้หลังเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีตําแหน่งทางการตลาดเป็น Differentiated Low Cost Airline
ดังนั้น ถึงแม้ว่านกแอร์จะดําเนินธุรกิจสายการบินเช่นเดียวกันกับ การบินไทย และ ไทยสมายล์ แต่ด้วยลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ทแี่ ตกต่างกัน ทําให้นกแอร์ การบินไทย และ ไทยสมายล์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน และ
ไม่ได้มีการแข่งขันกันโดยตรง ในทางกลับกันทั้งสามแบรนด์กลับเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งการก่อตั้งแบรนด์
ไทยสมายล์ของการบินไทย ก็มไิ ด้ส่งผลกระทบต่อนกแอร์ทงั้ เชิงผู้โดยสารและส่วนแบ่งการตลาด
3) ความเป็นอิสระในการดาเนินธุรกิจของนกแอร์
อย่างไรก็ดี การที่นกแอร์ประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ทําให้การบินไทยในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่ม
ผู้บริหารและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นๆ ได้วางกรอบการบริหารจัดการและการบริหารงานร่วมกันเพื่อความ
ชัดเจนและความเป็นอิสระในการดําเนินธุรกิจในอนาคตดังนี้
โครงสร้างการถือหุ้น
ถึง แม้ ว่า การบิ นไทยจะเข้ ามาถื อหุ้ นใหญ่ ในนกแอร์ ประมาณร้อ ยละ 39.2 หลั งเข้า จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ก็มิได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวที่มีจํานวนเสียงเบ็ดเสร็จ เนื่องจากโครงสร้างผู้
ถือหุ้นนกแอร์ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
เช่น กลุ่มผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอื่นๆ ถือ หุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 30.8 นอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอีกร้อยละ 30.0 ซึ่งโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจึงมีการถ่วงดุลที่จะทําให้การดําเนินงานของนกแอร์
เป็นอิสระ
โครงสร้างกรรมการบริษัท
ภายใต้กรอบข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของนกแอร์ การบินไทยจะสามารถส่งตัวแทนมาเป็นกรรมการ
ของบริษัทได้ในสัดส่วนไม่เกิน 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “8.3 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”)
นอกจากนั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นๆจะสามารถส่งตัวแทนมาดํารงตําแหน่ง กรรมการได้อีก 2 ท่าน รวมกับ
โควต้าของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่านและกรรมการอิสระอีก 4 ท่าน ทําให้โครงสร้างกรรมการของนกแอร์
มีอิสระในการบริหารและมีการถ่วงดุลกันในระดับที่ดี ทําให้การบินไทยไม่มีสิทธิขาดในการอนุมัติวาระใดๆใน
การประชุมกรรมการ
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ถึงแม้ว่าการบินไทยจะมีสิทธิในการส่งตัวแทนกรรมการในนกแอร์ถึง 5 ท่าน อย่างไรก็ดี กรรมการตัวแทนของ
การบินไทยในนกแอร์ยังมีหน้าที่ตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เหมือนกรรมการท่าน
อื่นในนกแอร์ โดยมาตรา 80 ระบุว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในตนมีส่วนได้เสีย
นอกจากนั้นเพื่อความรัดกุมในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 จึงได้อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวระบุ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวาระที่คาดว่ า อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ และ หากว่าคณะกรรการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการ
ดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึง
ประเด็ น ของความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และแจ้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท ราบถึ ง รายชื่ อ
กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อที่จะให้กรรมการท่านดังกล่าวงดเว้นการออกเสียง (โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ ‚11.4 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์‛)
นอกจากนั้นกรรมการของนกแอร์ทุกท่านยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 85 88/8 88/9 และ 88/10
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ระบุให้ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งยังจําเป็นต้องปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงวิญญูชน และ ไม่ทํา
การใดอันเป็นขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท รวมถึงมีหน้าที่ที่จะดํารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังใน
ผลประโยชน์ของบริษัท
ด้วยหน้าที่ตามมาตราดังกล่าวกรรมการตัวแทนของการบินไทย จึงจําเป็นต้องปฎิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของนกแอร์ โดยมิได้คํานึงประโยชน์ของตนหรือผลประโยชน์ของการบินไทยเป็นสําคัญ
โครงสร้างการบริหาร
บริษัทมีโครงสร้างการบริหารซึ่งเป็นอิสระจากการบินไทย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทุกท่าน
มิใช่ตัวแทนจากการบินไทย อีกทั้งภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ระบุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอิสระในการบริหารในการดําเนินธุรกิจปกติรวมถึงมีอํานาจ
ในการแต่งตั้งผู้บริหารโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทําให้โครงสร้างการบริหารของ
บริษัทเป็นอิสระจากการบินไทย
คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในด้านการบริหารทั่วไปของผู้บริหาร ทั้งในด้านการเลือกเส้นทางการ
บิน การจั ดซื้ อ จัด จ้า ง และการบริ ห ารการตลาด ทํา ให้น กแอร์มี อิสระในการดํ า เนิ นธุ ร กิจ และสามารถที่ จ ะ
ให้บริการในเส้นทางการบินที่ทับซ้อนกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้โดยไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใด
สําหรับการอนุมัติการเปิดเส้นทางการบินในประเทศเป็นอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งมิได้เป็น
ตั ว แทนของการบิ น โดยประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารได้ ม อบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการสายการพาณิ ช ย์
(Commercial Management Meeting: CMM) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้พิจารณา และนําเสนอ
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทําการอนุมัติ
สําหรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และ การจัดหาเครื่องบิน ถึง แม้ว่าจะเป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท แต่การพิ จารณาต่ างๆก็เป็น ของฝ่ายบริหาร (ผู้ บริห าร) โดยการเปิดเส้นทางการบิ น
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ระหว่างประเทศ CMM จะเป็นผู้พิจารณาเช่นเดียวกับการเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศ และสําหรับการ
จัดหาเครื่องบิน ผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณา
ภายหลังการพิจารณาจากทั้ง CMM และ ผู้บริหาร วาระดังกล่าวจะถูก นําเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติในเชิง
งบประมาณเท่านั้น เนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และ การจัดหาเครื่องบินจําเป็นต้องใช้
วงเงินลงทุนจํานวนมาก
ภายใต้กรอบโครงสร้างการบริหารจัดการ การถ่วงดุลของผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบังคับรวมถึง
กฎหมายที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ทําให้นกแอร์มีอิสระในการบริหารงานอย่าง
เพียงพอ
4) การไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่นๆ
นอกเหนือจากมาตราการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้นกแอร์สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างเป็นอิสระ มาตราการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นอีกมาตราการหนึ่งที่จําเป็น
บริษัทจึงมีนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ระบุ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือ ความลั บ
ของบริษัท ตลอดจน ข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอก
รับทราบ (เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังพ้นสภาพ กรณีลาออก) แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผล
เสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูล ภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้นําความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัท
อื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
‚9.6 การกํากับกิจการที่ดี‛)
นอกเหนื อจากนั้ น กรรมการทุ ก ท่ านของบริษั ท ยัง มี ภ าระหน้ า ที่ต ามพระราชบัญ ญั ติห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา 89/11 89/12 และ 89/13 ที่ระบุห้ามมิให้กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลของบริษัท
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวทําให้บริษัท
ได้รับความเสียหาย
ดั ง นั้ น กรรมการบริ ษั ท จึ ง มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งรั ก ษาข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ที่ ล่ ว งรู้ ม า และไม่ เ ผยแพร่ ต่ อ
บุคคลภายนอก และ/หรือ การบินไทย
หากกรรมการตัวแทนของการบินไทยเปิดเผยข้อมูลภายในของนกแอร์ต่อการบินไทย จะถือว่ามีความผิดต่อ
นโยบายดังกล่าวของบริษัท และถือว่ามีความผิดต่ อ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่ ง
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 สามารถที่จะใช้สิทธิในการเรียกค่าเสียหายจากกรรมการท่านดังกล่าว และระงับ
การทํารายการที่เกิดความเสียหาย รวมถึงถอดถอนกรรมการที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทําให้กรรมการบริษัท
จําเป็นต้องรักษาและไม่เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัท
ดังนั้นจากการไม่พึ่งพิงกันระหว่างนกแอร์กับการบินไทย ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่าง นกแอร์ กับ
การบินไทย และ ไทยสมายล์ ความเป็นอิสระในการดําเนินธุรกิจของนกแอร์ และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทอื่นๆ จึงทําให้นกแอร์มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
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ใหม่ และตาม หนังสือเวียนของสํานักงานกลต. ที่ กลต.จท.(ว) 7/2556 เรื่องแนวทางพิจารณาการรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
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3.

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด (Budget Airline หรือ Low-Cost Airline) ภายใต้แบรนด์ ‚นกแอร์‛ โดย
ให้บริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ในลักษณะจุดต่อจุดโดยไม่มีบริการเชื่อมต่อ (Point-to-Point) ซึ่งใช้เครื่องบิน
แบบทางเดินเดียวในให้บริการ บริษัทจัดเป็นสายการบินราคาประหยัดที่ให้บริการครอบคลุมเส้นทางการบินมากที่สุดใน
ประเทศไทย และเป็นสายการบินที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการตามสโลแกนของบริษั ทที่ว่า ‚ทุกเที่ยวบินมี
รอยยิ้ม‛ หรือ ‚We Fly Smiles‛ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรี มีบริการอาหารว่างและน้ําดื่มระหว่าง
เที่ยวบิน และบริการน้ําหนักสัมภาระขั้นต่ําโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าโดยสาร
3.1

เครือข่ายเส้นทางการบิน
บริษัทเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคในประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเส้นทางการ
บินมากที่สุดในประเทศ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์ให้บริการเที่ยวบินทั้งหมด 23 เส้นทางการบิน
ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 21 จุดหมายปลายทางและมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 483 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เชียงราย

แม่ฮ่องสอน
น่าน
เชียงใหม่

แพร่

พิษณุโลก

แม่สอด

เลย

อุดรธานี

นครพนม
สกลนคร

ร้อยเอ็ด

กรุงเทพมหานคร

บุรีรัมย์

อุบลราชธานี

ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

เส้นทางการบินสายหลัก
เส้เส้
นทางการบิ
นสายรอง
นทางการบิ
นสายหลัก
เส้นทางการบินสายย่อย
เส้นทางการบินสายรอง
เส้นทางการบินสายย่อย

ตรัง
หาดใหญ่
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บริษัทให้บริการเที่ยวบินทั้งจากฐานปฏิบัติการหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และฐานการปฎิบัติการ
ย่อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ไปยังท่าอาศยานในภูมิภาคอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้บริการเที่ยวบินทั้งใน
เส้นทางที่มีความต้องการทางการบินหนาแน่นอย่างเส้นทางการบินสายหลัก 1 และเส้นทางการบินที่มีความ
ต้องการทางการบินไม่มากนักในปัจจุบันแต่คาดว่าจะมีความต้องการทางการบินสูงขึ้นในอนาคต อย่างเส้นทาง
การบินสายรอง1 และเส้นทางการบินสายย่อย1 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทว่าด้วยการ
ให้บริการเส้นทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย
โดยในการให้บริการ บริษัทได้มุ่งเน้นให้บริการในเส้นทางสายหลักเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีจํานวนความ
ต้องการทางการบินที่มากและมีการเติบโตที่สูง ถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่สูงเนื่องจากกรมการบินพลเรือนมิได้
จํากัดจํานวนผู้ให้บริการ แต่ด้วยกลยุทธ์การให้บริการที่ดีเยี่ยม ทําให้บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาและเพิ่ม
สัดส่วนทางการตลาดของบริษัทได้
สําหรับเส้นทางการบินสายรองและสายย่อยนั้น จัดเป็นเส้นทางที่มีคู่แข่งน้อยกว่า เนื่องจากกรมการบินพลเรือน
มีการจํากัดจํานวนผู้ให้บริการ บริษัทจึงอาศัยกลยุทธ์การเป็นผู้นําหรือ First-Mover Advantage เพื่อให้บริษัท
สามารถครอบครองฐานลูกค้าได้เป็นรายแรกและสามารถกําหนดราคาได้ค่อนข้างอิสระโดยไม่ต้องคํานึงถึงคู่แข่ง
มากนัก นอกจากนี้ การมีชื่อเสียงในฐานะผู้นําตลาด จะทําให้ตราสินค้านกแอร์เป็นที่จดจํา และได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้โดยสารเป็นรายแรก หากในอนาคตมีผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาให้บริการเพิ่มเติมจากการเติบโต
ของเส้นทางการบินจากเส้นทางการบินสายย่อยเป็นเส้นทางการบินสายรอง หรือจากเส้นทางการบินสายรอง
เป็นเส้นทางการบินสายหลัก
เส้นทางการบิน
เส้นทางการบินสายหลัก
ดอนเมือง – เชียงใหม่
ดอนเมือง – อุดรธานี
ดอนเมือง – ภูเก็ต
ดอนเมือง – หาดใหญ่
ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี
ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช
ดอนเมือง – อุบลราชธานี
ดอนเมือง – เชียงราย
รวมเส้นทางการบินสายหลัก
เส้นทางการบินสายรอง*
ดอนเมือง – พิษณุโลก
เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
ดอนเมือง – ตรัง

1

ปีที่เริ่ม
ดาเนินงาน

ดาเนินการ
โดย

2547
2547
2547
2547
2547
2548
2550
2550

2547
2549
2549

จานวนเที่ยวบินไปกลับต่อสัปดาห์
2553

2554

2555

31 มี.ค. 2556

นกแอร์
นกแอร์
นกแอร์
นกแอร์
นกแอร์
นกแอร์
นกแอร์
นกแอร์

28
21
14
28
14
21
21
147

67
32
21
25
18
28
21
14
226

63
35
14
49
21
28
28
21
259

49
35
21
49
28
35
28
21
266

นกแอร์
นกมินิ
นกแอร์

14
14
11

21
14
14

21
28
14

35
28
14

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์สําหรับการให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2549 ได้ประกาศหลักเกณฑ์การ
กําหนดเส้นทางการบินไว้ดังนี้





เส้นทางการบินสายหลัก คือ เส้นทางที่ มีจํานวนผู้โดยสารรวมเกินกว่า 300,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนอนุญาตให้สายการบินของ
ประเทศไทยทุกสายการบินสามารถบินเพื่อการพาณิชย์ได้โดยไม่จํากัดจํานวนสายการบิน
เส้นทางการบินสายรอง คือ เส้นทางที่มี จํานวนผู้โดยสารรวม 50,000 - 300,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนจํากัดจํานวนสายการบิน
เพียงสามสายการบิน
เส้นทางการบินสายย่อย คือ เส้นทางที่มีจํานวนผู้โดยสารรวมต่ํากว่า 50,000 คนต่อปี และกรมการบินพลเรือนจํากัดจํานวนสายการบินเพียง
สองสายการบิน
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เส้นทางการบิน

ปีที่เริ่ม
ดาเนินงาน

ดาเนินการ
โดย

จานวนเที่ยวบินไปกลับต่อสัปดาห์
2553
39

รวมเส้นทางการบินสายรอง
เส้นทางการบินสายย่อย*
เชียงใหม่ – อุดรธานี
2548
นกมินิ
ดอนเมือง – เลย
2549
นกแอร์
ดอนเมือง – สกลนคร
2551
นกแอร์
5
ดอนเมือง – บุรีรัมย์
2551
นกมินิ
2
ดอนเมือง – น่าน
2551
นกแอร์/นกมินิ
ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด
2551
นกมินิ
ดอนเมือง – นครพนม
2552
นกแอร์
5
ดอนเมือง – แม่สอด
2554
นกมินิ
ดอนเมือง – แพร่
2554
นกมินิ
เชียงใหม่ – แม่สอด
2555
นกมินิ
ดอนเมือง – ชุมพร
2555
นกมินิ
เชียงใหม่ – หาดใหญ่
2556
นกแอร์
รวมเส้นทางการบินสายย่อย
12
รวมทุกเส้นทางการบิน
198
หมายเหตุ: * นับรวมเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเอสจีเอ ภายใต้แบรนด์ ‚นกมินิ‛

2554
49

2555
63

31 มี.ค. 2556
77

14
3
7
11
7
7
4
3
56
331

21
7
14
3
21
14
14
14
4
7
7
126
448

21
7
14
3
14
14
7
28
4
7
14
7
140
483

นอกจากนั้น บริษัทยังมุ่งเน้นให้บริการเที่ยวบินที่มีท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคเหนือ
หรือภาคตะวันเฉียงเหนือเนื่องจากยุทธศาตร์ทําเลที่ตั้งของทั้งสองภูมิภาคดังกล่าวไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
เช่ น เดี ย วกั น กับ ภาคใต้ ทํ า ให้ สามารถให้บ ริ การผู้โ ดยสารอย่ า งสม่ํ าเสมอตลอดทั้ งปี อีก ทั้ ง ภู มิศ าตร์ ข อง
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นประตูสู่ประเทศในอินโดจีนเช่น ประเทศพม่า ประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีปริมาณความต้องการในการบินมาก โดยบริษัทอาจให้บริการขนส่งใน
อนาคตด้วยเที่ยวบินแบบประจําของบริษัท หรือให้บริการเดินทางเชื่อมต่อ (Transfer Service) จากท่าอากาศ
ยานภูมิภาค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทาง
ในภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.9 ของเที่ ย วบิ น ต่ อ สั ป ดาห์ ข องบริ ษั ท และ
ให้บริการเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานต้นทางหรือจุดหมายปลายทางในภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 34.1 ของเที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ของบริษัท
นโยบายการกาหนดเส้นทางการบินและจานวนเที่ยวบิน
ในการเปิดเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ บริษัทจะพิจารณาถึงขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง
จํานวนประชากร สภาวะการแข่งขัน ศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศักยภาพของการประกอบธุรกิจใน
เมืองดังกล่าวหรือพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์หรือการเข้าถึงของการขนส่งผู้โดยสารในรูปแบบอื่นๆ
ความพร้อมของท่าอากาศยาน เครื่องบิน และทรัพยากรบุคคล โดยในการตัดสินใจการเปิดเส้นทางการบินใหม่
จะเป็นการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการสายการพาณิชย์ (Commercial Management Meeting : CMM) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในบางเส้นทางถึงแม้จะเป็นเส้นทางการบินสายหลัก บริษัทอาจไม่
พิจารณาให้บริการเที่ยวบิน เนื่องจาก 1) เส้นทางมีความผันผวนของปริมาณผู้โดยสารที่มาก (Seasonality)
กล่าวคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเส้นทางดังกล่าวคือกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือ 2) เส้นทางมีสภาวะการแข่งที่สูง
หรือ 3) เส้นทางไม่มีความพร้อมของท่าอากาศยาน หรือ 4) เส้นทางมีระยะทางบินสั้นและไม่คุ้มค่าต่อการ
ดําเนินธุรกิจ สําหรับการเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ CMM จะเป็นผู้พิจารณาเช่นกัน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 36

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาในข้างต้น รวมถึงข้อมูลอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ของ
บริษัทและคู่แข่งในปัจจุบัน รวมไปถึงศักยภาพในการทํากําไรของเส้นทางการบิน
หลังจากที่บริษัททําการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางการบินใหม่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นฝ่าย
บริหารจะนําแผนการเปิดเส้น ทางการบินให้ป ระธานเจ้าหน้ าที่บริห ารอนุมัติ สําหรับ เส้นทางบินในประเทศ
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “9. การจัดการ 9.3.3 ผู้บริหาร”) และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติสําหรับเส้นทางบิน ต่างประเทศในเชิงงบประมาณเท่านั้น เนื่องจากการเปิดเส้นทางต่างประเทศต้องใช้
งบประมาณที่สูง หลังจากนั้น บริษัทจะนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากกรมการบินพลเรือน ซึ่งกระบวนการพิจารณา
ดังกล่าว จะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 เดือน นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในแต่ละ
เส้นทางและแต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ําเสมอ เพื่อนํามาประเมินผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
และนําไปปรับเปลี่ยนตารางการบิน เพิ่มหรือลดจํานวนเที่ยวบิน และขนาดของเครื่องบินที่ใช้
3.2

สถิตกิ ารให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
ข้ อ มู ลรายได้ แ ละการประกอบธุ ร กิ จ สายการบิ น ราคาประหยั ด ในประเทศไทย โดยเที่ ย วบิ น แบบประจํ า
(Scheduled Flight) สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
- เส้นทางการบินสายหลัก
- เส้นทางการบินสายรอง
- เส้นทางการบินสายย่อย
จํานวนผู้โดยสาร
- เส้นทางการบินสายหลัก
- เส้นทางการบินสายรอง
- เส้นทางการบินสายย่อย
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)
รายได้จากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารต่อ
กิโลเมตร (Passenger Yield)
จํานวนเส้นทางการบิน
จํานวนเที่ยวบิน
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย

ไตรมาส
1 ปี 2556
2,565.1
1,994.5
219.5
351.2
1.41
1.12
0.12
0.17
1,014.3

หน่วย

2553

2554

2555

ล้านบาท

ล้านที่นั่ง-กม.
ล้านที่นั่ง-กม.
ร้อยละ

3,970.8
3,348.2
469.1
153.5
2.21
1.86
0.28
0.06
1,508.2
1,245.8
82.6

5,726.9
4,521.4
795.1
410.4
3.14
2.52
0.45
0.17
2,245.1
1,802.5
80.3

7,634.3
6,004.3
792.9
837.1
4.12
3.28
0.45
0.40
2,915.7
2,455.8
84.2

บาท/คน/กม.

3.19

3.19

3.18

3.00

13
18,169
570

19
28,746
576

22
36,813
591

23
11,920
621

ล้านคน

เส้นทาง
เที่ยว
กม.

888.6
87.6

เส้นทางการบินสายหลัก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางการบินสายหลักทั้งหมด 266 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ซึ่งครอบคลุม 8 เส้นทาง จากฐานปฎิบัติการบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยัง
ท่า
อาศยานภูมิภาค ครอบคลุมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในการดําเนินงานใน
เส้นทางการบินหลัก บริษัทจะให้บริการโดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 หรือ 737-800 ซึ่ง สามารถจุผู้โดยสาร
ได้เป็นจํานวนมาก เหมาะสมกับขนาดของอุปสงค์ของเส้นทางการบินสายหลัก ทั้งนี้ ระหว่างปี 2553 – 2555
และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางสายหลักทั้งหมด 1.86 – 3.28 ล้านคน และ
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1.12 ล้านคนคิดเป็นรายได้จํานวน 3,348.2 – 6,004.3 ล้านบาท และ1,994.5 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ77.8– 84.3 ของรายได้จากการให้บริการเที่ยวบินแบบประจํา
เส้นทางการบินสายรอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทให้บริการเส้นทางการบินสายรองทั้งหมด 3 เส้นทาง จากท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองไปยังจังหวัดตรัง และจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 หรือ 737-800 และ
จากฐานการบินย่อย (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ไปยังจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน
ไปและกลับ โดยใช้เครื่องบิน SAAB 340 ของนกมินิ ทั้งนี้ระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
บริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด 0.28 – 0.45 ล้านคน และ 0.12 ล้านคน และ มีรายได้ 469.1 – 795.1
ล้านบาท และ 219.5 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.6 – 13.9 ของรายได้จากการให้บริการเที่ยวบิน
แบบประจํา
เส้นทางการบินสายย่อย
ในปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากเส้นทางการบินสายย่อย 153.5 – 837.1 ล้าน
บาท และ 351.2 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.9 -13.7 ของรายได้จากการให้บริการเที่ยวบินแบบ
ประจํา การให้บริการเส้นทางสายย่อยนี้ ปัจจุบันบริษัทใช้เครื่องบินทั้งแบบโบอิ้งและเอทีอาร์ รวมถึงเครื่องบิน
เช่าเหมาลําจากสายการบินเอสจีเอ หรือ ‚นกมินิ‛ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการบินเพียงอย่างเดียว โดยนกแอร์ทําหน้าที่
ด้านการตลาด เส้นทางการบินสายย่อยมีอัตราการเติบโตอย่างมากตั้งแต่ปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีการเปิด
เส้น ทางบิน ไปยั งเมื องใหม่ และเพิ่มจํ านวนเที่ยวบิน ในเส้นทางต่างๆ อย่า งต่อ เนื่อ ง ส่งผลให้ ณ วัน ที่ 31
มีนาคม 2556 บริษัทและพันธมิตรให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางการบินสายย่อยทั้งหมด 12 เส้นทาง มีเที่ยวบิน
ไปกลับทั้งหมด 140 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี 2553 ที่บริษัทให้บริการเที่ยวบินจํานวน
เพียง 12 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
3.3

ตั๋วโดยสาร
บริษัทให้บริการตั๋วโดยสารระดับชั้นเดียว เช่นเดียวกับสายการบินแบบประหยัดทั่วไป อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภท บริษัทจึงให้บริการตั๋วโดยสารแก่ผู้โดยสารในลักษณะอื่น
เพิ่มเติมจากตั๋วโดยสารลั กษณะปกติ (‚นกประหยัด‛ หรือ ‚Nok Eco‛) ตามประเภทที่นั่ง และข้อกําหนดหรือ
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางดังนี้
นกประหยัด (Nok Eco)
ตั๋วโดยสารนกประหยัด (Nok Eco) จัดเป็นตั๋วโดยสารประเภทที่มีราคาต่ําที่สุดของบริษัท ซึ่งผู้โดยสารจะ
สามารถนําสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 15 กิโลกรัม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งระหว่างเที่ยวบิน บริษัทจะ
ให้บริการอาหารว่าง อย่างไรก็ดี ตั๋วโดยสารดังกล่าวมีเงื่อนไขคือ ผู้โดยสารจะต้องชําระค่ าธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงในกรณีเปลี่ยนเที่ยวบิน เปลี่ยนเวลาเดินทาง เปลี่ยนวันเดินทาง และเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร รวมถึงค่า
ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม และค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทํารายการ นกประหยัดเป็นตั๋ว
โดยสารที่บริษัทมีการจําหน่ายสูงสุด โดยระหว่ าง ปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส1 ปี 2556 บริษัทมีสัดส่วน
รายได้จากตั๋วประเภทดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 86.2 – 90.6 ของรายได้จากจําหน่ายตั๋วโดยสาร
นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi)
นกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi) เป็นตั๋วโดยสารที่บริษัทออกแบบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ต้องการความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง เช่น นักธุรกิจ และข้าราชการ โดยตั๋วโดยสารจะมีลักษณะที่
นั่งเช่นเดียวกันกับนกประหยัด (Nok Eco) ซึ่งผู้โดยสารจะสามารถนําสัมภาระขึ้นเครื่องบิน ได้ 20 กิโลกรัม แต่
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ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลาเดินทาง และวันเดินทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดย
ระหว่าง ปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส1 ปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากตั๋วประเภท Nok Flexi คิดเป็นร้อย
ละ 7.8 – 9.3 ของรายได้จากจําหน่ายตั๋วโดยสาร
นกพลัส (Nok Plus)
นกพลัส (Nok Plus) เป็นตั๋วโดยสารชั้นพรีเมี่ยมและมีราคาสูงสุดของบริษัท โดยบริการส่วนใหญ่ของนกพลัส
(Nok Plus) จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับนกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi) แต่ที่นั่งของนกพลัส (Nok Plus) จะมีขนาด
ใหญ่กว่า และตําแหน่งที่นั่งที่สะดวกสบายในการขึ้นลงเครื่องบินมากกว่า คืออยู่บริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน
ใกล้กับห้องควบคุมการบิน (Cockpit) อีกทั้งผู้โดยสารจะสามารถขนสัมภาระได้มากกว่าตั๋วโดยสารประเภทอื่นที่
30 กิโลกรัม นอกจากนั้น นกแอร์ยังให้บริการหนังสือพิมพ์และอาหารว่างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัท
จําหน่ายตั๋วโดยสารประเภทนกพลัส (Nok Plus) เฉพาะเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินประเภท โบอิ้ง 737-400 ที่เช่ามา
จากการบินไทยเท่านั้น เนื่องจากเก้าอี้ประเภทดังกล่าวมีขนาดใหญ่กว่าปกติและถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องบิน
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทคงเหลือการเช่าเครื่องบินประเภท โบอิ้ง 737-400 จากการบินไทย
จํานวน 1 ลํา ซึ่ งสั ญญาเช่าจะหมดอายุลงในเดือ นมิถุ นายน 2556 ทํ าให้ภ ายหลัง การครบกํา หนดสั ญญา
ดังกล่าวบริษัทจะยุติการจําหน่ายตัว๋ โดยสารประเภทนกพลัส (Nok Plus) ระหว่างปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส
1 ปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากตั๋วประเภท Nok Plus คิดเป็นร้อยละ 0.3 – 4.8 ของรายได้จากจําหน่าย
ตั๋วโดยสาร
นโยบายการกาหนดราคาและบริหารจัดการรายได้
บริษัทมีนโยบายการกําหนดราคาเพื่อทําให้เกิดรายได้สูงสุดในแต่ละเที่ยวบิน และกําหนดราคาให้เหมาะสมกับ
แต่ละเที่ยวบิน โดยแต่ละเที่ยวบินประกอบไปด้วยอัตราค่าโดยสารหลายระดับ (Dynamic Pricing) ตั้งแต่ระดับ
ต่ําสุดไปถึงระดับสูงสุดเป็นขั้นบันได ผู้โดยสารที่ทําการจองล่วงหน้าก่อนจะได้รับราคาในระดับต่ํากว่าผู้โดยสาร
ที่จองในลําดับถัดๆไป ทั้งนี้ ราคาตั๋วโดยสารอาจมีการปรับลดลงได้หากบริษัทจัดการส่งเสริมการขาย โดยการ
กําหนดอัตราค่าโดยสารหลายระดับ (Dynamic Pricing) มีข้อดี คือให้บริษัทสามารถจัดสรรหรือขายตั๋วโดยสาร
ให้ กับ ผู้โ ดยสารได้ทุ กประเภท ในราคาสูง ที่สุดซึ่ งส่ งผลให้บ ริษั ทมี อัต ราส่ว นการบรรทุ กผู้ โดยสาร (Cabin
Factor) ที่สูง และมีรายได้สูงสุดในแต่ละเที่ยวบิน นอกจากนั้น บริษัทยังสามารถกําหนดอัตราค่าโดยสารหลาย
ระดับ ทั้งนี้ ในการกําหนดราคา บริษัทพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยดังต่อไปนี้
 การแบ่งกลุ่มตลาด (Market Segmentation)
บริษัทกําหนดราคาตั๋วโดยสารตามความอ่อนไหวของราคา (Price Sensitivity) ของผู้โดยสาร โดยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่อราคามากที่สุด ในขณะที่กลุ่มผู้โดยสารเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือ
ราชการจะมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อยที่สุดเนื่องจากมีความจําเป็นในการเดินทางที่มากกว่า และสามารถ
นําค่าใช้จ่ายไปเบิกกับหน่วยงานที่สังกัดได้
 การกาหนดราคาตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา (Peak or Off-Peak Pricing)
บริษัทกําหนดราคาตั๋วโดยสารตามแต่ละช่วงเวลาของวันและตามแต่ละช่วงเวลาของปี เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้โดยสารได้มากที่สุด โดยบริษัทพิจารณาตั้งราคาตั๋วในช่วงเวลาที่มีความต้องการบินใน
แต่ละวันในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น บริษัทพิจารณาตั้งค่าตั๋วในช่วงเวลาเช้า และช่วงเวลาค่ํา สูงกว่า
ช่วงเวลาอื่นของวัน อีกทั้งบริษัทจะพิจารณากําหนดราคาค่าตั๋วในช่วงวันหยุดยาวสูงกว่าวันธรรมดา
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 ราคาของสายการบินคู่แข่ง
บริษัทมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสายการบินคู่แข่ง โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ําอื่นๆ ซึ่งมีการ
กําหนดราคาแบบ Dynamic Pricing เช่นเดียวกัน เพื่อนํามาวางแผนกลยุทธ์ในการตั้งราคา ซึ่งจะทําให้
บริษัทปรับตัว และตอบสนองได้ทันต่อการแข่งขันในตลาด
 การพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด
บริษัทจะคาดการณ์ปริมาณความต้องการของผู้โดยสารที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลักสถิติ โดยใช้ข้อมูลของ
จํานวนผู้โดยสารในอดีตนํามาวิเคราะห์ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้โดยสารจะทําการจองเข้ามา ตลอดจนคาดการณ์
ปริมาณผู้โดยสารของเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูกาล เทศกาล ราคาของสายการบินคู่แข่ง ช่วงเวลาที่
ลูกค้าจะทําการจองตั๋ว และภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ
 การจัดสรรที่นั่งให้เหมาะสม (Optimization)
บริษัทจะจัดสรรจํานวนที่นั่งของแต่ละระดับราคาให้เหมาะสมกับแต่ละเที่ยวบินเพื่อทําให้เกิดรายได้สูงสุด
โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางในอดีต ราคาของสายการบินคู่แข่ง ประมาณการจํานวนผู้โดยสารในแต่
ละช่วงเวลา ฤดูกาลและเทศกาลต่างๆ โดยจะกําหนดจํานวนที่นั่งในแต่ละช่วงราคา ให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่ลูกค้าจะทําการจองตั๋วโดยสาร
อย่างไรก็ตาม การกําหนดอัตราค่าโดยสารของบริษัทสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศนั้นถูกควบคุมโดยกรมการ
บินพลเรือน ซึ่งปัจจุบันได้กําหนดอัตราขั้นสูงสุดสําหรับเส้นทางการบินที่มีระยะไม่เกิน 300 กิโลเมตร ไว้ไม่เกิน
22 บาทต่อกิโลเมตร และเส้นทางการบินที่มีระยะเกินกว่า 300 กิโลเมตรไว้ไม่เกิน 13 บาทต่อกิโลเมตร
3.4

บริการเสริม
บริการเสริมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ของบริษัท บริษัทมีรายได้จากบริการเสริมในปี 2553 - 2555
เท่ากับ 208.4 – 396.2 ล้านบาท และไตรมาส1 ปี 2556 เท่ากับ 156.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8–
5.6 ของรายได้หลัก ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้เสริมเมื่อเทียบกับรายได้รวมจัดว่าต่ํากว่าสายการบินราคาประหยัดอื่น
เนื่องจากบริษัทจําหน่ายตั๋วโดยสารในลักษณะเหมารวม หรือ All-In Price ซึ่งผู้โดยสารของบริษัททุกคนจะได้รับ
บริการพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การให้บริการน้ําหนักสัมภาระขั้นต่ํา 15 กิโลกรัม การเลือกที่นั่ง
ล่วงหน้า บริการอาหารว่าง บริการ Free Wifi ที่ห้องพักผู้โดยสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาในการทําธุรกิจ
ของบริษัทที่ต้องการอํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งไม่ต้องการความยุ่งยากใน
เงื่อนไขการเดินทาง และต้องการบริการที่คุ้มค่ากับค่าตั๋วโดยสารที่จ่ายไปนี้
ประเภท
รายได้จากบริการ
เสริม
รวมรายได้หลัก

2553
ล้านบาท
ร้อยละ

2554
ล้านบาท
ร้อยละ

2555
ล้านบาท
ร้อยละ

ไตรมาส 1 ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ

208.4

5.0

289.9

4.8

396.2

4.8

156.5

5.6

4,179.8

100.0

6,039.2

100.0

8,217.6

100.0

2,811.0

100.0

ทั้งนี้รายได้เสริมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่สูงที่ร้อยละ 37.9 ต่อปี จากปี 2553 ถึง ปี 2555 เนื่องจาก
บริษัทได้สรรหาบริการต่าง ๆ มาอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมที่
อยู่ในอัตราตลาด ทําให้บริการต่าง ๆ ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว โดยบริการเสริมส่วนใหญ่ เป็นบริการที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้โดยสาร ลูกค้าสามารถเลือกซื้อหรือชําระเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ความมั่นใจในการเดินทาง เช่น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง บริการขนส่งสัมภาระน้ําหนักส่วนเกิน
(Excess Baggage) บริการการสํารองที่นั่งผ่าน Call Center ค่าธรรมเนียมในการชําระเงินค่าโดยสารสําหรับ
บางช่องทาง บริการขนส่งสินค้า การจําหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม ประกันภัยการเดินทางนกชัวร์
(Nok Sure) บริการการเดินทางเชื่อมต่อ (เครื่องบิน-รถ-เรือ) ค่าธรรมเนียมรายปีสมาชิกนกแฟนคลับ และรายได้
อื่นๆ ซึ่งเป็นค่าเช่าพื้นที่ในท่าอากาศยานที่เรียกเก็บจากบริษัทอื่นๆ ที่ บริษัทได้ว่าจ้างในการดําเนินงาน เช่น
จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวบริษัทเป็นผู้นําส่งให้แก่เจ้าของพื้นที่ซึ่งบริษัทเป็น
คู่สัญญาการเช่า
ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากบริการเสริม
ประเภท

2553
ล้านบาท ร้อยละ

2554
ล้านบาท ร้อยละ

2555
ล้านบาท ร้อยละ

ไตรมาส 1 ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ

ค่าเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
41.6
20.0
64.3
22.2
87.9
22.2
30.8
19.7
ค่าธรรมเนียมน้ําหนัก
14.2
6.8
28.6
9.9
46.8
11.8
25.8
16.5
สัมภาระส่วนเกิน
ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วและ
48.8
23.4
57.2
19.7
93.0
23.5
39.0
24.9
ชําระเงิน
ค่าระวางขนส่ง
20.7
9.9
16.2
5.6
17.7
4.5
6.4
4.1
รายได้จากการจําหน่าย
อาหาร เครื่องดื่มและสินค้าที่
14.9
7.1
18.6
6.4
17.6
4.4
5.7
3.6
ระลึก
รายได้จากค่าประกันภัยการ
27.1
13.0
36.0
12.4
47.2
11.9
18.8
12.0
เดินทาง
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ*
41.2
19.8
69.0
23.8
85.9
21.7
30.1
19.2
รายได้จากบริการเสริม
208.4
100.0
289.9
100.0
396.2
100.0
156.5
100.0
หมายเหตุ: *รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ หมายถึง รายได้จากบริการเดินทางเชื่อมต่อ ค่าธรรมเนียมสมาชิกนกแฟนคลับ รายได้จาก
บริการให้พื้นที่เช่าสื่อโฆษณาบนเครื่องบิน รายได้ค่าโฆษณาจากนิตยสารนกจิ๊บจิ๊บ และการบริการภาคพื้นดิน
(Ground Handling) ให้แก่สายการบินอื่น เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ผู้โดยสารที่สํารองที่นั่งไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเที่ยวบิน และ
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมถึงส่วนต่าง
ค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ผู้โดยสารต้องแจ้งดําเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าที่สุด
ก่อนกําหนดเดินทางเดิมล่วงหน้า 1 วัน หากเป็นตั๋วโดยสารประเภทนกเปลี่ยนได้ และนกพลัสผู้โดยสารสามารถ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กําหนด
บริการขนส่งสัมภาระน้ําหนักส่วนเกิน (Nok Baggage and Excess Baggage)
สายการบิ นนกแอร์ไ ด้ม อบความสะดวกด้า นน้ํ า หนั กกระเป๋า สั มภาระให้ แก่ ผู้ โดยสารทุ กราย ผู้โ ดยสารนก
ประหยัดจะได้รับน้ําหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม ตั๋วโดยสารนกเปลี่ยนได้ 20 กิโลกรัม และนกพลัส 30 กิโลกรัม
สําหรับสมาชิกนกแฟนคลับจะได้รับน้ําหนักกระเป๋าเพิ่มอีก 5-10 กิโลกรัม เพิ่มเติมจากเงื่อนไขตั๋วโดยสารที่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรสมาชิก
“Nok Baggage” คือ บริการขนส่งน้ําหนักสัมภาระส่วนเกินจากน้ําหนักที่บริษัทมอบให้แก่ผู้โดยสารตามประเภท
ของตั๋ วโดยสาร ผู้โ ดยสารที่ค าดว่ าจะมี น้ํ าหนัก กระเป๋ าส่ ว นเกิน สามารถเลื อกซื้ อ น้ํ าหนัก สั มภาระเพิ่ มเติ ม
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 41

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ล่วงหน้าได้ตามความเหมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ www.nokair.com ศูนย์บริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ 1318 และที่เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน โดยปัจจุบันบริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ‚Nok Baggage‛ ดังนี้
น้าหนัก
(กิโลกรัม)
15
20 (+5)
25 (+10)
30 (+15)
35 (+20)
40 (+25)

ราคาซื้อพร้อมตั๋วโดยสาร
(บาท)
ฟรี
175
350
525
700
875

ราคาซื้อหลังจองตั๋วโดยสาร
(บาท)
300
400
650
900
1,100

‚Excess Baggage‛ คือ ค่าธรรมเนียมบริการขนส่งสัมภาระในกรณีที่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่ระบุใน
ตั๋วโดยสารแต่ละประเภท และเกินกว่าน้ําหนักที่ผู้โดยสารซื้อจาก Nok Baggage โดยเดิมบริษัทเรียกเก็บใน
อัตรากิโลกรัมละ 50 บาท แต่เมื่อ เดือนมกราคม 2556 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนอัตราดังกล่าวเป็นกิโลกรัมละ 200
บาท เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการดูแลสัมภาระที่ตอ้ งการการดูแลพิเศษ เช่น อุปกรณ์ดําน้ํา กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์
ยิงธนู จักรยาน อุปกรณ์ตกปลา ซึ่งปัจจุบันบริษัทคิดค่าธรรมเนียมในอัตราชิ้นละ 200 บาท
การจองตั๋วโดยสารและการชําระเงิน
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการสํารองที่นั่งและการชําระเงินอย่างต่อเนื่อง ทําให้ปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการ
สํารองที่นั่งและการชําระเงินที่หลากหลายมากที่สุดสายการบินหนึ่ง อย่างไรก็ดี ช่องทางดังกล่าวบางช่องทา ง
บริษัทมีต้นทุนในการดําเนินการ ดังนั้น บริษัทจึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวก
ในการจองและชําระเงินค่าตั๋วโดยสาร อาทิ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ การชําระเงินผ่านบัตรเครดิต การ
ชําระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือระบบไดเร็คเดบิตของธนาคาร และการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น
บริการขนส่งสินค้า
บริษัทให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์บนเที่ยวบินแบบประจําทุกเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินโดยเครื่องบิน
ประเภทโบอิ้งเป็นประจําทุกวัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารเป็นหลัก จึงจะให้บริ การรับ
ขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์เมื่อมีพื้นที่ว่างสําหรับบรรทุกสินค้าเท่านั้น
การจําหน่ายสินค้าที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม
นอกเหนือจากอาหารว่างและน้ําเปล่าที่ให้บริการฟรี ในระหว่างเที่ยวบินผู้โดยสารสามารถเลือกซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลายประเภท ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด นอกจากนี้บนเครื่องบินยังมีสินค้าที่
ระลึกนกแอร์จําหน่าย เช่น เสื้อยืดโปโล หมวก ผ้าห่ม นาฬิกา กระเป๋า ร่ม ของเล่น และของใช้อื่นๆ ซึ่งผู้โดยสาร
อาจซื้อได้จากเว็บไซด์นกสไมล์ช็อป หรือจากร้านค้านกสไมล์ช็อปที่ท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วประเทศ
การประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ (Nok Sure)
Nok Sure คือ แผนประกันภัยสําหรับการเดินทาง ซึ่งเป็นบริการเสริมอย่างหนึ่งที่สายการบินนกแอร์เสนอเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อสร้างความอุ่นใจ และลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางจาก
เหตุ การณ์ที่ ไ ม่ค าดคิ ด อาทิ เช่ น กระเป๋ าเดิ น ทางสูญ หาย เที่ ย วบิน ล่ าช้ า การถู ก ยกเลิ กการเดิ นทาง หรื อ
แม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง เป็นต้น Nok Sure จะคุ้มครองผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ ให้
เกิดความอุ่นใจตลอดการเดินทาง แผนประกันภัย Nok Sure รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย
จํากัด (มหาชน) และดําเนินการโดยบริษัท สุปรีม โบรคเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้โดยสารสามารถเลือกซื้อ Nok Sure ได้ตามรูปแบบการเดินทางต่างๆ ที่เหมาะสม และจะได้รับความคุ้มครอง
ตามรูปแบบการเดินทางที่เลือก โดยมีรูปแบบของของแผนการเดินทางจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
 แบบความคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศแบบเที่ยวเดียว (One-way) ราคา 65 บาท โดยจะได้รับความ
คุ้มครองตั้งแต่ผู้โดยสารทํ าการเช็คอิน และดํา เนินต่ อเนื่อ งไปจนกระทั่ งครบกํ าหนด 2 ชั่ว โมงภายหลั ง
ผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการรับประกันภัย
 แบบความคุ้มครองการเดินทางเส้นทางภายในประเทศโดยบริการ Fly ’n’ Ferry service (คือ บริการ
เชื่อมต่อการเดินทางด้วยเรือเร็ว/เรือเฟอร์รี่) และ บริการ Fly ’n’ Ride service (คือ บริการเชื่อมต่อการ
เดินทางด้วยรถโดยสาร) ราคา 88 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ผู้โดยสารทําการเช็คอินและดําเนิน
ต่อเนื่องไปจนกระทั่งครบกําหนด 2 ชั่วโมงภายหลังผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการรับประกันภัย
 แบบความคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศแบบไป – กลับ (Round-trip) ซึ่งรวมถึงการเดินทางแบบไป –
กลับ ด้วยบริการ Fly ’n’ Ferry และ Fly ’n’ Ride ราคา 150 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่
ผู้โดยสารทําการเช็คอิน และจะได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเดินทางสูงสุด 30 วัน ซึ่งนอกจาก
ท่านจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว ท่านยังได้ รับความช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ
ระหว่างการเดินทางอีกด้วย
บริการเดินทางเชื่อมต่อ (Transfer Service)
บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการการเดินทางแบบครบวงจร จึงได้ริเริ่มการให้บริการเดินทางเชื่อมต่อการเดินทางใน
ลักษณะอื่นจากท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทางของผู้โดยสาร ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินทางทาง
อากาศหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงในการเดินทาง ดังนั้นบริษัทจึงอํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยเสนอตั๋วโดยสาร
ในการเดินทางเชื่อมต่อเพื่อช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการจัดหา การสํารองที่นั่ง ตลอดจนการชําระเงิน
สําหรับการเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทเป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ
ดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากจุดหมายปลายทางที่เชื่อมต่อ
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งให้บริการโดยบริษัทที่มีความชํานาญในธุรกิจและมีความน่าเชื่อถือ ปัจ จุบันมี
บริการการเดินทางเชื่อมต่อ 2 ประเภท คือ
 Fly ’n’ Ferry service คือ บริการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยเรือเร็ว/เรือเฟอร์รี่ ไปยังเกาะต่างๆในอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน
 Fly ’n’ Ride service คือ บริการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสาร ไปยังเมืองต่างๆ และประเทศใกล้เคียง

เรือเร็ว/เรือเฟอร์รี่

รถโดยสาร
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ตารางแสดงการให้บริการเดินทางเชื่อมต่อ
เส้นทางการบิน
Fly’n’Ferry service
ดอนเมือง – ชุมพร
ดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี
ดอนเมือง – นครศรีธรรมราช
ดอนเมือง – ภูเก็ต
ดอนเมือง – ตรัง

จุดหมายปลายทาง

บริษัทผู้ให้บริการเชื่อมต่อ

หกด
เกาะเต่า เกาะนางยวน
เกาะสมุย เกาะพงัน
เกาะสมุย เกาะพงัน
เกาะพีพี
เกาะลันตา เกาะไหง
เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะหลีเป๊ะ

บริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากัด
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากัด
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จํากัด
บริษัท ไทเกอร์ไลน์ เทรเวล จํากัด
บริษัท ไทเกอร์ไลน์ เทรเวล จํากัด

Fly’n’Ride service
ดอนเมือง – หาดใหญ่ และ
เชียงใหม่ – หาดใหญ่
ดอนเมือง – อุดรธานี

หผด
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

หกด
บริษัท ซีพอร์ท ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด

เวียงจันทน์ สปป.ลาว

ดอนเมือง – สกลนคร/นครพนม
ดอนเมือง – ตรัง

มุกดาหาร
กระบี่(อ่าวนาง)

ห้างหุ้นส่วนจํากัดอุดรแก้วทัวร์ และ
บริษัท ทรานเอ็กซ์เพรส จํากัด (สปป.ลาว)
บริษัท มุกพิชา จํากัด
บริษัท ไทเกอร์ไลน์ เทรเวล จํากัด

แผนที่แสดงการให้บริการเดินทางเชื่อมต่อ

สมาชิกนกแฟนคลับ (Nok Fan Club Membership)
โครงการสมาชิกนกแฟนคลับหรือโครงการ Customer Royalty Program เป็นโครงการสมาชิกที่จัดทําขึ้นเพื่อ
ตอบแทนกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินนกแอร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหวังที่จะต้องการให้บริการ
กลุ่มผู้โดยสารที่มีคุณค่าต่อสายการบินนี้ให้เกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการกับสายการบินอีกครั้ง ด้วย
การมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข่าวสาร และโปรโมชั่นจากนกแอร์และกลุ่มพันธมิตรสายการบินนกแอร์แก่สมาชิก
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน บัตรสมาชิกนกแฟนคลับมี 2 ประเภท ได้แก่ (1) Nok Smile เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจ อัตราค่า
สมัครสมาชิก 200 บาท ผ่านช่องทาง www.nokfanclub.com หรือที่เคาน์เตอร์นกแอร์ ณ ท่ าอากาศยานทั่ว
ประเทศ (2) Nok Smile Plus เป็นการเรียนเชิญสมาชิกที่มีการเดินทางกับสายการบินจํานวน 35 เที่ยวบินต่อปี
หรือมีคะแนนสะสม Nok Point ครบตามจํานวนที่กําหนด
บัตรสมาชิกนกแฟนคลับมีอายุ 2 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายตลอดอายุสมาชิก ได้แก่
1. ได้รับสิทธิ์แลกตั๋วเครื่องบินฟรี 1 เที่ยวบิน เมื่อสะสม Nok Point ครบ 7,500 คะแนน สําหรับสมาชิกประเภท
Nok Smile และ 5,500 คะแนน สําหรับสมาชิกประเภท Nok Smile Plus ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2. ได้เพิ่มน้ําหนักกระเป๋าอีก 5 กิโลกรัม สําหรับสมาชิกประเภท Nok Smile และอีก 10 กิโลกรัม สําหรับ
สมาชิกประเภท Nok Smile Plus
3. ได้รับสิทธิ์ในการสํารองที่นั่งบัตรโดยสารราคาโปรโมชั่นก่อนลูกค้าทั่วไป
4. ได้รับข้อเสนอพิเศษจากกลุ่มพันธมิตรของนกแอร์
5. บริการ Web Check-in บริการ Nok Call Home และบริการพิเศษอื่นๆ ตามที่โครงการกําหนด
นอกเหนือจากบริการเสริมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการเสริมปลีกย่อยอื่นๆ
เช่ น บริ การให้ พื้น ที่เ ช่ าสื่ อโฆษณาบนเครื่ อ งบิ น รายได้ ค่า โฆษณาจากนิ ต ยสารนกจิ๊ บจิ๊ บ และการบริก าร
ภาคพื้นดิน (Ground Handling) ให้แก่สายการบินอื่น ในกรณีที่สายการบินดังกล่าวไม่มีความพร้อมในการ
ให้บริการภาคพื้นที่ท่าอากาศยาน เป็นต้น
3.5

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการให้บริการการบินแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะจํานวนมากและ
ต้องการเดินทางในเวลาอื่นนอกเหนือจากกําหนดการเดินทางแบบประจําของบริษัท หรือเดินไปยังจุดหมาย
ปลายอื่นที่บริษัทไม่ได้ให้บริการเดินทางแบบประจําทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากการให้บริการ
โดยสารทางอากาศแบบประจํา บริษัทจึงได้เปิดให้บริการผู้โดยสารในลักษณะเช่าเหมาลําในปี 2554 โดยในปี
2554 – 2555 บริษัทมีรายได้จากการจําหน่ายตั๋วโดยสารแบบเช่าเหมาลํา (Charter Flight) จํานวน 0.6 –
187.1 ล้านบาท และไตรมาส1 ปี 2556 จํานวน 89.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 3.2 ของรายได้รวม

3.6

อุตสาหกรรม

3.6.1 อุตสาหกรรมการบินในทวีปเอเชียแปซิฟิก
อุตสาหกรรมการบินจัดเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตมากอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก โดยจากสถิติของสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ในช่วงระหว่าง 40 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2513 – 2553 ตามแผนภาพ
ด้านล่าง) ปริมาณขนส่งผู้โดยสารที่เดินทางทางอากาศเติบโต 14 เท่า มากกว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมโลก (World GDP) ซึ่งเติบโตประมาณ 3 – 4 เท่า
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กราฟแสดงความสัมพันธ์อุตสาหกรรมการบินกับปัจจัยที่สําคัญ

ที่มา: สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการบินโลกที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนจากประเทศกําลังพัฒนา
(Emerging Countries) โดยมีปัจจัยหลักที่มอี ิทธิพลมาจากปัจจัยทางมหภาคโดยรวมได้แก่ การลดความเข้มงวด
ทางกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาของเมืองใหม่ซึ่งเห็นได้ชัดในภูมิภาคที่กําลังพัฒนา
โดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา และอเมริกาใต้
สําหรับการกระจายตัวของอุตสาหกรรมการบินในแต่ ละภูมิภาคจะขึ้นกับปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบินกระจุกตัวอยู่ใน 3 ภูมิภาคหลัก ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และอเมริกา
เหนือ ซึ่งหากนับรวมสัดส่วนการบิน 3 ภูมิภาคตามปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPKs) จะพบว่ามีสัดส่วน
มากถึงร้อยละ 82.0 ของสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารทั้งหมดของโลก
ร้อยละต่อปริมาณ อัตราการเติบโต ร้อยละต่อปริมาณ
ขนส่งด้านผู้โดยสาร เฉลี่ย 2 ปี
ด้านผู้โดยสาร
ของโลกปี 2554
(ร้อยละ)
ของโลกปี 2574

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร
(PPK พันล้าน)
เอเชีย-แปซิฟิก

28%

5.4

32%

ยุโรป

27%

4.1

24%

อเมริกาเหนือ

27%

3.3

20%

ตะวันออกกลาง

7%

7.3

11%

อเมริกาใต้

5%

5.9

6%

กลุ่มประเทศรัสเซีย
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แอฟริกา

3%

5.0
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ที่มา: Airbus GMP 2554-2573

ในปี พ.ศ. 2554 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจัดเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูงที่สุด ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 28.0 ของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารของโลก รองมาได้แก่ ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่ง
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ทั้งสองภูมิภาคมีสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 27.0 ในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลาง
อเมริกาใต้ กลุ่มประเทศรัสเซีย และแอฟริกา ยังคงมีสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารที่ค่อนข้างต่ํา
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในแต่ละภูมิภาค พบว่าภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูงที่สุดในช่วง 20 ปีข้างหน้า ทําให้ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกจะยังคงเป็นภูมิภาคที่สําคัญที่สุดสําหรับอุตสาหกรรมการบิน โดยในปี 2575 ภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิกจะยังคงเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูงที่สุด
สาเหตุสําคัญที่ทําให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูงที่สุดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เนื่องจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก โดยปัจจุ บันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มี
ขนาดเศรษฐกิจมากกว่าหนึ่งในสี่ของขนาดเศรษฐกิจโลก และมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีอัตราสูงกว่า
ภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปถึง 2.5 เท่า ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีขนาดเพิ่มเป็น
หนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลกในอนาคต นอกจากนั้น จํานวนประชากรก็เป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่ง ในการ
ผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอัตราการเติบโตของอุตสหกรรมการบินสูง โดยคาดว่าปี พ.ศ. 2574 ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกจะมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 60 ของโลก
ในส่วนของปัจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่
การเพิ่มขึ้นของเมืองใหม่ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และความได้เปรียบทางการขนส่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การเพิ่มขึ้นของเมืองใหม่: ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา ทําให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสูง และมีการ
เพิ่มขึ้น ของเมื องใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ม ากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบิน เติบโตอย่างมากในภู มิภาคนี้
ประกอบกับการมีศูนย์กลางเมืองใหม่เพิ่มขึ้นและการสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่หรือแห่งที่ส องเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่เร่งที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคนี้อย่างมาก
 ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ถูกแบ่งแยกด้วยน้ําซึ่ง
แตกต่างจากภูมิศาสตร์ของภูมิภาคยุโรป ดังนั้น การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสําหรับภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก จึงเป็นการเดินทางทางอากาศมากกว่าที่จะเป็นการเดินทางทางน้ําหรือทางบก ประกอบด้วยการ
ลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาตั๋วโดยสารของอุตสาหกรรมการบิน ส่ งผลให้การเดินทางทางอากาศเป็ น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
 ความได้เปรียบทางการขนส่ง : เนื่องจากทศวรรษที่ผ่านมา การขนส่งทางบกในหลายๆ ประเทศใน
ภูมิภ าคเอเชีย แปซิ ฟิก ยัง อยู่ใ นช่ วงกํ าลั งพั ฒนา ส่ งผลให้ การเดิ นทางและการขนส่ง ทางบกในประเทศ
ดังกล่าวไม่มีความสะดวกสบายเท่าที่ควร ดังนั้น การเดินทางและการขนส่งทางอากาศจึงมีข้อได้เปรียบใน
เชิงของความสะดวกสบาย ประกอบกับราคาตั๋วโดยสารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การเดินทางทาง
อากาศกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา
สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
ในอดีตอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถูกขับเคลื่อนโดยสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ
(‚Legacy Airline‛ หรือ ‚Full Service Airline‛) ซึ่งจัดเป็นสายการบินที่มุ่งเน้นให้ความสะดวกสบายในการ
เดินทางของผู้โดยสาร อีกทั้งมุ่งเน้นการให้บริการเที่ยวบินในลักษณะเชื่อมต่อ (Connecting Flight) ซึ่ง
ครอบคลุมจุดหมายปลายทางในทุกๆ ภูมิภาคของโลก
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ภายหลังเมื่อสายการบินแอร์เอเชียก่อตั้งในปี 2544 และเริ่มให้บริการในรูปแบบสายการบินราคาประหยัด (‚Low
Cost Airline‛) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางในระยะใกล้ให้กับผู้โดยสารที่คํานึงถึงปัจจัยทางด้านราคาเป็น
หลัก สายการบินราคาประหยัดรายอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความคาดหวังที่ว่าจะ
ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารอย่างสายการบินเซาท์เวสท์ (South West Airline) และสายการบินไรอันแอร์
(Ryan Air) ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป ตามลําดับ นอกจากนี้ ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ ไม่ได้มาตรฐาน
และภูมิศาสตร์ที่ถูกแบ่งแยกด้วยทะเลหรือมหาสมุทร ส่งผลให้สายการบินราคาประหยัดกลายเป็นที่นิยมอย่าง
รวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเติบโตขึ้นด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 32.4 ต่อปี (อ้างอิงแผนภาพ
ด้านล่าง) ซึ่งทําให้ในปี 2555 สายการบินราคาประหยัดมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเป็นร้อยละ 24.1 ในขณะที่สาย
การบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงทางเลือกการเดินทางในรูปแบบอื่นๆ มีสัดส่วนการตลาดที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสายการบินราคาประหยัดกลายเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่ทงั้ ใน
ด้านระดับราคาตั๋วโดยสารและการบริการ
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนการตลาดของสายการบินราคาประหยัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กับภูมิภาค
อเมริกาเหนือและยุโรป ซึ่งเป็นผู้นําร่องในการดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดจะเห็นได้ว่า ภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก นั้น ถึงแม้อุตสาหกรรมการบินราคาประหยัดในภูมิภาคนี้จะเติบโตในอัตราที่แข็งแกร่งในระยะเวลา 12
ปีที่ผ่านมา (2544 – 2555) แต่สายการบินราคาประหยัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงมีโอกาสในการเติบโตใน
อนาคตอีกมาก เนื่องจากสัดส่วนตลาดของสายการบินราคาประหยัดยังอยู่ในเกณฑ์ต่ํา โดยในปี 2555 สัดส่วน
ตลาดของสายการบินราคาประหยัดอยู่ที่ร้อยละ 24.1 ซึ่งยังต่ํากว่าสัดส่วนตลาดของสายการบินราคาประหยัดที่
ประกอบธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนตลาดของสายการบินราคาประหยัดอยู่ที่ 30.1 และ
36.6 ตามลําดับ
แผนภาพแสดงอัตราการเติบโตของสายการบินราคาประหยัดและสัดส่วนของสายการบินราคาประหยัดต่อตลาด
โดยรวม
ภูมภิ าคอเมริกาเหนือ

ภูมภิ าคยุโรป
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ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก

ที่มา: CAPA (Centre for aviation)

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอัตราการเติบโตของสายการบินราคาประหยัดจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่งในอดีตที่ผ่านมา
สถานะของสายการบินราคาประหยัดในบางประเทศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยังคงอยู่ในช่วงรอยต่อของการ
พัฒนา ดังนั้น สายการบินราคาประหยัดยังเป็นรูปแบบการเดินทางที่ยังไม่ได้รับความนิยมในบางประเทศของ
ภูมิภ าค รวมถึ งบางประเทศยัง อยู่ ในช่วงรอยต่ อการเปลี่ย นแปลงระหว่ างการนํา รูป แบบสายการบิ นราคา
ประหยัดมาประยุกต์ใช้ ทําให้สภาวะอุตสาหกรรมการบินของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาจพิจารณาแบ่งเป็น 3
ประเภทตามความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของสายการบินราคาประหยัดได้ ดังต่อไปนี้
1. สภาวะอุตสาหกรรมการบินที่ขับเคลื่อนโดยสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Premium
Airline Dominated Structure): สําหรับประเทศที่มีสภาวะอุตสาหกรรมในลักษณะนี้เป็นกลุ่มประเทศที่
สายการบินราคาประหยัดยังไม่สามารถเข้ามามีส่วนสําคัญในตลาด โดยส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่เป็นของ
สายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ ตัวอย่างประเทศที่มีโครงสร้างในลั กษณะนี้ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
ปัจจุบันมีสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบจํานวน 2 สายการบินหลัก ได้แก่ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์
และสายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ เป็นผู้เล่นที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยสาเหตุที่ส่วนแบ่ง
การตลาดส่วนใหญ่ยังเป็นของสายการบินที่ ให้บริการแบบเต็มรูปแบบนั้น เพราะประเทศญี่ปุ่นมีระบบการ
ขนส่งทางเลือกอื่นที่ให้บริการได้รวดเร็วในราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน เช่น
รถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นทางเลือกที่อาจจะให้ความสะดวกสบายมากกว่าสายการบินราคาประหยัดในราคา
ที่ใกล้เคียงกัน
2. สภาวะอุตสาหกรรมการบินที่ขับเคลื่อนโดยทั้งสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบและสายการ
บินราคาประหยัด (Mixed Structure): สําหรับประเทศที่มีสภาวะอุตสาหกรรมการบินแบบนี้ จะเป็นกลุ่ม
ประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดเข้ามามีบทบาทในระดับที่สูงระดับหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่
มีช่องว่างการตลาดที่สายการบินเต็มรูปแบบและการขนส่งประเภทอื่นๆ ไม่สามารถที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้โดยสารได้ แต่ภายหลังการเข้ามาดําเนินธุรกิจของสายการบินราคาประหยัด ผู้ประกอบธุรกิจ
สายการบินเต็มรูปแบบก็ได้ปรับตัวและปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพื่อคงสภาพการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงด้านบริการและราคา การลงทุนหรือร่วมทุนเพื่อเปิดสายการบินราคาประหยัดเข้ามาแข่งขัน
หรือการเปิดสายการบินที่มีตําแหน่งการตลาดใหม่เพื่อสร้าง competitive edge ใหม่ ทําให้โครงสร้างการ
แข่งขันเป็นไปในรูปแบบที่เริ่มมีการแบ่งแยกทางการตลาดและการบริการระหว่างสายการบินเต็มรูปแบบ
และสายการบิ นราคาประหยั ดอย่า งชั ดเจนยิ่ง ขึ้น และส่ วนแบ่ งการตลาดของทั้ งสองกลุ่ มธุ รกิ จมี ระดั บ
ใกล้เคียงกัน ตัวอย่างประเทศที่มีโครงสร้างในลักษณะนี้ ได้แก่ ประเทศไทย สิงค์โปร์ และอินโดนีเซีย
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3. สภาวะอุ ตสาหกรรมการบิ น ที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยสายการบิ นราคาประหยั ด (Low Cost Airline
Dominated): สภาวะอุตสาหกรรมลักษณะนี้เป็นสภาวะของประเทศที่กลุ่มสายการบินราคาประหยัดมี
บทบาทในอุตสาหกรรมการบินสูงมากและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง ซึ่งโครงสร้างลักษณะนี้เกิด
จากการที่ผู้ประกอบธุรกิ จสายการบินราคาประหยัดเข้ามาดําเนินธุรกิจและประสบความสําเร็จอย่างสูง
ประกอบกับสายการบินเต็มรูปแบบไม่สามารถปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็วเพียงพอ เนื่องจากข้อจํากัดเฉพาะ
ตัวอย่างประเทศที่มีโครงสร้างในลักษณะนี้ได้แก่ประเทศมาเลเซีย
3.6.2 อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อุตสาหกรรมการบินภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม 5 ประเทศหลักได้แก่สิงคโปร์
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เนื่องจากศักยภาพของสภาวะเศรษฐกิจ ลักษณะภูมิศาสตร์ และ
จํานวนประชากร เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันกลุ่มประเทศนี้มีสัดส่วนปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูงกว่ากลุ่ม
ประเทศอื่นมาก
โดยประเทศสิงคโปร์มีปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 94,000 ล้านคน – กิโลเมตร ในปี
2555 เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจของภูมิภาค จึงทํา
ให้การเดินทางเข้าออกประเทศสิงคโปร์โดยทางอากาศเป็นช่องทางที่สะดวกสบายและรวดเร็วที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ประเทศไทยซึ่งมีปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านคน – กิโลเมตร ในปี 2555
เนื่องจากมีภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคและเป็นประเทศทีม่ ีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ทําให้
ปริมาณการขนส่งทางอากาศสูง ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีปริมาณการขนส่งด้าน
ผู้โดยสารในปี 2555 ใกล้เคียงกันซึ่งอยู่ระหว่าง 22,000 – 39,000 ล้านคน – กิโลเมตร และมีโครงสร้างทาง
ภูมิศาสตร์คล้ายกันคือ เป็นหมู่เกาะ หรือมีสภาพที่แต่ละส่วนของประเทศที่ขั้นกลางด้วยทะเล ทําให้การเดินทาง
ทางอากาศเป็นการเดินทางที่จําเป็น
แผนภาพแสดงปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารและอัตราการเติบโตสะสม (CAGR) ปี 2552-2555 ในประเทศ
สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
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ประเทศสิงคโปร์และไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่
ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 4 แต่แนวโน้มการเติบโตในอนาคตมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมาก เนื่องจากโครงสร้างภูมิ
ประเทศและสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยประเทศสิงคโปร์จะมีฐานปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารที่สูง
มากและประชากรนิ ย มเดิ น ทางทางอากาศมาก แต่ จํ า นวนประชากรมี น้ อ ยและปริ ม าณการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
นักท่องเที่ยวไม่สามารถเพิ่มสูงมากจากข้อจํากัดของขนาดพื้นที่ประเทศ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวใน
ปริมาณที่จํากัด ทําให้คาดว่าอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารในประเทศสิงคโปร์อาจมี
แนวโน้มชะลอตัวในอนาคต
สําหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารจะอยู่ระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเช่นเดียวกับประเทศสิงคโปร์ และยังมีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารใกล้เคียงกัน
กับประเทศสิงคโปร์ที่ร้อยละ 4 แต่สาเหตุของการมีอัตราการเติบโตที่ต่ํามาจากปัจจัยระยะสั้นในประเทศ ซึ่งเกิด
จากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและภัยธรรมชาติในช่วงปี 2553 – 2555 ทําให้คาดว่าภายหลังเหตุการณ์
ดังกล่าวผ่านพ้นไป การเติบโตของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารทางอากาศในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
สูงขึ้น จากความได้เปรียบทางที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค อีกทั้งการเติบโตและการเปิด
ประเทศของประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องพึ่งพาระบบขนส่งของประเทศไทย เช่น ประเทศพม่า กัมพูชา และ สปป.
ลาว ประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น
สําหรับปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นั้น ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
(2552 – 2555) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในระดับสูงที่ร้อยละ 7 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชาชนชั้นกลาง และ
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ จึงทําให้การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศได้เปรียบและมีคู่แข่งน้อยกว่ากลุ่ม
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของสองประเทศดังกล่าวเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก ทําให้
คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารจะยังเติบโตสูงต่อไป
จํานวนประชากร ขนาดและการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ และการเติบโตของการท่องเที่ยวถือเป็น 3 ปัจจัย
หลักที่ส่งผลกระทบต่ออุตสากรรมการบินและปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารอย่างมาก
ตารางแสดงสัดส่วนจํานวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร
ประเทศ

ประชากร
(ล้านคน)

ผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

สิงคโปร์
ประเทศไทย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์

5.2
67.9
244.8
28.9
97.5

271,118
363,546
888,900
305,718
249,226

ผลิตภัณฑ์มวล
ปริมาณการขนส่ง
รวมในประเทศ
ด้านผู้โดยสาร
ต่อคน
(ล้านคน – กิโลเมตร)
(เหรียญสหรัฐ)
52,239
93,999
5,357
59,470
3,632
38,789
10,578
37,713
2,556
22,526

ปริมาณการขนส่ง
ด้านผู้โดยสารต่อ
คน
(ล้านกิโลเมตร)
18,112
876
158
1,305
231
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ดังนั้น หากพิจารณาจากจํานวนประชากรและขนาดของระบบเศรษฐกิจ ประเทศสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่มี
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารต่อคนมากที่สุด ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มี
ขนาดพื้นที่เล็กและมีประชากรน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค สอดคล้องกับคาดการณ์ที่คาดว่าอัตราการ
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เติบโตของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารจะชลอตัวลง ในขณะที่กลุ่มประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตของปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารสูง เนื่องจากปริมาณการขนส่ง
ผู้โดยสารต่อคนในกลุ่มประเทศนี้ยังอยู่ในระดับต่ํา ขณะที่กลุ่มประเทศนี้มีจํานวนประชากรที่มากและแนวโน้ม
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง
โครงสร้างการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมี
กลุ่มที่ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินในรูปแบบหลักคือกลุ่มสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและกลุ่มสาย
การบินราคาประหยัด
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (“Legacy Airline” หรือ “Full Service Airline” หรือ “Premium
Airline”)
การดําเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้เงินทุนที่สูง เนื่องจากจําเป็นต้องมีเครื่องบิน
หลากหลายขนาดเพื่อให้บริการได้ครอบคลุมในหลากหลายพื้นที่ ประกอบกับในอดีตยังไม่มีการเปิดเสรีทางการ
บิน และอุ ตสาหกรรมการบิ นในอดี ตยั ง ถูก นํา ไปเกี่ย วโยงกั บ ความมั่ นคงของประเทศ ทํ า ให้ สายการบิ น ที่
ให้บริการเต็มรูปแบบส่วนใหญ่มีรัฐบาลเจ้าของประเทศเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือบริษัทร่วมทุน ตัวอย่างของสายการบินเหล่านี้ ได้แก่ การบินไทย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ สายการบิน
มาเลเซีย แอร์ไลน์ สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ และสายการบินการูด้า แอร์ไลน์ ซึ่งการดําเนินธุรกิจและการ
แข่งขันในอดีตจะเป็นระบบกึ่งผูกขาดในแต่ละประเทศ ทําให้มีสภาวะการแข่งขันต่ําและเกิดภาวะการขาด
ประสิทธิภาพ ทําให้เกิดช่องว่างทางการตลาดที่ทําให้สายการบินราคาประหยัดสามารถแทรกเข้ามาดําเนินธุรกิจ
ภายหลังที่แต่ละประเทศในภูมิภาคทยอยเปิดเสรีทางการบินขึ้น
นอกจากนี้ กลุ่มสายการบินเต็มรูปแบบอาจมีปรับตําแหน่งการตลาดที่แตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อสร้างจุดแข็งทาง
ธุรกิจ เช่น สายการบินไทยสมายล์และสายการบิ นซิลค์ แอร์ วางตําแหน่งการตลาดเป็นสายการบินคุณภาพสูง
ราคาย่อมเยา (Light Premuim Airline) และสายการบินบางกอกแอร์เวย์วางตําแหน่งการตลาดเป็น Asia
Boutique Airline
ตารางแสดงจํานวนผู้ประกอบธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบในภูมิภาค
สายการบิน
สายการบินไทย

Thai Airways

สายการบินไทยสมายล์
สายการบินบางกอกแอร์เวย์
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
สายการบินซิลค์ แอร์
สายการบินมาเลเซียน แอร์ไลน์
สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์
สายการบินการูด้า แอร์ไลน์
สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์

Thai Smile
Bangkok Airways
Singapore Airlines
Silk Air
Malaysia Airlines
Philippine Airlines
Garuda Airlines
Vietnam Airlines
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ฐานปฎิบัติการทางการบิน
ประเทศไทย(สุวรรณภูมิ)
ประเทศไทย(สุวรรณภูมิ)
ประเทศไทย(สุวรรณภูมิ)
สิงคโปร์
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
อินโดนิเซีย
เวียดนาม

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สายการบินราคาประหยัด (“Low Cost Airline”)
สายการบินราคาประหยัดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมการบินภายหลัง
การประสบความสําเร็จของสายการบินราคาประหยัดในอเมริกาและยุโรป โดยกลุ่มสายการบินราคาประหยัด
กลุ่มแรกที่เข้ามาดําเนินธุรกิจจะเป็นสายการบินราคาประหยัดที่เป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจสาย
การเบินเต็มรูปแบบที่เป็นผู้ครอบครองตลาดส่วนใหญ่เดิม ตัวอย่างของผู้เล่นในกลุ่มนี้ได้แก่ สายการบินแอร์
เอเชีย สายการบินเซาท์อีสเอเชีย และสายการบินไลอ้อนแอร์
ภายหลังการเข้ามาในตลาดของสายการบินราคาประหยัดในกลุ่มแรก ทําให้กลุ่มสายการบินเต็ มรูปแบบเริ่มมี
การปรับตัว โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือร่วมทุนกับกลุ่มผู้ลงทุนอื่นๆ เพื่อเข้ามาดําเนินธุรกิจ
สายการบินราคาประหยัดแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มแรก ตัวอย่างสายการบินที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ สาย
การบินนกแอร์ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นการบินไทย สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์และสายการบินสกูตต์ซึ่งมีผู้ถือหุ้น
ใหญ่เป็นสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ และสายการบินไฟร์ฟลายและสายการบินแมสวิงซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น
สายการบินสายการบินมาเลเซียน แอร์ไลน์ เป็นต้น
ตารางแสดงจํานวนผู้เล่นหลักในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในภูมิภาค
สายการบิน
สายการบินนกแอร์

ฐานปฎิบัติการทางการบิน
ประเทศไทย(ดอนเมือง)

Nok Air

สายการบินโอเรียนท์ไทย

Orient Thai Airline

ประเทศไทย(ดอนเมือง)

สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์

Tigar Airways

สิงคโปร์

สายการบินสกูตต์

Scoot Air

สิงคโปร์

สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย

Jetstar Asia

สิงคโปร์

สายการบินแอร์เอเชีย*

AirAsia

มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์

AirAsia X

มาเลเซีย

สายการบินไฟร์ฟลาย

FireFly

มาเลเซีย

สายการบินแมสวิง

Maswings

มาเลเซีย

สายการบินเซบูแปซิฟิกแอร์

Cebu Pacific Air

ฟิลิปปินส์

สายการบินเซาท์อีสเอเชีย แอร์

South East Asia Air

ฟิลิปปินส์

สายการบินไลออน แอร์

Lion Air

อินโดนิเซีย

สายการบินบัตตาเวียร์

Batavia Air

อินโดนิเซีย

สายการบินซิตี้ลิงค์

Citilink Airline

อินโดนิเซีย

สายการบินแมนดาลา

Mandala Airlines

อินโดนิเซีย

หมายเหตุ: สายการบินแอร์เอเชีย ประกอบด้วยบริษัทย่อยและร่วมได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ประเทศไทย) สายการบิน
แอร์เอเชีย อินโดนีเซีย (ประเทศอินโดนีเซีย) สายการบินแอร์เอเชีย ฟิลิปปินส์ (ประเทศฟิลิปปินส์) และสายการบินแอร์เอเชีย เจ
แปน (ประเทศญี่ปุ่น)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
3.6.3 อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศไทย
ภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของอุตสาหกรรม
มาจากเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถูกขับเคลื่อนจากการเริ่มเปิดเสรีการค้า AEC โดยประเทศไทย
มีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างประเทศสมาชิก และยังส่งผลมาสู่การพัฒนาธุรกิจในประเทศ ซึ่งส่งผลให้มี
การเดินทางภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ การริเริ่มดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดยัง
ส่งผลทํา ให้ผู้ เดิน ทางสามารถเดิ นทางได้ อย่า งสะดวกรวดเร็ วในราคาที่แ ข่งขั นได้โดยเป็ นอีก ปัจจั ยในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตของเที่ยวบินในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับจํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการผ่านท่าอากาศยาน ใน
ส่วนทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 3 ปีที่ผ่านมา (2552 –
2555) ซึ่งจํานวนผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้ อยละ 12.2
และ 11.2 ตามลําดับ
การเคลื่อนไหวของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยาน

(CAGR 12.2%)
(CAGR 11.2%)

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ดี ปริมาณผู้โดยสารที่มากขึ้นมาโดยตลอด ทําให้ในปี 2555 จํานวนผู้โดยสารที่เข้ามาใช้ท่าอากาศยาน
เพิ่มเป็น 71.52 ล้านคนจากสถานะการณ์ดังกล่าว ทําให้เกิดความแออัดในท่าอากาศยานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือเสียเปรียบที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มที่ให้บริการการบินประเภทต่างๆ
ความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติ
ประเทศไทยกําหนดให้เที่ยวบินระหว่างประเทศสามารถกระทําได้เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีท่าอากาศยานนานาชาติจํานวน 7 แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) (‚ทอท.‛) ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่า
อากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ สําหรับท่าอากาศยานนานาชาติสมุยเป็นเพียงท่าอากาศยานนานาชาติแห่งเดียว
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ภายใต้ก ารดูแลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่าอากาศยานสมุย ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
ความจุ
ท่าอากาศยานนานาชาติ

สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
เชียงใหม่
ภูเก็ต
เชียงราย
หาดใหญ่
สมุย

จํานวนผู้โดยสารปี 2554 (ล้านคน)

(ล้านคน) ในประเทศ ต่างประเทศ

45.0
36.5
8.0
6.5
3.0
1.9
-

10.4
3.9
3.3
4.0
0.8
1.6
0.5

37.4
0.0
0.4
4.1
0.0
0.2
0.3

รวม

47.8
3.9
3.7
8.2
0.8
1.8
0.8

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
2552 - 2554 (ร้อยละ)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

7.9
19.5
12.5
4.1
10.9
13.3
-1.8

15.3
11.7
20.8
4.1
342.5
294.2
0.3

13.6
19.5
13.2
8.21
11.4
19.6
3.5

อัตราการใช้
ท่าอากาศยาน
(ร้อยละ)

116.4
7.5
54.1
140.9
31.0
105.8
-

ที่มา: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และรายงานประจําปี บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานนานาชาติส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุวรรณภูมิ พบว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศด้วยอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว จนส่งผลให้อัตราการใช้ท่าอากาศยานของท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่นั้น มีอัตราการใช้
ท่าอากาศยานที่ค่อนข้างแออัดที่ร้อยละ 116.4 140.9 และ 105.8 ตามลําดับ โดยเป็นอัตราที่เกินขีด
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ดังนั้น อัตราการเติบโตทางเที่ยวบินที่เข้า – ออก ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติดังกล่าวอาจะชะลอตัวลงในระยะเวลา 3 – 4 ปีข้างหน้า จนกว่าจะมีการขยายท่าอากาศยานใน
โครงการ (เฟส) ต่อไป รัฐบาลจึงมีมาตรการในการแก้ไขเบื้องต้นโดยมีนโยบายให้เปิดท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมืองกลับมาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติอีกครั้งเพื่อลดปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ
สําหรับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ในปัจจุบัน (ณ สิ้นปี 2555) เป็นท่าอากาศยานที่มีอัตราการใช้งานไม่
สูงนักเนื่องจากเพิ่งเปิดให้บริการขึ้นอีกครั้งในปี 2550 และในช่วงเริ่มแรก ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้
เปิดให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินในประเทศเท่านั้น จึงมีเพียงสายการบินนกแอร์แ ละสายการบินโอเรียนท์
ไทยใช้งานเป็นหลัก ภายหลังที่รัฐบาลมีนโยบายลดความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จึง
อนุญาตให้มีเส้นทางการบินระหว่างประเทศผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองได้ สายการบินแอร์เอเชียจึง
ได้ย้ายฐานปฏิบัติการการบินมาที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทําให้ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
กลายเป็นศูนย์กลางการบินของสายการบินราคาประหยัด
จากสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้สายการบินราคาประหยัดซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมื อ งมี โ อกาสในการขยายเส้ น ทางการบิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจ ากท่ า อากาศยาน
นานาชาติดอนเมืองยังสามารถรองรับจํานวนผู้โดยสารได้อีกมาก ในขณะที่กลุ่มสายการบินเต็มรูปแบบอาจมี
ข้อจํากัดในการขยายเที่ยวบิน เนื่องจากความแออัดของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
นอกจากนี้ สําหรับสายการบินที่เน้นเส้นทางการบินภายในประเทศเป็นเส้นทางการบิ นหลัก อาจประสบปัญหา
ไม่สามารถขยายเที่ยวบินในบางเส้นทางที่มีความแออัดของท่าอากาศยาน เช่น เส้นทางการบินที่ใช้ท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ตและหาดใหญ่จนกว่าจะมีการขยายท่าอากาศยานดังกล่าว
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นของท่าอากาศยานในประเทศ
ในส่วนของเที่ยวบินในประเทศนอกเหนือจากเส้นทางที่ให้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติ 7 แห่ง ยังมีท่า
อากาศยานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในประเทศอีก 29 แห่ง โดยสวนใหญ่อยู่ภายใต้กรมการบินพลเรือน 25
ท่าอากาศยาน และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด 2 ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยาน
สุโขทัย และ ท่าอากาศยานตราด
ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานกระบี่
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ท่าอากาศยานอุดรธานี
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ท่าอากาศยานนครพนม
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานนราธิวาส
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานสกลนคร
ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานหัวหิน
ท่าอากาศยานลําปาง
ท่าอากาศยานชุมพร
ท่าอากาศยานระนอง
ท่าอากาศยานเลย
ท่าอากาศยานแพร่
ท่าอากาศยานแม่สอด
ท่าอากาศยานน่าน
ท่าอากาศยานปาย
ท่าอากาศยานตราด
ท่าอากาศยานสุโขทัย
รวม/ เฉลี่ย

จํานวนผู้โดยสาร
ปี 2555
(คน)

ความจุ
(คน)
2,920,000
2,920,000
2,920,000
2,920,000
2,336,000
2,289,280
1,620,600
1,576,800
1,089,525
1,022,000
934,400
922,720
913,960
913,960
913,960
884,760
811,760
750,440
730,000
700,800
668,680
598,600
484,720
332,880
36,500
32,212,345

377,243
842,149
158,893
546,871
866,722
585,604
186
17
102,000
40,346
2,358
80,304
535,257
26,064
62,543
261,014
26
36,731
4,522
5,024
13,128
6,166
20,811
39,054
2,531
48,481
37,624
4,615,564

อัตราการ
อัตราการใช้ท่าอากาศ
เติบโตเฉลี่ย
ยาน
2552 - 2554
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
-1.8
12.9
0.3
28.8
3.5
5.4
9.9
18.7
3
37.1
7.6
25.6
-55.7
0.0
0.0
92.5
9.4
-13.1
3.9
-44.1
0.3
-12.6
8.7
14.7
58.6
543.7
2.9
62.7
6.8
13.6
29.5
-46.8
0.0
40.6
4.9
0.6
85.9
0.7
286.7
2.0
262.2
1.0
234.9
4.3
107.4
11.7
-46.9
6.9
-20.2
-3.0
7.1
14.3

ที่มา: กรมการบินพลเรือน และบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานในประเทศทั้งหมดในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารภายในประเทศ
ด้วยอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 7.1 ในขณะที่อัตราการใช้ท่าอากาศยาน
ดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําโดยมีอัตราการใช้ท่าอากาศยานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.3 เนื่องจากมีท่าอากาศยาน
จํานวนหลายท่าอากาศยานที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางภายในประเทศที่แปรผันตาม
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 56

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การเติบโตของเศรษฐกิจและชนชั้นกลาง ท่าอากาศยานภายในประเทศเหล่านี้จึงสามารถรองรับผู้โดยสาร
เพิ่ ม เติ ม อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ สายการบิ น ที่ มี เ ส้ น ทางการบิ น ไปยั ง จั ง หวั ด ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
ดําเนินการโดยสายการบินราคาประหยัด
สภาวะการการแข่งขันของธุรกิจสายการบินในประเทศไทยสาหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ
ภาพรวมการแข่งขันส่วนเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic Flight)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีสายการบินทั้งสิ้น 5 สายการบินหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
ภายในประเทศไทย (Domestic Flight) โดยอาจแบ่งสายการบินได้เป็น 2 ประเภท คือ สายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูป และสายการบินราคาประหยัด ถึงแม้ว่าสายการบินทั้งสองประเภทมีแนวทางการดําเนินธุรกิจที่แตกต่าง
กันและมี กลยุทธ์ก ารดําเนิ นธุรกิจที่ แตกต่างกัน อีกทั้ งยังมีกลุ่ มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่า งกัน แต่ เนื่องจาก
เส้นทางการบินที่จํากัดและการให้บริการที่สามารถทดแทนกันได้ ทําให้อาจมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มสายการ
บินทั้งสองกลุ่มถึงแม้ว่าการแข่งขันจะไม่สูงเท่ากับการแข่งขันกันภายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสายการบินประเภท
เดียวกันเอง
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีผู้ประกอบธุรกิจหลักอยู่ 2 สายการบิน ได้แก่ การบินไทย (รวมไทยสมายล์)
และบางกอกแอร์เวย์ โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจร สําหรับสายการบินราคาประหยัดประกอบด้วย ผู้
ให้บริการหลัก 3 สายการบิน ได้แก่ นกแอร์ แอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย โดยแต่ละสายการบินมีตําแหน่งทาง
การตลาดและส่วนแบ่งตลาดที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: ขนาดวงกลมหมายถึงส่วนแบ่งตลาดสําหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ณ สิ้นปี 2555 โดยส่วนแบ่งตลาดของสาย
การบินไทยสมายล์นั้นรวมกับส่วนแบ่งตลาดของการบินไทย
ที่มา: แผนกกลยุทธ์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ในส่วนของสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ การบินไทยถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการบินใน
ประเทศมาอย่างนาน จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในด้านการให้บริการที่ดีมาอย่างยาวนาน ทําให้สามารถ
กําหนดราคาได้สูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ สอดคล้องกับลักษณะการให้บริการตามรูปแบบ Premium Airline แต่จาก
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นและความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้โดยสารต่อสายการบินราคาประหยัด ทําให้การบินไทย
ได้มีการปรับกลยุทธ์โดยเปิดสายการบินไทยสมายล์เพื่อให้บริก ารในรูปแบบ Light Premuim ซึ่งเป็นการ
ให้บริการในรูปแบบสายการบินเต็มรูปแบบในราคาย่อมเยาและให้บริการที่ลดลง และเน้นการให้บริการกับ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ต้องการเดินทางเชื่อมต่อภายในประเทศเป็นหลัก
สําหรับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ซึ่งจัดเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ แต่มีตําแหน่งทางการตลาด
แตกต่างจากการบินไทยโดยวางตําแหน่งการตลาดเป็นสายการบินบูติก (Boutique Airline) ซึ่งให้บริการเฉพาะ
บางเส้นทางการบินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ อีกทั้งมีกลยุทธ์ในการแข่งขันด้วยการเป็นเจ้าของท่าอากาศยานทําให้
สามารถรักษาความได้เปรียบในเส้นทางการบินบางเส้นทางได้
ในส่วนของสายการบินราคาประหยัด สายการบินแอร์เอเชียเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ดําเนินธุรกิจสายการ
บินราคาประหยัดในประเทศ ที่เน้นกลยุทธ์ในการขายตั๋วโดยสารด้วยราคาต่ําที่สุด โดยราคาหน้าตั๋วโดยสารไม่
รวมการให้บริการเสริมอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการซื้อ
บริการเสริมจะต้องชําระในส่วนต่างจากราคาตั๋วโดยสาร
สําหรับสายการบินนกแอร์นั้นต้องการจัดวางตําแหน่งทางการตลาดเป็นสายการบินราคาประหยัดคุณภาพสูง
โดยตั้งราคาตั๋วโดยสารในอัตราที่สูงกว่าสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ แต่เป็นราคาที่รวมบริการทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น บริการอาหารว่างและน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้โดยสารไม่
ต้องชําระเงินส่วนเพิ่มสําหรับบริการดังกล่าว
สายการบินโอเรียนท์ไทยเป็นอีกผู้เล่นในกลุ่มสายการบินราคาประหยัด โดยมีกลยุทธ์ในการจําหน่ายตั๋วโดยสาร
แบบราคาเดียว (One Price) และมุ่งเน้นรับบริการเช่าเหมาลําในสัดส่วนที่มากกว่าสายการบินราคาประหยัด
อื่นๆ
ตารางแสดงจํานวนผู้โดยสารเข้า – ออก และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสายการบินที่ให้บริการในประเทศ
สายการบิน

สัญลักษณ์

จานวนผู้โดยสารเข้า – ออก (คน)*

อัตราการเติบโตเฉลี่ย
(ร้อยละ)

2553

2554

2555

การบินไทย

5,255,934

5,475,428

5,992,179

6.8

แอร์เอเชีย

3,084,423

3,620,878

4,528,975

21.2

นกแอร์

2,149,990

3,024,205

3,969,918

35.9

บางกอกแอร์เวย์

1,968,685

2,252,810

2,632,374

15.6

844,135

1,010,616

653,049

(12.0)

โอเรียนท์ไทย

13,303,167
15,383,937
17,776,495
15.6
รวม
หมายเหตุ: *จํานวนผู้โดยสารเข้าออกเป็นจํานวนผู้โดยสารที่ไม่นับรวมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่มาขึ้นเครื่อง
ที่มา: กรมการบินพลเรือน

หากพิจารณาในด้านการเติบโตของจํานวนผู้โดยสาร กลุ่มสายการบินราคาประหยัดถือเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูง
กว่ากลุ่มสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ โดยสายการบินนกแอร์ถือเป็นสายการบินที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 58

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ของผู้โดยสารภายในประเทศสูงที่สุด กล่าวคือ ร้อยละ 35.9 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2553 – 2555)
เนื่องจากเป็นสายการบินที่เน้นการให้บริการในประเทศเป็นหลัก อีกทั้ง ยังมีการเปิดบริการในเส้นทางใหม่และ
เพิ่มจํานวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์มากที่สุด
ในขณะที่สายการบินแอร์เอเชียมีอัตราการเติบโตของจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาเดียวกันอยู่ที่ร้อย
ละ 21.2 ซึ่งยังคงมากกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศที่ร้อยละ 15.6
โดยสายการบินแอร์เอเชียมีจุดแข็งในการแข่งขันที่ราคาตั๋วโดยสารที่ถูกกว่า จากความสามารถในการบริหาร
ต้นทุนที่ได้เปรียบคู่แข่งรายอื่นๆ
สําหรับในกลุ่มสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ถือเป็นสายการบินที่มีอัตราการ
เติบโตสูงกว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน โดยมีอัตราการเติบโตของจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
อยู่ที่ร้อยละ 15.6 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ สืบเนื่อง
จากความได้เปรียบในการเป็นเจ้าของท่าอากาศยานในแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่าง
ชาตินิยม
ในส่วนของการบินไทยนั้น มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศโดยรวม ซึ่งคาดว่าเกิดจากการสูญเสียผู้โดยสารให้กับสายการบินราคา
ประหยัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
สําหรับส่วนแบ่งการตลาดของสายการบินหลักจํานวน 5 สายการบินโดยประมาณ ซึ่งคํานวณจากจํานวน
ผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินดังกล่าว โดยไม่รวมผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารยืนยันการเดินทางแล้ว แต่ไม่มา
แสดงตัว มีดังต่อไปนี้
ส่วนแบ่งตลาดและอัตราการเติบโตเฉลี่ยของสายการบินหลักสําหรับ เส้นทางการบินในประเทศ
ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)
2553

2554

2555

อัตราการเติบโตเฉลี่ย*
(ร้อยละ)

การบินไทย

39.5

35.6

33.7

(7.6)

แอร์เอเชีย

23.2

23.5

25.5

4.8

นกแอร์

16.2

19.7

22.3

17.6

บางกอกแอร์เวย์

14.8

14.6

14.8

0.0

โอเรียนท์ ไทย

6.3

6.6

3.7

(23.9)

สายการบิน

สัญลักษณ์

ที่มา: กรมการบินพลเรือน
หมายเหตุ : อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละสายการบิน

ในปี 2555 สายการบินไทย (รวมถึงไทยสมายล์) จัดเป็นสายการบินที่มีส่วนแบ่งการตลาดสําหรับการบินใน
ประเทศมากที่สุด ที่ประมาณร้อยละ 33.7 เนื่องจากเป็นสายการบินเก่าแก่ของประเทศที่ก่อตั้งมานานและมี
เส้นทางการบินที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดของการบินไทยลดลง
อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2553 – 2555) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้
ดําเนินธุรกิจในส่วนของสายการบินราคาประหยัด และการมุ่งเน้นการบริการระหว่างประเทศมากกว่าในประเทศ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 59

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สายการบินที่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมา คือ สายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินนกแอร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
อยู่ที่ร้อยละ 25.5 และ 22.3 ตามลําดับ โดยหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตจะพบว่า นกแอร์จัดเป็นสายการ
บินที่มีการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มจากร้อยละ 16.2ในปี 2553 เป็น
ร้อยละ 22.3s ในปี 2555
การแข่งขันระหว่างสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยัดในเส้นทางการบิน
ในประเทศ
ผู้ดําเนินธุรกิจสายการบินในประเทศไทยประกอบด้วย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
และสายการบินราคาประหยัด แต่มีสภาวะการแข่งขันทีไ่ ม่มกี ลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาดอย่างเบ็ดเสร็จ
100%
80%

54.3%

60%

50.2%

48.5%

49.8%

51.5%

40%
20%

45.7%

สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ
สายการบินราคาประหยัด

0%
2553

2554

2555

ที่มา: กรมการบินพลเรือน
หมายเหตุ : สัดส่วนการตลาดคํานวณจากจํานวนผู้โดยสารในประเทศของแต่ละประเภทสายการบิน

โดยในปี 2553 สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศที่ร้อยละ 54.3 สูงกว่ากลุ่มสาย
การบินราคาประหยัด อย่างไรก็ตาม การขยายฝูงบินและเส้นทางการบินของสายการบินราคาประหยัดซึ่ง
สามารถทําได้ง่ายกว่า โดยผ่านการใช้เครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับเส้นทางที่มีระยะทางสั้น
มากกว่า ทําให้ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2553 – 2555) สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบค่อยๆ สูญเสีย
ส่วนแบ่งตลาดให้กับสายการบินราคาประหยัด เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ โดยในปี 2555 สายการ
บินราคาประหยัดมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศที่ร้อยละ 51.5 ซึ่งถือเป็นส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดนับตั้งแต่
มีสายการบินราคาประหยัดเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
การแข่งขันภายในกลุ่มสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบสาหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศประกอบด้วย การบินไทย สายการบิน
ไทยสมายล์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ซึ่งการแข่งขันภายในกลุ่มมีไม่มากนัก เนื่องจากการบินไทยและ
บางกอกแอร์เวย์มีเป้าหมายลูกค้าที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยการบินไทยมุ่งเน้นการให้บริการในเส้นทางเมือง
หลักต่างๆ ในขณะที่บางกอกแอร์เวย์มุ่งเน้นเส้นทางเฉพาะแห่ง โดยเป็นเส้นทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมี
ความได้เปรียบในการแข่งขันเฉพาะเส้นทางการบินที่ตนเป็นเจ้าของท่าอากาศยาน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 60

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

ที่มา: กรมการบินพลเรือน
หมายเหตุ : สัดส่วนการตลาดคํานวณจากจํานวนผู้โดยสารในประเทศของแต่ละสายการบิน

ส่วนแบ่งการตลาดสําหรับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบระหว่างการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์ ตาม
จํานวนผู้โดยสารนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างคงที่ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2553 – 2555) โดยการบินไทย
สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเล็กน้อยให้กับบางกอกแอร์เวย์ ในปี 2555 การบินไทยยังคงเป็นผู้นําตลาดในสายการ
บินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบและมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 69.5 โดยบางกอกแอร์เวย์มีส่วนแบ่ง
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30.5
การแข่งขันภายในกลุ่มสายการบินราคาประหยัดสาหรับเส้นทางการบินในประเทศ
สายการบินราคาประหยัดซึ่งเป็นสายการบินที่เน้นการให้บริการระหว่างศูนย์การบิน (Point to point) ที่
ให้บริการการบินภายในประเทศมีผู้ให้บริการหลักประกอบด้วย สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และ
สายการบินโอเรียนท์ไทย โดยสายการบินราคาประหยัดกําลังได้รับความนิยมอย่ างต่อเนื่อง เนื่องจากเส้นทาง
การบินในประเทศมีระยะเวลาการเดินทางค่อนข้างสั้น ส่งผลทําให้ปัจจัยราคาเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
มากขึ้น ทําให้การแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดสูงกว่ากลุ่มสายการบินเต็ม
รูปแบบ

ที่มา: กรมการบินพลเรือน
หมายเหตุ : สัดส่วนการตลาดคํานวณจากจํานวนผู้โดยสารในประเทศของแต่ละสายการบิน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 61

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินที่มีส่วนแบ่งตลาดในตลาดสายการบินราคาประหยัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจากร้อยละ 35.4 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 43.4 ในปี 2555
เนื่องจากมีการเปิดเส้นทางการบินในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเป็นสายการบินราคาประหยัดที่
ให้บริการครอบคลุมจํานวนเส้นทางมากที่สุดภายในประเทศ
ส่วนสายการบินแอร์เอเชียยังคงสถานะผู้นําตลาดในสายการบินราคาประหยัด ด้วยกลยุทธ์การขายตั๋วโดยสาร
ราคาถูก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างคงที่ ในขณะที่สายการบินโอเรียนท์ไทยได้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดใน
เส้นทางการบินภายในประเทศในส่วนของสายการบินราคาประหยัดจากร้อยละ 13.9 ในปี 2553 เหลือร้อยละ
7.1 ในปี 2555
เส้นทางการบินภายในประเทศ
เส้นทางการบินภายในประเทศแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ เส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารมากกว่า 300,000
คนต่อปี หรือเส้นทางการบินหลัก เส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารระหว่าง 50,000 – 300,000 คนต่อปี หรือ
เส้นทางการบินรอง และเส้นทางการบินที่มีผู้โดยสารน้อยกว่า 50,000 คนต่อปี หรือเส้นทางการบินย่อย โดย
รายละเอียดของเที่ยวบินและผู้ให้บริการสายการบินในประเทศ มีดังต่อไปนี้
จานวนเที่ยวบินต่อ 1 สัปดาห์
เส้นทางการบินสายหลัก*

สายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบ

สายการบินราคาประหยัด

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

70

42

70

60

14

กรุงเทพฯ – เชียงราย
กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
กรุงเทพฯ – อุดรธานี
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
กรุงเทพฯ – กระบี่
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ – สมุย

21
21
21
28
70
35
14
14
14

49
21
84

21
35
56
21
28
35
28
-

21
21
49
63
35
7
14
21
-

14
-

ที่มา: *Website บริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการบินไทย ไทยสไมล์ และบางกอกแอร์เวย์ ให้บริการที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ขณะที่ นกแอร์ แอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย ให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เส้นทางการบินหลักเป็นเส้นทางที่มีจํานวนผู้โดยสารหนาแน่นและไม่จํากัดจํานวนผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่เป็น
เส้นทางที่มีผู้ให้บริการทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยัด เนื่องจากมีผู้ต้องการ
เดินทางสูง เช่น กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ หรือ กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ซึ่งทุกสายการบินที่ให้บริการเส้นทางการบินใน
ประเทศเปิดให้มีบริการเที่ยวบินในสองเส้นทางดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เส้นทางการบินหลักบางเส้นทาง เช่น กรุงเทพฯ – ขอนแก่น มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวได้แก่
การบินไทย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีระยะทางค่อนข้างใกล้จึงอาจไม่คุ้มค่าสําหรับสายการบินราคาประหยัดใน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 62

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การใช้เครื่องบินเจ็ท อีกทั้งสายการบินราคาประหยัดยังมีบริการในเส้นทางอันใกล้เคียงคือ อุดรธานี ซึ่งเป็นเมือง
ที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดขอนแก่น
ในส่วนของเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ – สมุย ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ มี
เพียงการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ที่ให้บริการในเส้นทางนี้ ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์เป็น
ผู้ที่ให้บริการเที่ยวบินมากที่สุด เนื่องจาก บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบินบางกอกแอร์
เวย์และท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จึงมีความเปรียบในการแข่งขันด้วยราคาตั๋วโดยสารที่ดีกว่าสายการบิน
อื่นๆ
จานวนเที่ยวบินต่อ 1 สัปดาห์
เส้นทางการบินสายรอง*

สายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบ

สายการบินราคาประหยัด

เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

-

-

28

-

-

กรุงเทพฯ – ตรัง
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก
กรุงเทพฯ – นราธิวาส
สมุย – ภูเก็ต

-

28

14
28
-

21
7
-

-

ที่มา: *Website บริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการบินไทย ไทยสไมล์ และบางกอกแอร์เวย์ ให้บริการที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ขณะที่ นกแอร์ แอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย ให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

สําหรับเส้นทางการบินสายรองจะเห็นได้ว่าเป็นเส้นทางที่สายการบินราคาประหยัดเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นหลัก
เนื่องจากเส้นทางการบินสายรองส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่มีระยะทางสั้นกว่าเส้นทางการบินสายหลัก การใช้
เครื่องบินใหญ่มาให้บริการอาจไม่คุ้มต้นทุน ดังนั้น สายการบินราคาประหยัดซึ่งมีลักษณะฝูงบินที่เอื้อต่อการ
ให้บริการในเส้นทางที่มีระยะทางสั้นกว่าจึงมีข้อได้เปรียบสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบในการจับจองตลาด
ส่วนนี้ ทําให้สายการบินนกแอร์และสายการบินแอร์เอเชีย จึงเป็นผู้นําในตลาดเส้นทางการบินรอง
จานวนเที่ยวบินต่อ 1 สัปดาห์
เส้นทางการบินสายย่อย*

สายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบ

สายการบินราคาประหยัด

เชียงใหม่ – อุดรธานี

-

-

21

-

-

กรุงเทพฯ – เลย
กรุงเทพฯ – ลําปาง
กรุงเทพฯ – สกลนคร
กรุงเทพฯ – นครพนม
กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ – น่าน
กรุงเทพฯ – แม่สอด
กรุงเทพฯ – แพร่
กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่ – แม่สอด

-

14
-

7
28
28
3
35
14
4
14
7

7
-

-
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จานวนเที่ยวบินต่อ 1 สัปดาห์
เส้นทางการบินสายย่อย*

เชียงใหม่ – หาดใหญ่
กรุงเทพฯ – ตราด
กรุงเทพฯ – สุโขทัย
กระบี่ – สมุย

สายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบ

-

14
14
7

สายการบินราคาประหยัด

7
-

7
-

-

ที่มา: *Website บริษัท ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดยการบินไทย ไทยสไมล์ และบางกอกแอร์เวย์ให้บริการที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ขณะที่ นกแอร์ แอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย ให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

สายการบินที่ให้บริการในเส้นทางการบินย่อยส่วนใหญ่เป็นสายการบินราคาประหยัด ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกับ
การให้บริการในเส้นทางการบินสายรอง ทั้งนี้ สายการบินนกแอร์เป็นสายการบินที่เปิดให้มีเส้นทางการบินและ
เที่ยวบินมากที่สุด เนื่องจากมีเครื่องบินเล็กที่เหมาะสมกับความต้องการเดินทางในเส้นทางสายย่อย
3.6.4 ปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่
ผ่านมานั้น ยังคงมีแนวโน้มที่สดใสในอนาคต อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยว
โยงกับปัจจัยต่างๆ ทางมหภาคค่อนข้างมาก ดังนั้น ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ จึงเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการบินในอนาคต ทั้งด้านบวกและลบ
เศรษฐกิจโลก
อุต สาหกรรมการบิ นเป็ นอุ ต สาหกรรมที่ มีค วามสัม พั นธ์ แ ละแปรผัน ตามเศรษฐกิ จโลก ดั งนั้ น ทิ ศทางและ
แนวโน้ ม การเติ บ โตหรื อ ถดถอยของเศรษฐกิ จ โลก จึง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ อุ ต สาหกรรมการบิ น อย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากการเติบโตและฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2553 - 2555) ซึ่ง
ส่งผลทําให้อุตสาหกรรมการบินมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่ วงที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัว อุตสาหกรรมสายการบินและการขนส่งทางอากาศอาจเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และรายได้เฉลี่ยต่อคน
ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนับเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างเด่นชัดกับการเดินทางทางอากาศต่อ
คน กล่าวคือ หากประเทศใดมีระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อคนสูง ก็จะส่งผลให้การเดินทางทางอากาศ
ต่อคนของประเทศนั้นๆ สูงตามไปด้วย แต่หากประเทศใดมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อคนต่ํา การเดินทาง
ทางอากาศต่อคนของประเทศก็จะอยู่ในอัตราที่ต่ําตามไปด้วย จากการสํา รวจ ประเทศไทยมีแนวโน้มในการ
เดินทางทางอากาศที่มีความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่สูงกว่าประเทศอื่นที่มีระดับผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศใกล้เคียงกัน เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศไทยมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
และมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใจกลางประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศ นอกจากนี้ การขนส่งทางบกของประเทศไทย
ยังมีช่องทางในการพัฒนาในอนาคตอีกมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศอื่น
เช่น เกาหลีใต้และญี่ปุ่น จึงส่งผลทําให้การคมนาคมทางอากาศเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น
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การเติบโตของการเดินทางเพื่อธุรกิจ
สืบเนื่องจากการขยายตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิ ภาคเอเชียแปซิ ฟิก ความต้องการในการ
เดินทางเพื่อเหตุผลทางธุรกิจจึงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความร่วมมือทางอาเซียนจะเข้ามามีบทบาท
ในความร่วมมือทางธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้น การเดินทางทางอากาศซึ่งเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มี
ความรวดเร็วและสะดวกสบายที่สุดจึงเป็นช่องทางที่น่าจับตามอง ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ธุรกิจการบินต่างๆ จึงมีแนวโน้มในการเพิ่มปริมาณฝูงบินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเดินทางเพื่อธุรกิจ
การขยายตัวของประชากรและเมืองใหม่
รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดทําโดย Daniel Stewart &
Company ร่วมกับ Clarkson Capital Market กล่าวไว้ว่าปัจจัยการขยายตัวของเมืองใหม่ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ขับเคลื่อนการเติบโตอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังคงมีการประมาณการณ์ถึงการเพิ่มขึ้นของ
เมืองใหม่และท่าอากาศยานรองว่าจะยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประชากรที่มี จํานวนเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการมีรายได้หลังค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นยังเป็นอีกเหตุผลหลักที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมีอนาคตอันสดใสอีกด้วย
ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งภูมิศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ถูกกั้นโดยทะเลและมหาสมุทรซึ่งแตกต่างจาก
ภูมิศาสตร์ในภูมิภาคยุโรปส่งผลทําให้การเดินทางทางบกและทางน้ําเป็นทางเลือกที่ไม่สะดวกสะบายเท่ากับการ
เดินทางทางอากาศ นอกจากนี้ การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาค่าโดยสารเนื่องจากประสิทธิภาพเครื่องบินที่ดี
ขึ้น และต้ น ทุ น การบิ น ที่ ต่ํ า ลงยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารเดิ น ทางทางอากาศเป็ น ทางเลื อกที่ น่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับทางเลือกการเดินทางอื่น
การเปิดน่านฟ้าเสรี
ความร่วมมือทางอาเซียน (ASEAN) ส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค
ต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนาประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารมากขึ้นโดยการทําสัญญาการขนส่งทางอากาศ
รวมถึงการพัฒนาขยายท่าอากาศยาน ขณะนี้ประเทศที่ประกาศใช้มาตรการการเปิดน่านฟ้าเสรีในภูมิภาคได้แก่
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศจีน โดยมีการอนุญาตให้สายการบินต่างๆ สามารถดําเนินธุรกิจอย่าง
เสรี ส่งผลกระตุ้นให้ประชากรเดินทางในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น การเปิดเสรีภาพทางอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค
อาเซียน (The ASEAN Single Market Aviation – SAM) มีเป้าหมายในการเปิดเสรีอย่างเต็มรุปแบบสําหรับ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ภูมิภาคสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการค้า
และการบริการระหว่างประเทศสมาชิกโดยเป้าหมายการเปิดสรีแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558
การพัฒนาของสายการบินราคาประหยัด
ความสําเร็จในการก่อตั้งและดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในทวีปอเมริกาและยุโรปส่งผลไปสู่การ
เริ่มต้นของสายการบินราคาประหยัดในประเทศต่างๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการ
พัฒนาของสายการบินราคาประหยัดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน
ในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ของ CAPA ในส่วนของข้อมูลของสายการบินต่างๆ พบว่าส่วนแบ่ง
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ตลาดของสายการบินราคาประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้นจากร้อย
ละ 1.1 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 19.1 ในปี 2554 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของสายการบินราคาประหยัดจึงมีความสัมพันธ์กับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต
ราคาน้ามัน
ความผันผวนของราคาน้ํามันและความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อธุรกิจการบิน เนื่องจากน้ํามันถือเป็นวัตถุดิบหลักในการดําเนินธุรกิจการบิน การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันจะ
ส่งผลให้ราคาค่าตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้นตามอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ส่งผลให้ทางเลือกในการเดินทางทางอากาศอาจมี
ความน่าสนใจลดลงซึ่งนําไปสู่การชะลอตัวของการเติบโตในอุตสาหกรรมการบิน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ภัยธรรมชาติและภัยทีเ่ กิดจากการกระทําของมนุษย์ต่างๆ เช่นเหตุการณ์พายุที่รุนแรง ภูเขาไฟระเบิด อาจส่งผล
ต่อความมั่นใจทางด้านความปลอดภัยของนักเดินทาง ทําให้ความต้องการในการเดินทางทางอากาศลดลงซึ่ง
อาจส่งผลให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเกิดการชะลอตัวได้
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานต่างๆ
ขีดจํากัดทางด้านความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการบินชะลอตัวได้ โดยในปัจจุบันมีท่าอากาศยานหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นั้นให้บริการเกินจํานวนขีดความสามารถที่สามารถรองรับได้อยู่แล้วเช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีอัตราการ
ใช้บริการอยู่ที่ร้อยละ 116.4 และเนื่องจากการขยายและต่อเติมท่าอากาศยานหลักหรือการสร้างท่าอากาศยาน
รองเพิ่มเติมนั้นไม่สามารถทําได้ทันที ช่วงนะยะเวลาในการต่อเติมอาจส่งผลกระทบให้การเติบโตของธุรกิจการ
บินชะลอตัวได้ถึงแม้จะเป็นการชะลอตัวอย่างชั่วคราวก็ตาม
การพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นการเพิ่มทางเลือกในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง
ธุรกิจซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่แข่งทางอ้อมของการเดินทางทางธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
เช่นวีดีโอคอนเฟอร์เร้นคอลอาจส่งผลให้ความต้องการทางการเดินทางเพื่อธุรกิจโดยสายการบินลดน้อยลง
3.7

นโยบายการตลาด

3.7.1 การสร้างมูลค่าในตราผลิตภัณฑ์ (Brand)
การดําเนินแผนการตลาดของบริษัท ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ให้ความสําคัญที่ความมีเสน่ห์แบบไทย ภายใต้
ตราผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ "นกแอร์" ซึ่งเป็นชื่อสั้นๆ ง่ายต่อการจดจํา สื่อถึงความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์
แห่งอิสรภาพแห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ตอกย้ําความเป็นไทยอย่างแท้จริง บริษั ทมีเป้าหมาย
ที่จะสร้างชื่อเสียงของบริษัทให้เป็นที่แพร่หลายในด้านการให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
พร้อมกับสร้างรอยยิ้มให้กับผู้โดยสารตลอดเส้นทางการเดินทาง บริษัทได้โฆษณาดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ภายใต้สโลแกน ‚ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม‛ หรือ ‚We Fly Smiles‛ ในสื่อโฆษณาหลายรูปแบบทั้งในสื่อทางโทรทัศน์
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ําในตราผลิตภัณฑ์ให้เด่นชัด
บริษัทได้ใช้แนวความคิดเรื่องชื่อของ ‚นก‛ ในการตั้งชื่อของเครื่องบิน รวมทั้งสร้างลายบนลําตัวเครื่องบินให้
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สอดคล้องกับชื่อเหล่านั้น อาทิเช่น นกยิ้มหวาน นกลักยิ้ม นกอมยิ้ม นกน่านฟ้า นกฟลามิงโก้ นกสดใส นก
การ์ตูน นกใบเตย นกเขียวหวาน เป็นต้น
บริษัทยังมุ่งเน้นภาพลักษณ์ในฐานะเป็นสายการบินที่เป็นผู้นําในการเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การให้บริการแก่ผู้โดยสาร อาทิ การพัฒนาระบบการสํารองที่นั่งและการชําระเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค โดยคํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลัก ผู้โดยสารสามารถทําการจองด้วยตนเองผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน เคาน์เตอร์เซอร์วิส และผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) สําหรับช่องทางการชําระเงิน บริษัทมีช่องทางที่มีความ
หลากหลาย ด้วยแนวความคิดที่ทําให้ลูกค้าสามารถชําระเงินที่ไหนก็ได้ เช่น การชําระเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม การ
ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่อยู่ภายในร้านเซเว่น -อีเลเว่นหรือตั้งเฉพาะจุด (Stand Alone) ซึ่งมีจุดบริการ
ทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ นกแอร์ยังอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง
ที่ไม่มีท่าอากาศยานบริการหรือไม่มเี ที่ยวบินของนกแอร์ โดยนกแอร์เป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการการ
เดินทางเชื่อมต่อแก่ผู้โดยสาร โดยเพิ่มบริการในส่วนของรถโดยสาร (Fly ‘n’ Ride) หรือเรือเฟอรี่ (Fly ‘n’ Ferry)
โดยการจองตั๋วเพียงครั้งเดียวสู่จุดหมาย เช่น เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะมุก เกาะไหง เวียงจันทน์ ปีนัง เป็นต้น
บริการต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ นกแอร์ได้นําเสนอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร
อนึ่ง เพื่อที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้น บริษัทได้ทําการวิจัยตลาด
และวิ เ คราะห์ เ ชิ งปริ ม าณและคุ ณภาพสํ า หรั บความพึ งพอใจลู กค้ า และการรั บ รู้ต่ อ ตราผลิ ต ภั ณฑ์ (Brand
Awareness) เป็นรายไตรมาส เพื่อจะได้นําข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการ พฤติกรรม และความพึง
พอใจเกี่ยวกับบริการของนกแอร์ และนําเอาผลการวิจัยไปพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการนําเสนอผลิตภัณฑ์
แก่ลูกค้าต่อไป
3.7.2 การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
กิจกรรมทางการตลาดเป็นเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มคุณค่าของตราผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มยอดขายอย่างมี
ชั้นเชิง สําหรับกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทจะมีทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
อาทิเช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั่วประเทศ การออกบูธขายตั๋วโดยสารราคาพิเศษในงานบริการท่องเที่ยว
ต่างๆ ปีละ 8-10 ครั้ง บริ ษัทยั งเน้น กิจกรรมทางการตลาดที่จ ะกระตุ้นให้ลูก ค้าตระหนักถึ งตราผลิ ตภัณฑ์
(Brand Awareness) โดยเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทั้งในระดับท้องถิ่น (Local Marketing) และระดับประเทศ
ซึ่งเป็นการทําให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่ รู้จักต่อสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว สําหรับกิจกรรมทางการตลาดใน
ระดับท้องถิ่น บริษัทเน้นให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมประจําท้องถิ่นหรือชุมชนต่างๆ ที่บริษัทเปิด
เส้นทางการบิน เพื่อสร้างความกลมกลืนกับคนในท้องถิ่น และเพื่อให้ตราผลิตภัณฑ์ของนกแอร์เข้าถึงการรับรู้
ของกลุ่มลูกค้าในระดับท้องถิ่น เช่น งานวันเด็ก งานลอยกระทง งานบุญเดือนสิบ งานผีตาโขน เป็นต้น ส่วนงาน
ระดั บ ประเทศ บริ ษั ท ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ มี ต่ อ สาธารณชนในวงกว้ า ง เช่ น การเป็ น
สปอนเซอร์งานคอนเสิร์ต งานแฟชั่นโชว์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรงบประมาณในอัตราประมาณร้อยละ 2
ของรายได้ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด
บริษัทยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการ ได้แก่ การช่วยเหลือด้านการขนส่ง
ผู้ประสบภัยสึนามิในจังหวัดแถบอันดามันเมื่อปี 2547 โครงการ ‚Nok Give Life‛ ซึ่งนกแอร์จําหน่ายพวงกุญแจ
ที่ระลึกเพื่อนํารายได้ไปสนับสนุน ‚มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ‛ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการขนส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยทั่วประเทศในช่วงปี 2553-2554 เป็นต้น
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการการสร้างชื่อทางการค้านกแอร์ให้เป็ นที่รู้จักในวงกว้างภายในประเทศและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
บริษัทได้เลือกใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ เป็นต้น ผสมผสานไปกับกิจกรรมการตลาดอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกที่มีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพราะสามารถ
กระตุ้นรายได้ในช่วงเวลาที่อุปสงค์การเดินทางอยู่ในระดับต่ํา บริษัทได้มีการวางแผนการส่งเสริมการขายใน
ระยะยาว โดยใช้ข้อมูลสถิติผู้ โดยสารในอดีต รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคต่างๆ เพื่อมาประมาณการความ
ต้องการของผู้โดยสาร และจัดสรรที่นั่งราคาพิเศษสําหรับเที่ยวบินที่มีความต้องการต่ําออกมาทําโปรโมชั่น โดย
บริษัทจะออกโปรโมชั่นใหญ่ค่าโดยสารราคาพิเศษประมาณปีละ 10 ครั้ง ซึ่งมีเงื่อนไขการสํารองที่นั่ งล่วงหน้า
ตั้งแต่ประมาณ 2 สัปดาห์ หรือ 1 เดือนขึ้นไป โปรโมชั่นดังกล่าวจะช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีความอ่อนไหวต่อราคาที่
สูงให้มาใช้บริการของนกแอร์ และเป็นการเพิ่มยอดขายให้กับเที่ยวบินที่คาดว่าจะมีอัตราการขนส่งผู้โดยสารต่ํา
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการส่งเสริมการขายในระยะสั้น ซึ่งจะดําเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ขณะนั้นเพื่อเป็นโอกาสในการกระตุ้นยอดขายของเที่ยวบินที่มียอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น
แผนการส่งเสริมการขาย ‚Midnight sale‛ ที่มีการเสนอราคาค่าโดยสารในอัตราพิเศษสําหรับการจองใน
ช่วงเวลา 18:00 น. ถึง 08:00 น. ของวันถัดไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อกระตุ้นระดับอุปสงค์ในเส้นทาง
การบินหรือช่วงเวลาบินที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าปกติ
3.7.3 การรักษาลูกค้าประจาโครงการนกแฟนคลับ (Nok Fan Club)
บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างและการรักษาฐานลูกค้าประจําให้กลับมาใช้บริการนกแอร์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
บริษัทจึงได้ก่อตั้งโครงการสมาชิกนกแฟนคลับขึ้นในปี 2551 เพื่อตอบแทนกลุ่มสมาชิกที่มีการเดินทางกับนก
แอร์เป็นประจําให้ได้รับบริการและสิทธิประโยชน์พิเศษที่แตกต่างจากผู้โดยสารทั่วไป สิทธิประโยชน์หลักของ
โครงการ คือการสะสมคะแนนจากค่าบัตรโดยสารเพื่อแลกเที่ยวบินฟรี และของรางวัลอื่นๆ สมาชิกนกแฟนคลับ
ยังได้รับข่าวสารต่างๆ ของนกแอร์เป็นประจํา ข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรโดยสาร
ลดราคาก่อนลูกค้าทั่วไป
สมาชิกนกแฟนคลับแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) นกสไมล์ เป็นสมาชิกระดับแรก ซึ่งลูกค้าทุกคนสามารถ
สมัครได้โดยเสียค่าสมาชิกแรกเข้า 200 บาท มีอายุสมาชิก 2 ปี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ได้รับ
น้ําหนักสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 กิโลกรัม จากเงื่อนไขตั๋วโดยสารที่ซื้อ บริการเช็คอินทางโทรศัพท์ (Nok
Call Home) และ (2) นกสไมล์พลัส เป็นสมาชิกที่ได้รับการเชิญจากบริษัท โดยการคัดเลือกจากกลุ่มลูกค้าที่มี
การเดินทางกับนกแอร์ไม่ต่ํากว่า 35 เที่ยวบินต่อปี สิทธิประโยชน์ของนกสไมล์พลัส ได้แก่ เลื่อนชั้นบัตรโดยสาร
เป็นชั้นนกพลัสทันทีที่มีที่นั่งชั้นนกพลัสว่างในเที่ยวบินที่โดยสาร ได้รับน้ําหนักสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มอีก 10
กิโลกรัม จากเงื่อนไขตั๋วโดยสารที่ซื้อ ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้รับเช่นเดียวกับสมาชิกนกสไมล์
3.8

ลักษณะลูกค้า
ระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทให้บริการผู้โดยสารจํานวน 2.21 – 4.12 ล้านคน สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556
บริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้น 1.41 คน ซึ่งระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมี
อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (Cabin Factor) ที่ร้อยละ 80.3 – 87.6 โดยผู้โดยสารของบริษัทอาจพิจารณาแบ่งออก
ได้เป็น 3ประเภทหลักตามจุดประสงค์การเดินทางได้ดังต่อไปนี้
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ประเภท
ติดต่อธุรกิจและราชการ
ท่องเที่ยว
เยี่ยมญาติพี่น้อง
อื่นๆ
รวม
ที่มา: บริษัท

ปี 2553
ร้อยละ
39.0
31.0
24.0
6.0
100.0

ปี 2554
ร้อยละ
39.0
34.0
21.0
6.0
100.0

ปี 2555
ร้อยละ
38.0
34.0
23.0
5.0
100.0

การติดต่อธุรกิจและราชการ
บริษัทมีผู้โดยสารเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจหรือราชการประมาณร้อยละ 38.0 – 39.0 ผู้โดยสารประเภทดังกล่าวมี
ลักษณะการเดินทางอย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งปี อีกทั้งยังต้องการความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการ
เดินทางที่สูง (Travel Convenience) โดยผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวส่วนมากจะมีความความอ่อนไหวของราคา
ต่ําสุด (Price Insensitive) หรือพร้อมที่จะจ่ายค่าโดยสารในอัตราที่สูงขึ้นเล็กน้อย เพื่อแลกกับความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง เนื่องจากกลุ่มผู้โดยสารดังกล่าวส่วนใหญ่สามารถเบิกค่าโดยสารกับบริษัทหรือหน่วยงานต้น
สังกัดได้
การท่องเที่ยว
บริษัทมีผู้โดยสารเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 31.0 – 34.0 ผู้โดยสารประเภทดังกล่าวส่วนมากจะ
เลือกเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และมีการสํารองที่นั่งล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานเพื่อให้ได้ราคาต่ําที่สุด
ผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวจะมีลั กษณะตรงกันข้ามกับกลุ่มนักธุรกิจหรือราชการ โดยให้ความสําคัญกับราคาค่า
โดยสารเป็นหลัก และให้ความสําคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทางไม่มากนัก
การเยี่ยมญาติ
บริษัทมีผู้โดยสารเดินทางเพื่อการเยี่ยมญาตพี่น้องจํานวน ประมาณร้อยละ 21.0 – 24.0 ผู้โดยสารประเภท
ดังกล่าวจะเดินทางตลอดทั้งปี แต่จะไม่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางที่สูงเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารที่
เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือราชการ อีกทั้งผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวมีความอ่อนไหวของราคาตั๋วสูงกว่าผู้โดยสาร
ที่ต้องเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือราชการ
3.9

ช่องทางการจัดจาหน่ายและชาระเงิน
เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าในการสํารองที่นั่งและชําระเงินค่าบัตรโดยสาร บริษัทได้มุ่งมั่นในการพัฒนา
ช่องทางการสํารองที่นั่งและชําระเงินผ่านช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อครอบคลุมทุกความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าของบริษัท สายการบินนกแอร์จัดเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมการบินในการเสนอช่องทางจําหน่าย
และชําระเงินรูปแบบใหม่เสมอมา อาทิ การชําระเงินค่าบัตรโดยสารที่ตู้เอทีเอ็มและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นครั้ง
แรกของโลกในปี 2547 การสํารองที่นั่งพร้อมทั้งชําระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นสายการบินแรกของไทยในปี
2555 การสํารองที่นั่งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone และ Tablet ในทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น iOS
Android หรือ Blackberry เป็นต้น
ปัจจุบัน ผู้โดยสารทั่วไปสามารถสํารองที่นั่งผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทั้งหมด 5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ (รวมถึง
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่) ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน ตัวแทนจําหน่าย
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยเว็บไซต์และช่องทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นช่องทางการสํารองที่นั่งที่ได้รับความนิยม
มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวก ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลา และไม่มีค่าบริการในการสํารองที่นั่ง นอกจากนี้บริษัท
ยังมีช่องทางการสํารองที่นั่งเฉพาะสําหรับลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ลูกค้าองค์กร และลูกค้าสมาชิกรัฐสภา
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ตารางแสดงสัดส่วนการสํารองที่นั่งผ่านช่องทางต่างๆ
หน่วย: ล้านบาท
2553
2554
2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
เว็บไซต์และอิเลคทรอนิคส์
44.5
48.1
52.5
61.2
ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
18.8
15.2
14.2
11.3
เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน
17.8
16.2
11.9
11.3
ตัวแทนจําหน่าย
16.2
15.0
16.6
11.1
อื่นๆ*
2.7
5.5
4.8
5.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
หมายเหตุ: *ช่องทางการสํารองที่นั่งอื่นๆ รวมถึงการจําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส การจําหน่ายผ่านลูกค้าองค์กร และการจัด
จําหน่ายตามการจัดแสดงงานต่างๆ

การจําหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอิเลคทรอนิคส์
บริษัทจําหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44.5 –61.2 ระหว่างปี 2553 - 2555
และ ไตรมาส 1 ปี 2556 โดยผู้ โ ดยสารสามารถสํ า รองตั๋ ว โดยสารผ่ า นทาง www.nokair.com และ
www.nokfanclub.com หรือเว็บไซต์บนมือถือ m.nokair.com โดยการสํารองที่นั่งผ่านทางเว็บไซด์เป็นช่องทาง
ที่ครบวงจรและสะดวกต่อการใช้งานมากที่สุด โดยมีการให้บริการตั้งแต่การตรวจสอบเส้นทางการบินและตาราง
การบิน การสํารองที่นั่ง การเช็คอิน การเลือกซื้อบริการเสริม รวมถึงการสํารองบริการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ อีก
ช่องทางที่สําคัญในการสํารองที่นั่งและเช็คอิน คือ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Application on Smart
phone) ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการสายการบินเพียงไม่กี่รายที่พัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งานที่เติบโต
ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ของโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย และอํ า นวยความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
ทั้งนี้การสํารองที่นั่งผ่านอินเตอร์เน็ตจัดเป็นช่องทางที่มีต้นทุนการให้บริการต่ําที่สุด เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การจ้างพนักงานเพื่อทําการสํารองที่นั่ง การเช็คอินทางเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือ จะช่วยลดเวลาและปริมาณ
ผู้โดยสารที่ต่อแถวเช็คอินที่ท่าอากาศยานลง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องความล่าช้าของเที่ยวบิน บริษัทคาดว่า
ช่องทางการขายผ่านอินเตอร์เน็ตจะยังคงเป็นช่องทางการจําหน่ายหลัก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะ
ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจําหน่ายผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
สําหรับลูกค้าทั่วไป สามารถสํารองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทหมายเลข 1318 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา
8:00 น. ถึง 21:00 น. ส่วนหมายเลขสําหรับนกแฟนคลับ ให้บริการ 24 ชั่วโมง จัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก
และรวดเร็ว ระหว่างปี 2553 – ไตรมาส1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการจองซื้อผ่าน Call Center คิดเป็นร้อย
ละ 11.3 - 18.8 ถึงแม้ว่า การขายผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าจะยังมีสัดส่วนที่น้อย แต่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้
ลูกค้าได้โดยสอบถามข้อมูล และส่งผ่านข้อร้องเรียนมายังบริษัท ซึ่งถือเป็นช่องทางสําคัญในการติดต่อกับลูกค้า
การจําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน
บริษัทให้บริการสํารองที่นั่งที่ท่าอากาศยานทุกแห่งที่ทําการบิน และมีเคาน์เตอร์นอกท่าอาศยาน รวม ณ วันที่
31 มีนาคม 2556 บริษัทมีสํานักงานขายทั้งสิ้น 21 แห่ง ได้แก่ เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน 20 แห่ง และอื่นๆ 1
แห่ง ระหว่างปี 2553 – ไตรมาส1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จําหน่ายผ่านทางเคาน์เตอร์ท่าอากาศยานคิดเป็นร้อย
ละ11.3 - 17.8
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ในปี 2555 บริษัทได้เริ่มบริการ ‚Nok Dude & Nok Babe‛ ขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการสํารองที่นั่งที่ท่า
อาศยาน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการต่อแถวที่เคาน์เตอร์ท่าอากาศยาน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
โดยพนักงานภายใต้ชื่อ ‚Nok Dude” และ “Nok Babe” ปัจจุบันพร้อมให้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมือง โดยพนักงานจะคอยอํานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารที่กําลังจะเดินทาง โดยสามารถเช็คอินผ่าน Tablet
ได้ทันที ผู้โดยสารจึงไม่ต้องไปต่อแถวที่หน้าเคาน์เตอร์ นอกจากนั้นยังสามารถทําการสํารองที่นั่งโดยชําระเงิน
ผ่านบัตรเครดิต และระบุที่นั่งล่วงหน้า ทําให้การสํารองที่นั่งและเช็คอินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
การจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย
ผู้โดยสารสามารถจองซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางตัวแทนจําหน่ายที่จดทะเบียนกับบริษัทได้ทั่วประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีทั้งสิ้น 1,256 ราย โดยการจองซื้อผ่านทางตัวแทน
จําหน่ายจะเหมาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะเข้าถึงการใช้งานทางอินเตอร์เน็ต และศูนย์บริการลูกค้าทาง
โทรศัพท์ อัตราค่าโดยสารสําหรับลูกค้าที่จองซื้อตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนจําหน่าย จะเป็นอัตราเดียวกันกับการ
จองซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทมีนโยบายให้ส่วนแบ่งการขาย (Commission Fee) แก่ตัวแทนจําหน่าย
สําหรับการจําหน่ายตั๋วประเภทนกเปลี่ยนได้ (Nok Flexi) และนกพลัส (Nok Plus) ระหว่างปี 2553 – 2555
และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จําหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจําหน่ายคิดเป็นร้อยละ11.1– 16.6
การจําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส รวมถึงร้านสะดวกซื้อเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การจองซื้อและชําระเงินให้กับผู้โดยสาร ผู้โดยสารสามารถจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสภายในร้านเซเว่นอีเลฟ
เว่นทั้งหมดในประเทศไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เป็นแบบ Stand Alone โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มี
เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ให้บริการจําหน่ายตั๋วทั่วประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 8,000 สาขา การเปิดช่องทางการจําหน่าย
ดังกล่าว ทําให้บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายบัตรโดยสารที่มากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า
การจําหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆ
บริษัทมีช่องทางการจําหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทางอื่นๆ ซึ่งมิใช่ช่องทางประจํา ได้แก่ การขายผ่านการออกบู
ธตามการจัดแสดงงานต่างๆ อาทิ งานไทยเที่ยวไทย การจัดงานโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โดย
ช่องทางดังกล่าว อาจไม่ใช่ช่องทางการขายโดยตรง แต่เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของบริษัท เพื่อ
ประชาสัมพันธ์บริษัท ตลอดจนการแนะนําผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆของบริษัท
ตารางแสดงช่องการการจัดจําหน่ายและช่องทางการชําระเงิน
ช่องทางการจัดจาหน่าย/
ช่องทางการชาระเงิน
1. เงินสด
2. บัตรเครดิต
3. ตู้เอทีเอ็ม
4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
5. ไดเร็กเดบิต
(เฉพาะ ธ.ไทยพาณิชย์)
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ส่วนช่องทางการชําระเงิน ผู้โดยสารทั่วไปสามารถชําระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งลูกค้านิยมมากที่สุดเนื่องจากมีความ
สะดวก รองลงไปเป็น การชํ าระด้ วยเงินสด ชําระที่ตู้เ อทีเอ็ ม (ปั จจุบัน ได้แ ก่ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย ธ.
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กรุงเทพ ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา) ชําระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะ
ลูกค้าองค์กร และลูกค้าสมาชิกรัฐสภา จะมีเงื่อนไขการชําระเงินที่แตกต่างออกไปตามที่ตกลงกันไว้
3.10 การดาเนินงานของบริษัท
ปัจจุบัน บริษัทให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยมีฐานปฏิบัติการบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และ
ศูนย์ปฏิบัติการบินย่อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อบินเส้นทางภายในภาคเหนือ และระหว่าง
ภูมิภาค ที่ฐานการบินหลักดอนเมืองประกอบด้วยหน่วยงานหลักได้แก่ ศูนย์นักบินและลูกเรือ ฝ่ายปฏิบัติการ
บิน ฝ่ายซ่อมบํารุงเครื่องบิน ฝ่ายบริการลูกค้า ส่วนการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ส่วนมากจะกระทําที่ท่าอาศยาน
นานาชาติดอนเมือง เนื่องจากมีต้นทุนน้ํามันต่ําที่สุด ส่วนที่ท่าอากาศยานภูมิภาคจะเป็นการเติมเพิ่มเติมเป็น
บางครั้งตามมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้น
โดยหากทําการบินจากศูนย์การปฎิบัติการบินทัง้ สองของบริษัทโดยใช้เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737 ของบริษัทซึ่ง
สามารถบินได้ไกลสูงสุดถึง 3,500 กิโลเมตร หรือติดต่อกันนานสุด 4ชั่วโมงบิน บริษัทจะสามารถให้บริการการ
บินครอบคลุมพื้นที่การบินได้ทั้งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ รวมถึงประเทศทีม่ ีประชากรมากและมีการ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจที่สูงอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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3.10.1 การดาเนินงานปกติ
การเตรียมตัวของนักบินและลูกเรือ
นัก บิน และลูก เรือ รายงานตั ว ที่ท่ าอากาศยานต้ นทาง
ก่อนทําการบินตามเวลาที่กําหนดเพื่อรับทราบข้อมูล
การบิ น รวมถึ ส ภาพอากาศในวั น นั้ น ๆ ก่ อ นขึ้ น
ปฏิบัติการบินนักบินและลูกเรือต้องเตรียมความพร้อม
ความปลอดภัยและการให้บริการบนเที่ยวบิน หลังจาก
นั้น ลูกเรือจึงขึ้นเครื่องบินเพื่ อเตรียมความพร้อมด้าน
อุปกรณ์การให้บริการต่างๆ บนเครื่องบิน

การเตรียมเครื่องบินและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องบินของบริษัท ได้รับการตรวจซ่อมบํารุงตามแผน
โดยบริษัทภายนอกที่ให้บริการซ่อมบํารุง ได้แก่ การบิน
ไทย (สําหรับฝูงบินโบอิ้ง 737-400 และเอทีอาร์ 72 ที่
เช่าจากการบินไทย) Air France Industries (สําหรับ
ฝู ง บิ น โบอิ้ ง 737-400) และ Lufthansa
Technik
(สําหรับฝูงบินโบอิ้ง 737-800) ซึ่งผู้ให้บริการซ่อมบํารุง
เครื่องบิ นทุกรายมีมาตรฐานการซ่ อมบํารุง ระดับโลก
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจากกรมการบิ น พลเรื อ น
องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (US Federal
Aviation Administration :FAA) หรือองค์การความ
ปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European
Aviation Safety Agency :EASA) ก่อนการปฏิบัติการ
บินในแต่ละวันเครื่องบินจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก
วิ ศ วกรที่ ผ่ า นการรั บ รองจากกรมการบิ น พลเรื อ น
นอกจากนั้น ในทุกๆครั้งก่อนทําการบินนักบินจะต้อง
ตรวจสอบสภาพเครื่องบินอีกครั้งเพื่อความมั่นใจได้ว่า
เครื่ อ งบิ น อยู่ ใ นสภาพสมบู ร ณ์ พ ร้ อ มทํ า การบิ น ด้ ว ย
ความปลอดภัยสูงสุด

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 73

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การให้บริการผูโ้ ดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน
ผู้ โ ดยสารสามารถสํ า รองที่ นั่ ง เลื อ กที่ นั่ ง และ
ลงทะเบียนขึ้นเครื่องบิน ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทาง
ต่ า งๆ อาทิ เคาน์ เ ตอร์ ที่ ท่ า อากาศยาน เว็ บ ไซต์
แอพพลิ เ คชั่ น บนโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และศู น ย์ บ ริ ก าร
ลูกค้าทางโทรศัพท์ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการพิเศษ
ต่างๆ อาทิ “Nok Shuttle Car” บริการรถกอล์ฟเพื่อ
ให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
โดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ‚ลานลู ก นก‛ พื้ น ที่ สั น ทนาการ
สํ า หรั บ เด็ ก ในบริ เ วณรอขึ้ น เครื่ อ งบิ น “Nok Wifi”
บริการอินเตอร์เนตไร้สายฟรีในบริเวณรอขึ้นเครื่องบิน
“Nok Dude and Nok Babe‛ พนักงานต้อนรับ
ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ตลอดจนให้บริการรับจอง
ตั๋วโดยสาร และเช็คอิน เป็นต้น

การให้บริการผูโ้ ดยสารระหว่างเที่ยวบิน
บริษัทคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสําคัญ
ดังนั้น ก่อนออกเดินทางทุกเที่ยวบินพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินจะสาธิตและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้
อุป กรณ์ต่ า งๆ เมื่ อ เกิ ด เหตุฉุ ก เฉิน หลั งจากนั้น เมื่ อ
สัญญาณรัดเข็มขัดดับลง ลูกเรือจะให้บริการอาหารว่าง
และน้ํ า ดื่ ม ซึ่ ง เป็ น การบริ ก ารโดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ผู้โดยสารยังสามารถเลือกซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพิ่มเติม รวมทั้งสินค้าที่ระลึกของนกแอร์ได้จากบริการ
“Nok Smile Shop” บนเที่ยวบินของนกแอร์ผู้โดยสาร
ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความสุขและ
รอยยิ้มดังสโลแกน ‚We Fly Smiles‛ จากการบริการ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ด้วยบุคลิกที่เป็นมิตร
ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เป็ น กั น เอง และมี เ อกลั ก ษณ์ ใ นการ
กล่าวต้อนรับด้วยภาษาถิ่นแต่ละภาคของเที่ยวบิน เพื่อ
สร้างความประทับใจ และอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว
ทั้ง นี้ เพื่อ ให้สอดคล้ องกั บแนวคิ ด การให้ บ ริก ารแบบ
‚Professional and Friendly‛
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การให้บริการผูโ้ ดยสารภายหลังเที่ยวบิน
นกแอร์ มีบ ริ ก ารติ ด ตามสั ม ภาระซึ่ ง มี เคาน์ เ ตอร์ อ ยู่ ที่
บริ เ วณสายพานรั บ กระเป๋ า เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารติ ด ตาม
สัมภาระที่ฝ ากไว้เป็น กรณี พิเศษ เช่น อาวุธปืน หรื อ
สัมภาระที่ ล่า ช้า หรือ สูญ หาย ผู้โ ดยสารที่เ ป็น สมาชิ ก
Nok Fan Club จะได้รับข้อความขอบคุณที่มาใช้บริการ
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพื่อสื่อสารกรณีผู้โดยสารมี
คํา แนะนํ า หรื อ ความเห็ น ต่อ การบริ ก าร นอกจากนั้ น
บริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานที่ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก าร ‚Nok
Care” มีเจ้าหน้าที่คอยรับคําแนะนํา คําติชมต่อบริการ
ของลู ก ค้ า นกแอร์ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ เสี ย ง
สะท้อนจากมุมมองของลูกค้า โดยข้อแนะนํา หรือคําติ
ชมที่ได้มีการรวบรวม และนําเสนอเป็นรายงานส่งไปยัง
ผู้บริหารเพื่อปรับปรุแก้ไขการให้บริการของบริษัท

3.10.2 การดาเนินงานในกรณีเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ
บริษัทตระหนักดีว่าถึงแม้บริษัทจะได้ปฎิบัติงานในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด แต่อุบัติเหตุก็
อาจเกิดขึ้นกับอากาศยานได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน บริษัทได้เตรียมแผน
รองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency and Accident Procedures : EAP) โดยมีจุดประสงค์
เพื่อลดผลกระทบและผลที่ตามมาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร ลูกเรือ ทรัพย์สิน และชื่อเสียงของบริษัท อีกทั้ง
ยังให้ความร่วมมือและกระจายข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคคลสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน
บริษัทจะยังสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ล่ะหน่วยงานจะต้องจัดทําแผนงาน
และขั้นตอนการปฏิบัติโดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
อีกทั้งยังต้องให้สอดคล้องกับแผนรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ส่งผลให้สามารถรับมือได้ทันท่วงที
แผนรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน จะแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัท ออกเป็น 2 ฝ่าย
ใหญ่ๆ คือ Head Office Organization และ Local Organization สําหรับ Head Office Organization มีหน้าที่
ช่วยเหลือและประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภายใต้การควบคุมดูแล
ของ Crisis Management Committee (CMC) ซึ่งได้แก่ Chief Operating Officer (COO) โดยมีการจัดตั้งทีม
ขึ้นมาทั้งหมด 4 ทีม ดังนี้
1. Company Investigation Team (CIT) มีหน้าที่ตรวจสอบหาสาเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยาน รวมถึง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Board : AIB) และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกรมการบินพลเรือน
2. Crew Members Recovery Organization (CREW) มีหน้าทีช่ ่วยเหลือผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้ประสบ
เหตุโดยการจัดเตรียมหน่วยแพทย์เข้ารักษาและให้ความช่วยเหลือในทันทีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
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3. Aircraft Recovery Team Organization (ATR) มีหน้าที่เคลื่อนย้ายเครื่องบินหรือซากเครื่องบินจากสถานที่
ประสบเหตุไปยังศูนย์ซ่อมแซม (Technical Department)

4. Special Assistant Team (SAT) มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือญาติ หรือ FAST (Family Assistant
and Support Team) เป็นทั้งหมด 10 ทีมย่อย ได้แก่ ทีมสื่อสารองค์กร (Corporate Communication
Team) ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและระดับท้องถิ่น ทีมสัมภาระและพัสดุ
ภัณฑ์ (Baggage & Cargo Team) ทําหน้าที่ในการดูแลสัมภาระและพัสดุภัณฑ์ของผู้ประสบเหตุ ทีม
ประกันภัย (Insurance Team) ทําหน้าที่จัดการเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย ทีมจัดการเดินทางและที่พัก
(Travel Arrangement Team) ทําหน้าที่จัดการเรื่องการเดินทางของญาติผู้ประสบเหตุ ทีมจัดการพนักงาน
(Personnel Team) ทําหน้าที่จัดการเรื่องการเดินทางสมาชิก FAST และรวบรวมเอกสารการเดินทางเพื่อ
จัดทําวีซ่าในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ทีมบันทึกประวัติผู้โดยสารและญาติ (Passenger and
Family Records Team) ทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายชื่อผู้โดยสารและลูกเรือ และจัดทํา
ข้อมูลส่วนกลางให้ผู้อํานวยการ FAST เพื่อส่งรายงานต่อ CMC ทีมดูแลญาติ (Family Care Team) ทํา
หน้าที่ช่วยเหลือและติดต่อญาติผู้ประสบเหตุและผู้รอดชีวิต เก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของผู้
ประสบเหตุและญาติ ทีมตอบรับโทรศัพท์ (Telephone Call Response Team) ทําหน้าที่ตอบคําถามและ
รับข้อมูลต่างๆ เพื่อรายงาน FAST Director ทีมการเงิน (Financial Records Team) ทําหน้าที่
ประสานงานกับสมาชิก FAST ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินต่างๆ และ ทีมสถานที่และรักษาความปลอดภัย
(Physical Set-Up & Security Team) ทําหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่ อาหาร
ความปลอดภัย และอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงานต่างๆ ที่จําเป็น
สําหรับ Local Organization จะมีแผนรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินในระดับหน่วนงานย่อยหรือใน
ระดับสถานี (Local Emergency and Accident Procedures : LEAP) ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานจะคล้ายคลึง
และสอดคล้องกันกับ แผนรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินหลัก (EAP) โดยในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น ผู้ประสานงานของสถานี (Accident Station) ที่ใกล้จุดเกิดเหตุ จะแจ้งไปยังสถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง และสถานีที่อยู่ระหว่างเส้นทางการบิน รวมทั้งผู้จัดการสถานีในกรณีเกิดเหตุฉุ กเฉิน (Local
Crisis Manager) และผู้จัดการประจําภาคพื้นที่ (Area Manager) เพื่อให้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
และตั วแทนจากเจ้าหน้ าที่ที่เ กี่ยวข้ องจากหน่ วยงานของทางราชการ หลัง จากนั้ นทุกฝ่ ายที่เ กี่ยวข้ องจะ
ดํา เนิน การปฏิง านตามแผน LEAP ที่ ไ ด้ว างเอาไว้ โดยการติด ต่ อประสานงานระหว่ า ง Head Office
Organization และ Local Organization จะมีหน่วยงานกลาง คือ ฝ่ายปฎิบัติการบินคอยให้ความช่วยเหลืออยู่
ตลอด 24 ชั่วโมง
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3.11 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
3.11.1 เครื่องบิน
เครื่องบินของสายการบินนกแอร์
บริษัทมีนโยบายจัดสรรเครื่องบินให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการบินในแต่ละเส้นทางการบินทั้ง เส้นทาง
การบินสายหลัก สายรอง และสายย่อย โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสารทั้งสิ้น 4 รุ่น ได้แก่ โบอิ้ง 737-400 โบอิ้ง 737-800 เอทีอาร์ 72-200 และเอทีอาร์ 72-500 รวมทั้งสิ้น
17 ลํา ทั้งนี้ บริษัทจัดหาเครื่องบินทุกลําด้วยวิธีการเช่าในลักษณะ Dry Lease หรือ เช่าเฉพาะเครื่องบินไม่รวม
นักบินและลูกเรือ โดยบริษัททําสัญญาเช่าดําเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาเช่า 3 - 12
ปี โดยเครื่องบินทั้งหมดมีระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ประมาณ 0.2 - 11.8ปี (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวข้อ “5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5.1.1 สัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน”)

โบอิ้ง 737 – 400 (Boeing 737-400)

โบอิ้ง 737 – 800 (Boeing 737-800)

เอทีอาร์ 72-200 (ATR 72-200)

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฝูงบินของสายการบินนกแอร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ประเภทเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200/72-500
รวม

จานวนเครื่องบิน (ลา)
3
10
4
17

ความจุผู้โดยสารต่อลา (ที่นั่ง)
150/168
189
66/70

อายุโดยเฉลี่ย (ปี)
21.0
8.0
14.6
11.8

เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-400 และ 737-800 เป็นเครื่องบินโดยสารที่มีพิสัยบินระยะปานกลาง ลําตัวแคบ ใช้
เครื่องยนต์ไอพ่น ซึ่งเครื่องบินทั้งสองรุ่นสามารถนํามาใช้หมุนเวียนและทดแทนกันได้สําหรับเส้นทางสายหลัก
และเส้นทางสายรองโดยเครื่องบินทั้งสองรุ่นสามารถบินติดต่อกันไกลที่สุด 4 ชั่วโมง สําหรับเครื่องบินเอทีอาร์
72-200/500 เป็นเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ใช้เครื่องยนต์ใบพัด (Turbo prop) 2 เครื่อง มีพิสัยบินระยะใกล้
ซึ่งบริษัทจะนํามาใช้บินในเส้นทางสายรองและสายย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการบินที่มีไม่มากนัก โดย
เครื่องบินรุ่นดังกล่าวสามารถบินติดต่อกันไกลที่สุดประมาณ 3 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 77

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
อัตราการใช้เครื่องบินต่อลํา
บริษัทมุ่งเน้นการใช้เครื่องบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสําคัญ อีกทั้ง
ยังมุ่งเน้นให้เที่ยวบินของบริษัทไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งจะกระทบต่อตารางการบินของบริษัทโดยระหว่างปี 2553
– 2555 และไตรมาส1 ปี 2556 สายการบินนกแอร์มีเครื่องบิ น 8 - 17 ลํา ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทมี
อัตราการใช้เครื่องบินประเภทโบอิ้งเฉลี่ยที่ 8.7-9.3 ชั่วโมงต่อวันต่อลํา ซึ่งจัดว่าสูงกว่าอัตราการการใช้เครื่องบิน
โดยเฉลี่ยที่ 8.0 ชั่วโมงต่อวันต่อลํา อย่างไรก็ดี ถึงมีอัตราการใช้เครื่องบินที่สูง บริษัทก็มีประสิทธิภาพในการบิน
โดยสามารถรักษาอัตราการล่าช้าของเที่ยวบินให้ไม่เกินร้อยละ 15 ซึ่งจัดว่าต่ํา
แผนการจัดหาและปลดระวางเครื่องบิน
ในปี 2556 - 2558 บริษัทมีแผนการจัดการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม เพื่อทดแทนเครื่องบิน ที่กําลังจะหมด
สัญญาเช่า และเพื่อรองรับการขยายเส้นทางการบินในอนาคต โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการจัดหาเครื่องบินที่มีอายุ
การใช้งานที่น้อยหรือลําใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของฝูงบินและยังช่ วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบํารุงรักษาเครื่องบิน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องบิน บริษัทคาดว่าอายุเฉลี่ยของฝูงบินของ
บริษัทจะมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง 8.2 6.6 และ 5.9 ปี ในปี 2556 2557 และ 2558 ตามลําดับ
บริษัทได้รับการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนให้จัดหาเครื่องบิน และมีกําหนดการส่งคืนเครื่องบินตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ประเภทเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-500
รวม

หน่วย
ลํา
ลํา
ลา

2556
6*
1**
7

ปีที่คาดว่าจะได้รับมอบ
2557
4
3
7

2558
4
3
7

หมายเหตุ: *ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้รับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 แล้วจํานวน 2 ลํา
**ในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้รับมอบเครื่องบินเอทีอาร์ 72-500 แล้วจํานวน 1 ลํา
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5.1.1 สัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน”)
ประเภทเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200
เอทีอาร์ 72-500
รวม

หน่วย
ลํา
ลํา
ลํา
ลํา
ลา

2556
3
2*
5

ปีที่คาดว่าจะส่งคืน
2557
0

2558
0

หมายเหตุ: *เครื่องบินจะส่งคืนก่อนกําหนดการคืนเครื่องบิน ตามสัญญาเช่าที่ระบุวันครบกําหนดในปี 2557 อย่างไรก็ดีบริษัทไม่
จําเป็นต้องเสียค่าปรับตามสัญญาเช่าเนื่องจากสามารถเจรจาตกลงกับผู้ให้เช่าได้
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5.1.1 สัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน”)

นอกจากนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจํากัดให้มีจํานวนประเภทของเครื่องบินน้อยที่สุดซึ่งสามารถให้บริการอย่าง
เหมาะสมในเส้นทางสายหลัก สายรองและสายย่อย ทั้งนี้ ในการมีจํานวนประเภทเครื่องบินที่ไม่มากจะทําให้เกิด
การประหยัดต้นทุนในการซ่อมบํารุงเครื่องบิน และเกิดความยืดหยุ่นในการใช้นักบิน เนื่องจากกรมการบินพล
เรือน กําหนดให้นักบินจะได้รับอนุญาตให้ทําการบินเฉพาะเครื่องบินประเภทเดียวเท่านั้น อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 78

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การดําเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อการซ่อมบํารุง การฝึกอบรมนักบิน ลูกเรือ วิศวกร
และพนักงานช่าง จะแปรผันตามจํานวนแบบของเครื่องบิน และชนิดของเครื่องยนต์ที่ใช้ในฝูงบิน
การซ่อมบํารุงเครื่องบิน
บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสําคัญ โดยเน้นย้ําให้เครื่องบินอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์พร้อมทําการบินทุกครั้งภายใต้มาตรการการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงเป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมการบินพลเรือน องค์กรบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) หรือองค์การความปลอดภัยด้านการบิน
แห่งสหภาพยุโรป (EASA) โดยการซ่อมบํารุงตามแผน (Scheduled Maintanance/Maintenance Program)
อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังต่อไปนี้
1)

2)

3)

การซ่ อ มบํ า รุ ง ทั่ ว ไป (General) คื อ การซ่ อ มบํ า รุ ง ตามการดํ า เนิ น งานทั่ ว ไปของเครื่ อ งบิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย การซ่อมบํารุงก่อนการบิน (Transit Check) การซ่อมบํารุงประจําวัน (Daily Check) และ
การซ่อมบํารุงทุกระยะ 200 ชั่วโมงบิน (A Check) โดยการซ่อมบํารุงดังกล่าวจัดเป็นการซ่อมบํารุงเพื่อ
เตรียมการพร้อมก่อนการบินและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น (Preventative Maintenance)
การซ่อมบํารุงตามระยะการบิน (C-Check) คือ การซ่อมบํารุงตามที่สัญญาเช่าเครื่องบินกําหนด โดยผู้
เช่าจําเป็นต้องซ่อมบํารุงเพื่อให้เครื่องบินกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยการซ่อมบํารุงจะต้องกระทํา
เมื่อครบกําหนดชั่วโมงการบินตามที่คู่มือ (Manual) ของผู้ผลิตเครื่องบินกําหนด โดยปกติจะกระทําทุก
4,000 ชั่วโมงบิน
การซ่อมบํารุงแบบ Heavy Check (Shop Visit) คือ การซ่อมบํารุงตามแผนการซ่อมบํารุงชิ้นส่วนสําคัญ
ของเครื่องบิน ซึ่งโดยทั่วไปการซ่อมบํารุง Heavy Check ของเครื่องบิน จะกระทํานานๆครั้ง ตาม
ระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตกําหนด เช่น ทุกๆ 8 ปี โดยชิ้นส่วนที่สําคัญของเครื่องบินที่ต้องทําการซ่อม
บํารุงลักษณะ Heavy Check มีดังต่อไปนี้ (1) Engine referblishment (2) Engine life limited part (3)
Landing gear (4) APU (5) Airframe

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในด้านค่าใช้จ่ายที่อาจไม่เพียงพอผู้ให้เช่าจึงกําหนดให้ ผู้เช่าต้อง
จ่ายเงินสํารอง (Supplemental Rent หรือ Maintenance Reserve) เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการซ่อม
บํารุงแบบ Heavy Check โดยการจ่ายชําระเงินดังกล่าวจะกระทําทุกเดือนพร้อมกับค่าเช่า (โปรด
พิจารณาข้ อมูลเพิ่ม เติมในส่ วน 5.ทรัพย์ สินที่ใช้ใ นการประกอบธุรกิ จ 5.1.1 สัญ ญาเช่าด าเนินงาน
เครื่องบิน)
4) การซ่อมบํารุงเครื่องบินตามแผนการคืนเครื่องบิน (Redelivery Check) คือ การซ่อมบํารุงตามแผนการ
คืนเครื่องบิน โดยก่อนกําหนดการคืนเครื่องบินประมาณ 12-18 เดือน บริษัทจะว่าจ้างให้บริษัทผู้
ให้บริการภายนอกซึ่งมีความเชีย่ วชาญมาวางแผนการซ่อมบํารุงเพื่อคืนเครื่องบิน
การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องบินแบบครบวงจรนั้น ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีใบอนุญาตและสามารถซ่อมบํารุง ทั่วไป (Transit Check และ Daily Check)
และระดับย่อย (A-Check หรือ Light Maintenance) แต่ไม่มีโรงซ่อมบํารุงของตนเอง เพื่อซ่อมบํารุงเครื่องในระดับ CCheck และ Heavy Check แต่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการภายนอกซึ่งมีความชํานาญและความพร้อมในการซ่อม
บํารุงเครื่องบิน โดยจะต้องได้รับการรับรองจาก FAA หรือ EASA เพื่อวางแผนการซ่อมบํารุงและดําเนินการซ่อมบํารุง
เครื่องบินให้แก่นกแอร์
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

การบินไทย

Malaysian Airline System

Garuda Maintenance Facility

Air France Industries

Boeing Shanghai Aviation Services

Lufthansa Technik AG
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงผู้ให้บริการซ่อมบํารุงเครื่องบิน สําหรับการซ่อมบํารุงแต่ละประเภท
ฝูงบิน
(ผู้ให้เช่า)

งานวิศวกรรมและวางแผนการ
ซ่อมบารุงเครื่องบิน
การบินไทย

การซ่อมบารุงทั่วไป
(General)
นกแอร์

Aviation Engineering and Planning
Services (AEPS)

นกแอร์

โบอิ้ง 737-800
(ต่างประเทศ)

Lufthansa Technik AG

นกแอร์

เอทีอาร์ 72
(การบินไทย)
เอทีอาร์ 72
(ต่างประเทศ)

การบินไทย

นกแอร์

Lufthansa Technik AG

นกแอร์

โบอิ้ง 737-400
(การบินไทย)
โบอิ้ง 737-400
(ต่างประเทศ)

ผู้ให้บริการ
การซ่อมบารุงตามระยะการบิน
(C-Check)
การบินไทย
ว่าจ้างเป็นครั้งๆไป ที่ผ่านมา
ได้แก่ Garuda Maintenance
Facility (GMF), Malaysian
Airline System (MAS), Boeing
Shanghai Aviation Services
(BSAS)
ว่าจ้างเป็นครั้งๆไป ที่ผ่านมา
ได้แก่ Garuda Maintenance
Facility (GMF), Malaysian
Airline System (MAS), Boeing
Shanghai Aviation Services
(BSAS)
การบินไทย

การซ่อมบารุงเครื่องยนต์ของ
เครื่องบิน (Heavy Check)
การบินไทย

การซ่อมบารุงเพื่อส่งมอบคืน
เครื่องบิน (Redelivery-Check)
การบินไทย

Société Air France

Société Air France

Lufthansa Technik AG

Lufthansa Technik AG

การบินไทย

การบินไทย

ว่าจ้างเป็นครั้งๆไป ที่ผ่านมา ได้แก่ Pratt &
Garuda Maintenance Facility
Whitney
(GMF), Malaysian Airline System
(MAS), Boeing Shanghai
Aviation Services (BSAS)
หมายเหตุ: Lufthansa Technik AG เป็นบริษัทย่อย บริษัท ลูฟแทนซ่า แอร์ไลน์ และ Garuda Maintenance Facility (GMF) เป็นบริษัทย่อย บริษัทการูดาห์ แอร์ไลน์
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ATR GMA, Miggitt,
Triumph

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่
สําหรับเครื่องบินที่เช่าจากการบินไทย ทั้งรุ่นโบอิ้ง 737-400 และ เอทีอาร์ 72-200 การบินไทยจะเป็นผู้ดําเนินการ
จัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเครื่องบิน สําหรับเครื่องบินที่เช่าจากผู้ให้เช่าต่างประเทศ
บริษัทดําเนินการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่จากผู้ให้บริการหลักสองรายคือ Lufthansa Technik AG และ Societe Air
France ซึ่งนอกจากการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน ผู้ ให้บริการทั้งสองยังเป็นผู้วางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5.1.3 สัญญาซ่อมบารุงเครื่องบิน ”) ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ บริษัทจะ
พิจารณาจากความสามารถในการวางแผนการซ่อมบํารุง ความสามารถในการจัดหาอะไหล่ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่เองสําหรับชิ้นส่วนอื่น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดย
จัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ไว้ที่อาคารจัดเก็บคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เครื่องบินของสายการบินนกมินิ
เพื่อให้สามารถให้บริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารในเส้นทางการบินย่อยได้อย่างเหมาะสมความต้องการทางการบินใน
ต้นทุนที่เหมาะสม บริษัทได้ทําสัญญาเช่าเหมาลําเครื่องบินรุ่น SAAB 340 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินของบริษัท
และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 34 คน จากพันธมิตรทางธุรกิจ (เอสจีเอ) โดยในสัญญาเช่าเหมาลําดังกล่าว บริษัท
กําหนดให้เครื่องบินของเอสจีเอต้องทาสี และตกแต่งภายนอกตามที่บริษัทกําหนดภายใต้แบรนด์ ‚นกมินิ‛ อีกทั้ง
นักบินและลูกเรือ ต้องแต่งกายตามเครื่องแบบของนกแอร์ ตามที่บริษัทกําหนด

นอกจากนั้น บริษัทได้ทําสัญญาในลักษณะเที่ยวบินร่วม (Code Sharing) กับเอสจีเอ ในเส้นทางการบินที่เอสจีเอ
ได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน เพื่อให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติมกับผู้โดยสารของบริษัท โดยบริษัทจะเป็นผู้
จําหน่ายตั๋วโดยสารในฐานะพันธมิตรทางการตลาด และเอสจีเอทําหน้าที่ปฏิบัติการบิน ซึ่งเอสจีเอต้องให้บริการการ
บินแก่ผู้โดยสารของบริษัทในลักษณะและบริการเช่นเดียวกันกับเที่ยวบินอื่นๆ ของบริษัท เช่น การให้น้ําหนัก
สัมภาระ การให้บริการอาหารว่าง เป็นต้น
3.11.2 น้ามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนหลักของค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยในปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 32.3 - 38.8 ของต้นทุนค่าบริการของบริษัท ตามลําดับ โดยในอดีตบริษัท
ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดผ่านการบินไทย ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้เริ่มการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ํามัน
โดยตรง ได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยในปี 2555 บริษัทมีการ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สั่งซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้จําหน่ายรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากผู้จัดจําหน่าย
รายดังกล่าวให้ราคาและข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้พึ่งพิงผู้จัดจําหน่ายน้ํามันราย
ดังกล่าวเป็นพิเศษ และบริษัทมิได้มีนโยบายซื้อน้ํามันจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อย่างต่อเนื่อง หากเงื่อนไขและราคา
มิได้ดีกว่าบุคคลอื่น เนื่องจากบริษัทสามารถจัดซื้อน้ํามันจากผู้จัดจําหน่ายรายอื่นๆได้ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ระดับโลก จะทําให้บริษัทสามารถจัดหาน้ํามันได้อย่างเพียงพอในราคาที่
เหมาะสม
ข้อมูลแสดงราคาน้ํามันดิบและราคาน้ํามันเครื่องบิน ปี 2545 – มีนาคม 2556 (หน่วย: ดอลล่าสหรัฐต่อบาร์เรล)
น้ํามันดิบ
(Brent Crude Oil)

น้ํามันเครื่องบิน
(Platts Jet Oi)l
ราคาน้ํามันเครื่องบิน

ราคาน้ํามันดิบ

ที่มา: Bloomberg

เนื่องจากราคาน้ํามันมีความผันผวนสูง บริษัทจึงมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามัน โดยการซื้อน้ํามัน
ในราคาที่กําหนดล่วงหน้ากับผู้ค้าน้ํามัน หรือเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันกับสถาบันการเงิน ซึ่ง
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากราคาน้ํามันของบริษัท กําหนดให้มีสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงระหว่างร้อย
ละ 20-50 ของปริมาณการใช้น้ํามันต่อเดือนหรือประกันความเสี่ยงไว้เพียงบางส่วน (Partial Hedge) เนื่องจาก
บริษัทใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การกําหนดค่าตั๋วโดยสารหลายระดับราคา ซึ่งเพิ่มความ
ยืดหยุ่นให้กับบริ ษัทในการบริหารรายได้และต้น ทุน และทําให้ บริษัทสามารถปรับราคาจําหน่า ยตั๋วโดยสารได้
บางส่วน (เฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้มีการจําหน่าย) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบจากราคาน้ํามันได้บางส่วนบริษัทจะเข้า
ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับระยะเวลาการเปิดจําหน่ายตั๋วโดยสาร
ล่ ว งหน้ า ของบริ ษั ท อนึ่ ง บริ ษั ท ไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการค้ า กํ า ไรในสั ญ ญาดั ง กล่ า ว ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
โดยทั่วไปบริษัทจะทําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเป็นหลัก เนื่องจากมีผู้จําหน่ายมา
กราย ทําให้บริษัทสามารถจัดหาราคาน้ํามันได้ในราคาถูกกว่าการจัดหาและส่งมอบน้ํามันเชื้อเพลิงในจังหวัดอื่นๆ
ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้จําหน่ายเพียงรายเดียว โดยผู้ค้าน้ํามันที่สามารถส่งมอบได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจะใช้
บริการจับเก็บ จัดส่ง และเติมน้ํามัน ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (‚BAFS‛) ซึ่งเป็น
บริษัทเพียงรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้บริการเติมน้ํามัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
3.11.3 การดาเนินงานบริเวณท่าอากาศยาน
บริษัทให้บริก ารภาคพื้นดิ นและบริการสนับสนุนภาคพื้ นดินต่อผู้ โดยสารของบริษัทด้วยตนเอง โดยทําการเช่ า
อุปกรณ์ที่สําคัญจากท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศ เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน และทางเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินงาน ในทําการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนของผู้โดยสาร ไป
กลับระหว่างท่าอากาศยานและเครื่องบิน การจัดหารถขนส่งผู้โดยสารระหว่างประตูทางขึ้นเครื่องบิน (Gate) กับ
เครื่องบิน และบันไดขึ้นลงเครื่องบิน และการจัดการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (Cargo)
3.11.4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม (Catering)
บริษัทยังไม่มีนโยบายผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารสายการบินเองหรือจัดตั้งครัวการบิน เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การผลิตอาหาร เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการสายการบินแบบราคาประหยัด ดังนั้น การให้บริการอาหารแก่
ผู้โดยสารสายการบินจึงมีจํานวนจํากัดและปริมาณไม่มาก และเน้นอาหารว่างเป็นหลัก บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท
เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จํากัด ให้เป็นผู้ผลิตและจัดส่งอาหารเพื่อบริการแก่ผู้โดยสาร โดยบริษัทเป็นผู้กําหนด
ประเภทและรสชาติของอาหาร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นผู้ผลิตอาหารว่างในรูปแบบเฉพาะสําหรับบริการแก่
ผูโ้ ดยสารสายการบินนกแอร์และนกมินิเท่านั้น ไม่สามารถนําไปแจกหรือจําหน่ายได้ให้แก่บุคคลอื่นได้
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จํากัด เป็นผู้ผลิตอาหารประเภทซอฟต์เพรทเซล ภายใต้ชื่ออานตี้ แอนส์ (Auntie’s
Anne’s) โดยมีครัวกลางผลิตอาหารอยู่ภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใน
การจัดส่งอาหารว่างมายังเครื่องบินของนกแอร์และนกมินิ โดยผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถนําครัวกลางดังกล่าว
ไปประกอบธุรกิจผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายให้บุคคลอื่นได้

3.12 การประกันภัย
บริษัทได้ทําประกันภัยสําหรับการบินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทําประกันภัย
อากาศยานทุ ก ลํ า ของนกแอร์ กั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย ในประเทศไทย ซึ่ ง ผู้ รั บ ประกั น ภั ย จะทํ า ประกั น ภั ย ต่ อ
(Reinsurance) ไปยังตลาดรับประกันภัยต่อต่างประเทศตามมาตรฐานสากลของตลาดการประกันภัยเครื่องบิน เบี้ย
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ประกันภัยของบริษัท และวงเงินคุ้มครองอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การประกันภัยสําหรับการบินของบริษัท
ประกอบด้วยกรมธรรม์ต่าง ๆ ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของลําตัวอากาศยาน รวมทั้งอะไหล่เครื่องยนต์ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์
และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่มีใบอนุญาตและความรับผิดชอบต่อ
บุคคลที่สาม (Hull and Liabilities Insurance) ในส่วนบุคคลที่สาม กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินและ/หรือความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ในอากาศยาน ได้แก่ ผู้โดยสาร
กระเป๋าสัมภาระ สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ และบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่นอกอากาศยาน วงเงินรับ
ผิดชดใช้รวมสูงสุด 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ จํานวนเงินความรับผิ ดชอบส่วนแรกของบริษัทกรณี
อากาศยานเกิดอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกิน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินไหมแต่ละครั้ง กรมธรรม์ประเภทนี้ยัง
ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามจากภัยสงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่องในวงเงินจํากัดความรับผิดสูงสุด
เท่ากับ 150 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อเหตุการณ์
2. กรมธรรม์ประกันภัยสงครามและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภัยสงครามต่อลําตัวอากาศยานรวมทั้งอะไหล่
(Hull War Insurance) วงเงินประกันภัยสงครามต่อลําตัวอากาศยานสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลํา
(Maximum agreed Value)
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบส่วนแรก (Hull Deductible) เพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยการเสี่ยงภัย
ทุกชนิดของลําตัวอากาศยาน จํานวนความรับผิดชอบของกรมธรรม์ต่อสินไหมลําตัวอากาศยานและอะไหล่
เครื่องยนต์แต่ละครั้งเท่ากับ 650,000 ดอลล่าร์สหรัฐ สําหรับจํานวนความรับผิดชอบส่วนแรกของบริษัทคงเหลือ
เท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินไหมแต่ละครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายของบริษัทสําหรับมูลค่า
ความเสียหายส่วนแรกของกรมธรรม์หลัก
4. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สามส่วนเกินจากกรมธรรม์ประเภทที่ 1 ที่เกิดจากภัยสงคราม
และภัยที่เกี่ยวเนื่อง วงเงินจํากัดความรับผิดสูงสุดของกรมธรรม์เท่ากับ 450 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อเหตุการณ์ต่อ
ปี
3.13 กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
3.13.1 กฎและระเบียบระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมการบิน
กรมการบินพลเรือน (Department of Civil Aviation หรือ DCA) เป็นหน่วยงานภายในสังกัดของกระทรวงคมนาคม
โดยมีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ พัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสา
หรรมการบินและการบินพลเรือน และกําหนดมาตรฐาน กํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานด้านการบิน ร่วมมือ
และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน้าที่ในการจดทะเบียนรับรองอากาศยาน
การออกใบอนุญาตจัดตั้งท่าอากาศยาน การออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ การควบคุมการจราจรทางอากาศ
และการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอากาศยาน
ประเทศไทยในฐานะสมาชิ ก ขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (International Civil Aviation
Organization หรือ ICAO) ซึ่งเป็นองค์การที่ดําเนินการพัฒนามาตรฐานและแนะนําการปฏิบัติการสําหรับกิจกรรม
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การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงได้นําเอามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานส่วนใหญ่ที่ได้
กําหนดโดย ICAO มาใช้ในกิจการการบิน
ท่าอากาศยานภายในประเทศที่บริษัทให้บริการการบินส่วนใหญ่อยู่ในการกํากับดูแลและบริหารโดยกรมการบินพล
เรือน ยกเว้น ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ และภูเก็ต ซึ่งจะอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
การจัดสรรเวลาใช้ท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานในประเทศไทย
การจัดสรรเวลาการใช้ท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานต่างๆ ในประเทศไทย จะเป็นไปตามกฎของสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (Internation Air Transport Association หรือ IATA) โดยการจัดสรรเวลาการปฏิบัติ การบิน
เข้า-ออกที่ท่าอากาศยาน จะขึ้นอยู่กับระดับความหนาแน่นของท่าอากาศยานว่ามีความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของผู้ใ ช้ได้ อย่างเพีย งพอหรือไม่ โดยประเมิน จากการใช้ทางวิ่ง -ทางขั บ หลุ มจอดอากาศยาน อาคาร
ผู้โดยสาร อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบุคลากรของหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน
ตามแนวปฏิบัติการกําหนดเวลาใช้ท่าอากาศยานทั่วโลก ได้จัดประเภทท่าอากาศยานเป็น 3 ระดับ เพื่อวัตถุประสงค์
ในการขออนุญาตทําการขึ้นลงของเที่ยวบิน (Schedule Clearance) ไว้ดังนี้
1) ท่าอากาศยานระดับที่ 1 (Non-Coordinated Airport) คือท่าอากาศยานที่สามารถรองรับความต้องการของผู้
ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ซึ่ ง สายการบิ น สามารถปฏิ บั ติ ก ารบิ น เข้ า -ออกได้ ใ นทุ ก ช่ ว งเวลาตามต้ อ งการ โดยมี
ข้อกําหนดว่าจะต้องแจ้งตารางเวลาการบินหรือกําหนดการบินให้ท่าอากาศยานทราบล่วงหน้าก่อน ตัวอย่างของ
ท่าอากาศยานระดับที่ 1 ในประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี นครพนม ตรัง ชุมพร แพร่ แม่สอด บุรีรัมย์
ขอนแก่น
2) ท่าอากาศยานระดับที่ 2 (Shedules Facilitated Airport) คือท่าอากาศยานที่สามารถรองรับความต้องการของผู้
ใช้ได้ในบางช่วงเวลาหรือในบางวันของสัปดาห์เท่านั้น จึงมีการกําหนดตารางเวลาบินหรือกําหนดเวลาการบิ น
เพื่อหลีกเลี่ยงความคับคั่งของช่วงเวลานั้นๆ ตัวอย่างของท่าอากาศยานระดับที่ 2 ในประเทศไทย ได้แก่ กระบี่
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ดอนเมือง เชียงใหม่ หาดใหญ่ อู่ตะเภา
3) ท่าอากาศยานระดับที่ 3 (Coordinated Airport) คือท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นสูง ท่าอากาศยานไม่
สามารถรองรับเที่ยวบินเข้า-ออกได้เพียงพอกับความต้องการของสายการบินต่างๆ จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
จัดสรรเวลาการบินล่ วงหน้าก่ อน เพื่อ ช่วยให้ท่ าอากาศยานสามารถวางแผนการใช้ง านทรัพยากรได้อ ย่า ง
เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถช่วยให้มีการใช้ท่าอากาศยานแห่งนั้นได้อย่างเต็ มขีดความสามารถ ตัวอย่างของท่า
อากาศยานระดับที่ 3 ในประเทศไทย ได้แก่ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต
ในประเทศไทย การกําหนดเวลาใช้ท่าอากาศยานสําหรับท่าอากาศยาน ระดับที่ 2 และ 3 ได้รับการจัดสรรโดย
คณะกรรมการการจัดสรรเวลา (Slot Coordination Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมการบินพลเรือน
ผู้แทนจากการบินไทย ผู้แทนจากบริษัทท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และผู้แทนจากบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
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ใบอนุญาตประกอบกิจการการบิน
ในการประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศในประเทศไทยทั้งลักษณะแบบประจําหรือไม่ประจํา บริษัทจําเป็นต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (‚Air Operating License‛ หรือ ‚AOL‛) และใบรับรอง
ผู้ดําเนินการทางอากาศ (‚Air Operator Certificate‛ หรือ ‚AOC‛) จากกระทรวงคมนาคม โดยใบอนุญาตทั้งสองมี
อายุ 5 ปี และสามารถได้รับการต่ออายุได้แต่ละครั้งไม่เกินกว่าครั้งละ 5 ปี โดยใบอนุญาตทั้งสองจะแสดงว่าบริษัท
ปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกําหนดเกี่ยวกับการบินและความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือน โดยใบอนุญาตทั้ง
สองฉบับปัจจุบันบริษัทจะหมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2557
เครื่องบิน หรือ อากาศยาน
นอกจากนั้น บริษัทยังต้องขึ้นทะเบียนเครื่องบิน หรืออากาศยานของบริษัทกับกรมการบินพลเรือน และ เครื่องบิน
ของบริษัทจะสามารถให้บริการกับผู้โดยสารได้เมื่อได้รับใบสําคัญสมควรเดินอากาศ (‚Certificate Airworthiness‛)
จากกรมการบินพลเรือน ซึ่งมีอายุคราวละ 3 ปี และสามารถขอต่ออายุได้ หากเครื่องบินของบริษัทอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยผู้ขออนุญาตต้องมีสัญชาติไทย กรรมการส่วนใหญ่ต้องมีสัญชาติไทย ที่ตั้ง
สํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 51
เส้นทางการบิน
สําหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ บริษัทจําต้องขอจัดสรรสิทธิเส้นทางการบินจากกรมการบินพลเรือนทุก 6
เดือน หรือ ทุกฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยตารางการบินฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม จนถึงวัน
เสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม และตารางการบินฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม จนถึงวันเสาร์
สุดท้ายของเดือนมีนาคม นอกจากนั้น กรมการบินพลเรือนยังได้ออกข้อจํากัดจํานวนสายการบินที่ให้บริการในการ
เส้นทางบินเพื่อลดสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในเส้นทางการบินต่างๆ ดังต่อไปนี้
เส้นทางการบินสายหลัก

:

ไม่มีการจํากัดจํานวนสายการบิน

เส้นทางการบินสายรอง

:

จํากัดสายการบินทั้งหมดให้ไม่เกิน 3 สายการบิน

เส้นทางการบินสายย่อย

:

จํากัดสายการบินทั้งหมดให้ไม่เกิน 2 สายการบิน

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้รับอนุมัติในการให้บริการเส้นทางการบินในประเทศทั้งสิ้น 23 เส้นทางการ
บิน ซึ่งครอบคลุม 21 จังหวัด ทั่วประเทศ
สําหรับเส้นทางการบินต่างประเทศ บริษัทจําต้องขอจัดสรรสิทธิเส้นทางการบินจากกรมการบินพลเรือนทุก 6 เดือน
เช่นเดียวกับเส้นทางการบินในประเทศ ซึ่งเส้นทางการบินระหว่างประเทศดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ และ การเจรจาระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศ
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4.

การวิจัยและพัฒนา

-ไม่มี-
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5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการเช่า ทั้งสัญญาเช่าดําเนินงาน (Operating
Lease) และการเช่าพื้นที่ จึงมิได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบการเงินของบริษัท เช่น เครื่องบิน ศูนย์ปฎิบัติการการบิน และ
อาคารสํ า นั ก งานใหญ่ แต่ ไ ด้ บั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ ใ นส่ ว นที่ เ ป็ น ส่ ว นปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งบิ น เช่ า หรื อ ส่ ว นปรั บ ปรุ ง สั ญ ญาเช่ า
นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทยังมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งบันทึกในงบการเงิน เช่น อุปกรณ์
และเครื่องใช้สํานักงานต่างๆ อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.1

เครื่องบิน
เครื่องบินหรืออากาศยานจัดเป็นสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัททําการเช่าเครื่องบินใน
สองลักษณะคือ การเช่าดําเนินงาน (Operating Lease หรือ Dry Lease) เป็นการเช่าเฉพาะตัวเครื่องบิน โดยมีการ
กําหนดระยะเวลาการเช่า การวางเงินมัดจําหรือหนังสือค้ําประกัน ค่าเช่า ค่าสํารองค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน การ
ประกันภัย เงื่อนไขการรับมอบและส่งคืนเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เช่าเหมาลําเครื่องบิน (Chartered
Flight) โดยชําระค่าเช่าเครื่องบินตามจํานวนเที่ยวบินที่บินจริงจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท โดยปกติ เครื่องบิน
โดยสารทั่วไปจะมีอายุการใช้งานประมาณ 30 ปี

5.1.1 สัญญาเช่าดาเนินงานเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทเช่าเครื่องบินทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ โบอิ้ง 737-400 โบอิ้ง 737-800 เอทีอาร์ 72500 และเอทีอาร์ 72-200 รวมทั้งสิ้น 17 ลํา ปัจจุบันเครื่องบินทั้งหมดที่บริษัทเช่ามีอายุประมาณ 0.2 – 21.8 ปี
โดยอายุเครื่องบินขณะรับมอบคือ 0-17.8 ปี อายุสัญญาเช่าดําเนินงานอยู่ระหว่าง 3 - 12 ปี บริษัทบันทึกค่าเช่า
เครื่ องบิ นเป็ น ค่า ใช้จ่ า ยรายเดื อ นในงบกํ า ไรขาดทุ น แบบเบ็ด เสร็ จ มิไ ด้ บัน ทึ ก เป็ น สิน ทรั พย์ ใ นงบดุ ล ผู้ ให้ เ ช่ า
เครื่องบินประกอบด้วย การบินไทย และผู้ให้เช่าต่างประเทศหลายราย เครื่องบินทั้งหมดจดทะเบียนในประเทศไทย
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ตารางสรุปสัญญาเช่าเครื่องบินที่รับมอบแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภท
เครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800

หมายเลขประจา
เครื่อง
HS-TDF
HS-DDL
HS-DDM
HS-DBA
HS-DBB
HS-DBC
HS-DBD

8.
9.
10.
11.
12.

โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800
โบอิ้ง 737-800

HS-DBE
HS-DBF
HD-DBG
HS-DBH
HS-DBK

13.
14.
15.
16.
17.

โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์-72
เอทีอาร์-72
เอทีอาร์-72
เอทีอาร์-72

HS-DBJ
HS-TRA
HS-TRB
HS-DRC
HS-DRD

ผู้ให้เช่า

วันรับมอบเครื่องบิน

วันสิ้นสุดสัญญา
28 มิถุนายน 2556
17 มีนาคม 2556
14 เมษายน 2556
24 ตุลาคม 2561
6 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
3 พฤษภาคม 2562

อายุสัญญา
(เดือน)
36
36
36
84
84
84
84

อายุเครื่องบิน ณ
วันรับมอบเครื่องบิน
17.6 ปี
17.8 ปี
17.2 ปี
6.9 ปี
6.9 ปี
12.1 ปี
7.0 ปี

การบินไทย
GECAS Aircraft Leasing Netherlands BV
GECAS Aircraft Leasing Netherlands BV
SMBC Aviation Capital (UK)
SMBC Aviation Capital (UK)
Trojan Aircraft Leasing (France) SARL
Sumisho Aircraft Asset Management
B.V.
GECAS Aircraft Leasing Netherland BV
SMBC Aviation Capital (UK)
SMBC Aviation Capital (UK) Limited
GECAS Aircraft Leasing Netherlands BV
Mitsubishi Corporation International
(Europe) PLC
GECAS Aircraft Leasing Netherlands BV
การบินไทย
การบินไทย
. Investec Bank PLC
INV-TURBO Leasing B.V

1 มีนาคม 2553
6 เมษายน 2552
26 มิถุนายน 2552
25 ตุลาคม 2554
7 พฤศจิกายน 2554
24 พฤศจิกายน 2554
4 พฤษภาคม 2555
7 สิงหาคม 2555
28 พฤศจิกายน 2555
16 พฤศจิกายน 2555
21 ธันวาคม 2555
31 มกราคม 2556

6 สิงหาคม 2562
27 พฤศจิกายน 2563
15 พฤศจิกายน 2563
20 ธันวาคม 2562
30 มกราคม 2568

84
96
96
84
144

10.9 ปี
7.6 ปี
5.7 ปี
10.3 ปี
0 ปี

14 กุมภาพันธ์ 2556
17 พฤศจิกายน 2553
1 ตุลาคม 2553
28 ธันวาคม 2555
7 มีนาคม 2556

13 กุมภาพันธ์ 2563
16 พฤศจิกายน 2557
30 กันยายน 2557
27 ธันวาคม 2563
6 มีนาคม 2564

84
48
48
96
96

10.5 ปี
17.2 ปี
17.2 ปี
5.5 ปี
6.0 ปี
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปสัญญาเช่าเครื่องบินที่ยังไม่ได้รับมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
1.

ประเภท
เครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800

หมายเลขประจา
ผู้ให้เช่า
เครื่อง
HS-DBL
Cardamora Aircraft Leasing PTE LTD

วันที่คาดว่าจะรับ
มอบเครื่องบิน
พ.ค. 2556

2.

โบอิ้ง 737-800

HS-DBM

SAGE Aircraft Leasing PTE LtD

พ.ค.2556

3.

โบอิ้ง 737-800

HS-DBN

SMBC Aviation Capital (UK) Limited

กันยายน 2556
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วันสิ้นสุดสัญญา
108 เดือนนับจากวัน
ส่งมอบ
108 เดือนนับจากวัน
ส่งมอบ
108 เดือนนับจากวัน
ส่งมอบ

อายุสัญญา
(เดือน)
108

อายุเครื่องบิน ณ
วันรับมอบเครื่องบิน
7.0 ปี

108

7.0 ปี

108

6.8 ปี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สัญญาเช่าดําเนินงานเครื่องบิน สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังต่อไปนี้
การชําระค่าเช่าและค่าสํารองการซ่อมบํารุงเครื่องบิน (Supplemental Rent)
ภายหลังการรับมอบเครื่องบิน บริษัทต้องชําระค่าเช่าเครื่องบินรายเดือนในอัตราตามที่ตกลงในสัญญาเช่าเครื่องบิน
ปัจจุบันค่าเช่ามีอั ตราคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า นอกจากนั้น บริษัทจะต้องจ่ายค่าสํารองการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
(Supplemental Rent หรือ Maintenance Reserve) สําหรับการซ่อมบํารุงแบบ Heavy Check หรือ Shop Visit
ตามที่ระบุในสัญญาเช่าเครื่องบินแต่ละฉบับ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของ
แต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.11.1 เครื่องบิน”)
โดยในการซ่อมบํารุงแบบ Heavy Check หรือ Shop Visit บริษัทจําเป็นต้องจ่ายค่าซ่อมบํารุงดังกล่าวก่อน และทํา
การเบิกจ่ายเงินที่ตั้งสํารองการซ่อมบํารุงนี้ (Supplemental Rent) ได้ หากเป็นการซ่อมบํารุง Heavy Check หรือ
Shop Visit ตามตารางการซ่อมบํารุงของเครื่องบิน เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถเบิกในค่าซ่อมบํารุงในกรณีอื่นๆ
เช่น C-Check หรือ อุบัติเหตุ นอกจากนั้นสัญญาเช่าเครื่องบินส่วนใหญ่ระบุไว้ว่า หากมูลค่าการซ่อมบํารุงที่เกิดขึ้น
จริงต่ํากว่าการตั้งสํารอง บริษัทจะไม่สามารถเรียกร้องเงินส่วนเกินจากการตั้งสํารองกับผู้ให้เช่าได้ และหากมีเงิน
สํารองคงเหลือ ณ วันส่งคืนเครื่องบิน (Redelivery) บริษัทก็ไม่สามารถเรียกร้องเงินส่วนดังกล่าวคืนได้จากผู้ให้เช่า
(Lessor)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้จ่ายค่าสํารองการซ่อมบํารุงล่วงหน้าสําหรับเครื่องบินที่เช่าดําเนินการอยู่ทั้งสิ้น
24.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 723.0 ล้านบาท และ ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได้เรียกเบิกจ่ายจาก
ค่าสํารองเงินค่าสํารองการซ่อมบํารุงทั้งสิ้น 6.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 180.0 ล้านบาท ซึ่งเงิน
จํานวนนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการเบิกจ่ายจ่ายผู้ให้เช่า
เงินประกัน หรือ เงินมัดจํา
บริษัทจําเป็นต้องจ่ายค่าเงินประกัน หรือเงินมัดจําก่อนการส่งมอบเครื่องบิน เพื่อรับประกันการเช่าเครื่องบินของ
บริษัท โดย ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเงินประกันเกี่ยวกับการเช่าเครื่องบินทั้งสิ้น 104.5 ล้านบาท
การประกันภัยเครื่องบิน
บริษัทจําเป็นต้องทําประกันภัยสําหรับเครื่องบิน เครื่องยนต์ อะไหล่ ผู้โดยสาร บุคคลที่สามและทรัพย์สินของบุคคล
ที่สาม ตามมาตรฐานสากลของตลาดการประกันภัยเครื่องบิน ตลอดระยะเวลาการเช่าเครื่องบิน โดยวงเงินรับผิด
ชดใช้จะถูกกําหนดในสัญญาเช่าเครื่องบิน และสายการบินเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัย
การคืนเครื่องบิน
ในสัญญาเช่าเครื่องบินโดยทั่วไป จะกําหนดเงื่อนไขการรับมอบและส่งคืนเครื่องบินเอาไว้ ซึ่งในการส่งมอบคืน
เครื่องบินผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบํารุงให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งคืน โดยผู้
เช่าตั้งสํารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ตลอดอายุสัญญาเช่า จํานวนเงินที่ตั้งสํารองได้ประมาณการจากค่าซ่อมบํารุงใน
ระดับ Heavy Maintenance บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การปรับสภาพภายในห้องโดยสาร การทําสี
เครื่องบิน ค่าซ่อมเครื่องยนต์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อคืนเครื่องบิน จัดเป็นค่าใช้จ่ายที่มีนัยสําคัญ และบริษัทไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
Maintenance Reserve หรือ Supplemental Rent ได้ ดังนั้นบริษัทได้มีการทยอยตั้งสํารองค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่
ในไตรมาส 1 ปี 2556
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เหตุผิดนัด (Event of Default)
หากบริษัทผิดนัดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าเครื่องบินสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที หรือสามารถใช้กระบวนการยุติธรรม
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาได้ ทั้งนี้เหตุผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นสรุปได้ดังต่อไปนี้
 บริษัทไม่สามารถชําระค่าเช่าตามกําหนดของสัญญาเช่าได้
 บริษัทไม่สามารถทําประกันภัยตามสัญญาเช่าได้
 บริษัทผิดนัดหนี้สินทางการอื่นจํานวนมากซึ่งระบุในสัญญาเช่าในแต่ละฉบับ
 บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หรือ ประสบภาวะล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 บริษัทหยุดดําเนินธุรกิจการบินของบริษัท หรือมีการจําหน่ายสินทรัพย์สําคัญของบริษัท
 มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมของบริษัท
 บริษัทผิดชําระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน เช่น ค่าธรรมเนียมระบบนําร่องเครื่องบิน (Navigation
fee) ค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing fee)
ข้อกําหนดในสัญญา (Covenant)
นอกจากนั้น ระหว่างการเช่าเครื่องบินบริษัทจําเป็นต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดในสัญญา ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ
ได้ดังต่อไปนี้
 บริษัทต้องเช่าเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์เท่านั้น และปฎิบัติตามข้อตกลงของสัญญาตลอดอายุสัญญา บริษัท
จะเสียค่าปรับหากมีการส่งคืนเครื่องบินก่อนกําหนด
 บริษัทต้องแจ้งข้อมูลที่สําคัญตามที่ตกลงในสัญญาให้ผู้เช่าทราบ
 บริษัทต้องไม่ทําการให้เช่าช่วงเครื่องบินต่อแก่ผู้อื่น (Sublease) ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้เช่า
 บริษัทต้องอนุญาตให้ตัวแทนของผู้ให้เช่าตรวจสอบเครื่องบินเมื่อมีการเรียกร้องโดยค่าใช้จ่ายตกเป็นของผู้ให้เช่า
 บริษัทไม่สามารถแสดงตัวเป็นเจ้าของเครื่องบินลําดังกล่าวได้
 บริษัทจะเก็บข้อมูลทางการบินของเครื่องบินแต่ละลําตามที่สัญญากําหนด
 บริษัทจะไม่ดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องบิน ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า
 บริษัทต้องบํารุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องบินตามที่สัญญากําหนด
 บริษัทต้องทําประกันภัยเครื่องบินตามที่สัญญาเช่ากําหนดตลอดระยะเวลาการเช่าเครื่องบิน
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 บริษัทมีหน้าที่จดทะเบียนเครื่องบินกับกรมการบินพลเรือน รวมถึงการดําเนินการขอใบอนุญาตสําคัญต่างๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เครื่องบินดังกล่าวสามารถให้บริการได้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คํารับรองและรับประกัน
ในการดําเนินการเช่าเครื่องบิน บริษัทจะต้องให้คํารับรองและรับประกันต่อผู้ให้เช่าเครื่องบิน โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
 บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่จัดตั้งบริษัท
 บริษัทมีความสามารถในการลงนามในเอกสารต่างๆ และสามารถปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นไปตามสาระสําคัญของ
สัญญาได้
 บริษัทไม่มีเหตุการณ์ หรือคดีความคงค้างใดๆ อันเป็นสาเหตุที่จะกระทบต่อสถานะการเงินและทรัพย์สินของ
บริษัท ทําให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
 บริษัทดําเนินการส่งงบการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 ไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้น
5.1.2 สัญญาเช่าเหมาลาเครื่องบิน
การเช่าเครื่องบินในลักษณะเช่าเหมาลํา (Chartered Flight) จากพันธมิตรทางธุรกิจของนกแอร์ ปัจจุบันมีเพียงราย
เดียวได้แก่ บริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จํากัด (‚เอสจีเอ‛) ซึ่งให้นกแอร์เช่าเหมาลําเครื่องบินแบบ SAAB340
ขนาด 34 ที่นั่ง บริษัทได้ตกลงชําระค่าเช่าเครื่ องบินตามจํานวนเที่ยวบินที่ทําการบินจริง การเช่าเครื่องบินใน
ลักษณะดังกล่าวจะทําให้บริษัทสามารถให้บริการเที่ยวบินกับผู้โดยสารในเส้นทางการบินสายรอง และเส้นทางสาย
ย่อยได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เนื่องจากเครื่องบิน SAAB ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นๆ ของบริษัท เหมาะสมกับ
เส้นทางบินเปิดใหม่ที่อุปสงค์การเดินทางทางอากาศยังไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสําคัญของสัญญาเช่า
เหมาลําได้ดังต่อไปนี้
คู่สัญญา
อายุสัญญา
เส้นทางการบิน
(วันที่มีผลบังคับใช้)

ผู้เช่า: บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛)
ผู้ให้เช่า: บริษัท สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จํากัด (‚เอสจีเอ‛)
สัญญาลงนามครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
 ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง (1 เมษายน 2554)
 ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด – ดอนเมือง (4 เมษายน 2554)
 ดอนเมือง – เลย – ดอนเมือง (8 เมษายน 2554)
 ดอนเมือง – แม่สอด – ดอนเมือง (9 เมษายน 2554)
 ดอนเมือง – สกลนคร – ดอนเมือง (1 มิถุนายน 2554)
 ดอนเมือง – แพร่ – ดอนเมือง (1 ตุลาคม 2554)
 ดอนเมือง – พิษณุโลก – ดอนเมือง (15 มกราคม 2555)
 เชียงใหม่ – พิษณุโลก – เชียงใหม่ (15 มกราคม 2555)
 เชียงใหม่ – อุดรธานี – เชียงใหม่ (1 กรกฎาคม 2555)
 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ (1 กรกฎาคม 2555)
 เชียงใหม่ – แม่สอด – เชียงใหม่ (15 กรกฎาคม 2555)
 ดอนเมือง – บุรีรัมย์ – ดอนเมือง (2 กันยายน 2555)
 ดอนเมือง – ชุมพร – ดอนเมือง (1 ตุลาคม 2555)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การชําระค่าเช่า

การยกเลิกสัญญา

 ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายตามค่าเช่าที่กําหนดไว้ในแต่ละเส้นทางการบิน ตาม
จํานวนเที่ยวบินที่ให้บริการ
 ค่าเช่าดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน ค่าธรรมเนียมการจอดอากาศยาน
ค่าธรรมเนียมระบบนําร่อง แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาคพื้น ค่าน้ํามัน
เชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน (Airport Tax)
การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาต้องทําหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30
วัน

5.1.3 สัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบารุงเครื่องบิน
บริษัทเข้าทํ าสัญญารับ บริการวางแผนการซ่ อมบํารุงเครื่องบินกับ ผู้ให้บริการหลายราย ขึ้นอยู่กับประเภทของ
เครื่องบิน ปัจจุบันผู้ให้บริการรายหลักๆ ได้แก่ การบินไทย Societe Air France และ Lufthansa Technik AG ซึ่ง
จัดเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในธุรกิจสูง และเป็นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน โดยเนื้อหาสัญญารับบริการวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องบินครอบคลุมถึงการซ่อมใน
ลักษณะ A-Check C-Check และ Heavy-Check หรือ การซ่อมบํารุงที่มีนัยสําคัญซึ่งบริษัทไม่มีใบอนุญาตในการ
ดําเนินงาน โดยสัญญาของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
หมายเลข
ประจาเครื่อง
HS – TDF

ผู้ให้บริการในการ
ซ่อมบารุง
การบินไทย

อายุ
สัญญา
-

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

1.

ประเภท
เครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400

1 ตุลาคม 2553

2.

โบอิ้ง 737-400

21 กันยายน 2549

โบอิ้ง 737-800

Societe Air France
AEPS
Lufthansa Technik
AG Triump

8 ปี

3.

7 ปี

27 กรกฎาคม 2554

31 สิงหาคม 2561

4.

เอทีอาร์ 72-200

HS – DDL
HS - DDM
HS – DBA
HS - DBB
HS – DBC
HS – DBD
HS - DBE
HS – DBF
HS - DBG
HS – DBH
HS - DBK
HS - DBJ
HS – TRA
HS – TRB

วันที่สนิ้ สุดสัญญา
เช่าเครื่องบินกับ
การบินไทย
20 กันยายน 2557

การบินไทย

-

1 มีนาคม 2553

5.

เอทีอาร์ 72-500

HS – DRC
HS - DRD

ATR Eastern
Support

60 เดือน

28 ธันวาคม 2555

วันที่สนิ้ สุดสัญญา
เช่าเครื่องบินกับ
การบินไทย
27 ธันวาคม 2560
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
5.2

ศูนย์ปฏิบัติการการบิน และ อาคารสานักงานใหญ่
บริษัทมีศูนย์ปฏิบัติการบินหลักที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และมีสถานีภายในท่าอากาศยานของเส้นทางที่
นกแอร์ทํ าการบิ น บริษัท เช่ าพื้น ที่ในท่า อากาศยานนานาชาติด อนเมืองจาก บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํ ากั ด
(มหาชน) โดยใช้เป็นลานจอดเครื่องบิน คลังเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องบิน
สํานักงาน และเคาน์เตอร์เช็คอิน สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 24 มีนาคม 2556 และ
บริษัทอยู่ในระหว่างการต่ออายุสัญญาเช่าเนื่องจากยังคงปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองต่อไป
ในส่วนของสํานักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพ บริษัทได้เช่าพื้นที่จํานวน 1,087.92 ตารางเมตร กับห้างหุ้นส่วนจํากัด รัจนาการ (2530) สัญญาเช่ามีอายุ
3 ปี ซึง่ จะหมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เมื่อหมดอายุสัญญาเช่า บริษัทมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าคราวละ 3 ปี

5.3

อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีของอุปกรณ์ต่างๆ รวม 84.0 ล้านบาท สําหรับการบันทึกบัญชี
บริษัทจะบันทึกด้วยราคาทุนและหักค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภท
ประมาณ 3-5 ปี ยกเว้นส่วนปรับปรุงอาคาร และ ส่วนปรับปรุงเครื่องบินเช่า (ค่าทําสีเครื่องบิน ) บริษัทจะพิจารณา
ตัดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าเครื่องบินแต่ละลํา หรืออายุการใช้งานจริงของทรัพย์สินดังกล่าว
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า
ส่วนปรับปรุงเครื่องบินเช่า
เครื่องใช้สํานักงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสาร
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
งานระหว่างปรับปรุง
รวม

5.4

ราคาทุน
48.0
12.3
10.7
14.6
149.8
6.4
17.5
7.3
11.8
278.6

ค่าเสื่อมสะสม
26.8
7.0
7.7
9.8
121.2
4.8
13.2
4.1
194.5

หน่วย: ล้านบาท
มูลค่าทางบัญชี
21.2
5.4
3.1
4.8
4.8
1.6
4.3
3.2
11.8
84.0

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในประการกอบธุรกิจ ได้แก่ Microsoft Windows
ระบบการสํารองที่นั่ง ระบบบัญชี เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) และระบบซอฟท์แวร์ที่บริษัท
พัฒนาขึ้นเอง บริษัทหักค่าตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน 5 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
หน่วย : ล้านบาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างพัฒนา
รวม

5.5

ราคาทุน
133.5
0.7
134.1

ค่าเสื่อมสะสม
71.8
71.8

มูลค่าทางบัญชี
61.7
0.7
62.3

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ จากการจําหน่ายตั๋วโดยสารในส่วนลูกค้าองค์กรซึ่งได้เครดิตเทอมระยะสั้นจาก
บริษัทประมาณ 30 วัน ที่ผ่านมาบริษัทมิได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริษัทได้วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า แล้ว
พบว่าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐบาลซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งเบิกงบประมาณ นอกจากนั้นสําหรับลูกหนี้รายอื่นบริษัทก็
เงื่อนไขในการวางหนังสือค้ําประกันการชําระค่าตั๋วโดยสาร อีกทั้งบริษัทมีการกําหนดเครดิตเทอมที่รัดกุม
สําหรับลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การบินไทย เป็นค่าให้บริการภาคพื้นที่สถานีบางแห่ง และค่าตั๋ว
โดยสารเที่ยวบินร่วม (Codeshare agreement) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 29.6
ล้านบาท ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
รวม

5.6

มูลค่าก่อนตัดหนี้สูญ
0.9
49.1
50.0

ค่าตัดเผื่อหนี้จะสูญ
----

ลูกหนี้การค้าสุทธิ
0.9
49.1
50.0

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วยอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้สําหรับการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบิน ของกํานัล
ลูกค้า และสินค้าซื้อมาเพื่อขาย บริษัทมีนโยบายบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือด้วยวิธีราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า โดยราคาทุนของสินค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธี ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของต้นทุนใน
การซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า สําหรับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทประมาณการจากราคาที่
คาดว่ า จะขายได้ ต ามธุ ร กิ จ ปกติ หั ก ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยจํ า เป็ น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มิ ได้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า ล้ า สมั ย หรื อ สิ น ค้ า
เคลื่อนไหวช้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ไม่มีลักษณะตามสมัย และได้มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่
เสมอ หากสินค้ามีการเสื่อมคุณภาพบริษัทจะทําการตั้งสํารองทั้งจํานวน ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ
เท่ากับ 10.2 ล้านบาท ดังนี้
รายการ
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
อะไหล่และวัสดุสนิ้ เปลือง
ของกํานัลลูกค้า
รวม

2553
1.0
1.3
1.1
3.3

2554*
2.4
2.2
4.6
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2555*
0.7
3.1
3.8

หน่วย: ล้านบาท
ไตรมาส1 ปี 2556
0.3
9.9
10.2

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : *ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไปบริษัทได้เปลี่ยนการบันทึกบัญชีของของกํานัลลูกค้าจากสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีของกํานัลลูกค้าเท่ากับ 1.35 ล้าน
บาท

5.7

เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วจํานวน 9 เครื่องหมาย โดยเครื่องหมายการค้าจะมีอายุ 10 ปี ซึ่งสามารถ
ต่ออายุได้ทุก 10 ปี
เครื่องหมายการค้า

ประเภท

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

เครื่องหมายบริการ บริการขนส่งทาง
อากาศ ขนส่งผู้โดยสาร ส่งพัสดุภัณฑ์
บริการที่นั่งเพื่อท่องเที่ยว บริการจัด
สํานักงานท่องเที่ยว (ยกเว้นการจอง
ห้องพันโรงแรม) บริการให้เช่าโกดัง
สินค้า บริการด้านทัศนาจร บริการ
ขนส่งโดยรถโดยสาร บริการตัวแทน
การท่องเที่ยว บริการขนส่งทาง
รถยนต์
เครื่องหมายบริการ บริการขนส่งทาง
อากาศ ขนส่งผู้โดยสาร ส่งพัสดุภัณฑ์
บริการที่นั่งเพื่อท่องเที่ยว บริการจัด
สํานักงานท่องเที่ยว (ยกเว้นการจอง
ห้องพันโรงแรม) บริการให้เช่าโกดัง
สินค้า บริการด้านทัศนาจร บริการ
ขนส่งโดยรถโดยสาร บริการตัวแทน
การท่องเที่ยว บริการขนส่งทาง
รถยนต์

18 มีนาคม 2547

17 มีนาคม 2557

ทะเบียน
เลขที่
547816

18 มีนาคม 2547

17 มีนาคม 2557

547815

บริการขนส่งทางอากาศ

30 พฤษภาคม 2550

29 พฤษภาคม 2560

662680

บริการน้ําดื่มบนเที่ยวบิน

23 กุมภาพันธ์ 2553

22 กุมภาพันธ์ 2563

759706

บริการจําหน่ายตั๋วเครื่องบิน ขนส่ง
ทางอากาศ

25 กุมภาพันธ์ 2553

24 กุมภาพันธ์ 2563

759998

บริการที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว

23 ธันวาคม 2552

22 ธันวาคม 2562

738530

บริการภาพลักษณ์ขององค์กร
(กิจกรรมทางการตลาด)

6 กรกฎาคม 2553

6 กรกฎาคม 2563

บ53731

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 98

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

Nok Hotel
Nok Hotels
นกคาร์
Nok Car

5.6

ออกให้เมื่อ

วันหมดอายุ

ทะเบียน
เลขที่

บริการภาพลักษณ์ขององค์กร
(กิจกรรมทางการตลาด)

7 กรกฎาคม 2553

6 กรกฎาคม 2563

บ53731

บริการภาพลักษณ์ขององค์กร
(บริการขนส่งทางอากาศ)

31 มีนาคม 2554

30 มีนาคม 2564

บ55092

บริการภาพลักษณ์ขององค์กร
(สมาชิกสายการบินนกแอร์)

23 มกราคม 2555

22 มกราคม 2565

บ57403

ประเภท

บริการที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว

อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะได้รับการอนุมัติปี 2556

บริการรถเช่าสําหรับนักท่องเที่ยว

อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าจะได้รับการอนุมัติปี 2556

สิทธิและประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่ สําหรับเครื่องบินจํานวน 12
ลํา โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของสิทธิประโยชน์โดยทั่วไปคือ
1) สิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ
2) สิทธิไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจ การที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3) สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องบินที่นําเข้าจากต่างประเทศ
4) สิทธิในการนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสอง
ประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักร และ ได้รับอนุญาติทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่ ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน เช่น เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ต้องเปิดดําเนินการโครงการได้ภายในเวลาที่กําหนดไม่เกิน 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกบัตร
ส่งเสริม ต้องดําเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่าภายใน 2 ปี เป็นต้น

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 99

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปโครงการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นโครงการประเภทกิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
1.

หมายเลขเครื่อง
HS-DDL

บัตรส่งเสริมเลขที่
2041(2)/2550

วันที่ได้รับการส่งเสริม
12 กันยายน 2550

วันหมดอายุ
26 ธันวาคม 2558

2.

HS-DDM

3.

ผลิตภัณฑ์
เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา
ความจุผู้โดยสารรวม 168 ที่นั่ง

2262(2)/2550

31 ตุลาคม 2550

27 กุมภาพันธ์ 2558

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 168 ที่นั่ง

HS-DBA

2512(2)/2554

17 พฤศจิกายน 2554

24 พฤศจิกายน 2562

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

4.

HS-DBB

2513(2)/2554

22 พฤศจิกายน 2554

2 ธันวาคม 2562

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

5.

HS-DBC

1087(2)/2555

29 พฤศจิกายน 2554

28 ธันวาคม 2562

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

6.

HS-DBD

1475(2)/2555

20 มีนาคม 2555

9 มิถุนายน 2563

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

7.

HS-DBE

1893(2)/2555

12 มิถุนายน 2555

18 กันยายน 2563

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 100

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 15
เมษายน 2555
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 178,151,990.50 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 20
มิถุนายน 2553
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 334,800,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 23
มิถุนายน 2557
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 731,619,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 23
มิถุนายน 2557
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 731,619,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 25
กรกฎาคม 2557
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 629,748,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 20
ตุลาคม 2557
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 699,300,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 11
มกราคม 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 603,750,000 บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

8.

หมายเลขเครื่อง
HS-DBF

บัตรส่งเสริมเลขที่
2247(2)/2555

วันที่ได้รับการส่งเสริม
24 ตุลาคม 2555

วันหมดอายุ
27 ธันวาคม 2563

ผลิตภัณฑ์
เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

9.

HS-DBG

2271(2)/2555

21 สิงหาคม 2555

1 ธันวาคม 2563

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

10
.

HS-DBH

2272(2)/2555

30 ตุลาคม 2555

29 ธันวาคม 2563

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

11
.

HS-DBJ

1207(2)/2556

22 มกราคม 2556

22 กุมภาพันธ์ 2564

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

12
.

HS-DBK

2773(2)/2555

30 ตุลาคม 2555

19 กุมภาพันธ์ 2564

เครื่องบินโดยสารจํานวน 1 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 189 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 2 ตัน

13
.

HS-DRC

2549(2)/2555

14 กันยายน 2555

12 มีนาคม 2564

เครื่องบินโดยสารจํานวน 2 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 138 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 200 กิโลกรัม

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 101

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 10
เมษายน 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 499,500,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 30
พฤษภาคม 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 732,942,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 30
พฤษภาคม 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 739,557,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 8
สิงหาคม 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 651,000,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 30
พฤษภาคม 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 608,580,000 บาท
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 18
เมษายน 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 822,067,000 บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

14
.

หมายเลขเครื่อง
HS-DRD

บัตรส่งเสริมเลขที่
2549(2)/2555

วันที่ได้รับการส่งเสริม
14 กันยายน 2555

วันหมดอายุ
12 มีนาคม 2564

ผลิตภัณฑ์
เครื่องบินโดยสารจํานวน 2 ลํา ขนาด
ความจุผู้โดยสารรวม 138 ที่นั่ง และมี
ระวางบรรทุกสินค้ารวม 200 กิโลกรัม

*การขอส่งเสริมการลงทุนในรายการที่ 13 และ 14 เป็นการขอส่งเสริมร่วมกันในโครงการเดียวกันตามบัตรส่งเสริมหมายเลข 2549(2)/2555

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 102

เงื่อนไขเฉพาะโครงการ
 เครื่องบินจะต้องนําเข้ามาภายในวันที่ 18
เมษายน 2558
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น มีมูลค่าไม่
เกิน 822,067,000 บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)

5.7

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม/บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมิได้มีการลงทุนในบริษัทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการ
ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันกับบริษัท เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
โดยบริษัทมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีศักยภาพในการเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดี
จากการลงทุ น เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ นํ า ในธุ ร กิ จ สายการบิ น ราคาประหยั ด ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ บ ริ โ ภคได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ทั้งนี้ในการขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
การลงทุนในกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะเน้นการลงทุนระยะยาว โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่
จะเข้าไปลงทุน รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจนั้นๆ เป็นสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่
มากพอเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันนั้นๆ รวมทั้งการส่งเสริมกิจการที่เข้าลงทุนให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยการลงทุนจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ในการตัดสินใจลงทุนใดๆ บริษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของโครงการและพิจารณาถึงศักยภาพ รวมทั้งความเสี่ยงจากการลงทุน และนําเสนอแผนการลงทุนต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมถึงให้คําแนะนําเพื่อลดความเสี่ยงทางการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

5.8

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทไม่มีนโยบายในการลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ อย่างไรก็ดี ในปี 2547 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกของ บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (‚วิทยุการบิน‛) และต้องเข้าร่วมถือหุ้นตามข้อกําหนดของวิทยุการบิน ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทถือหุ้นจํานวน 52,869 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 5,286,900 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 0.8 ของหุ้ น ทั้ ง หมด ตามข้ อ บั ง คั บ ของวิ ท ยุ ก ารบิ น มิ ใ ห้ มี ก ารจ่ า ยปั น ผล แต่ ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ ส่ ว นลด
ค่าธรรมเนียมในการบริการนําร่อง (Air Navigation Facility Charge) สัดส่วนการถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรือลดลงตามการจัดสรรของวิทยุการบิน โดยคํานวณจากเที่ยวบินรวมในแต่ละปีของสมาชิก และเงินค่าหุ้น
ดังกล่าวจะรับคืนได้เมื่อถอนตัวจากการเป็นสมาชิก

5.9

สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การทาความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Sharing Agreement)
ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าทําสัญญาความตกลงเที่ยวบินร่วมกับ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท
สยาม เจนเนอรัล เอวิเอชั่น จํากัด ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปในอุตสาหกรรมการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
เครือข่ายทางการตลาดไปได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ และลดต้นทุนการดําเนินงานลง
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะสําคัญของสัญญา

เส้นทางการบิน

การยกเลิกสัญญา

1. คู่สัญญาทั้งสองตกลงที่จะร่วมมือในการให้บริการทางการบินแก่กัน โดยฝ่ายหนึ่งจะเป็น
ผู้ทําการบิน และ อีกฝ่ายจะเป็นผู้ดําเนินการด้านการตลาด
2. ผู้ทําการบินจะเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินสําหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วจากผู้ดําเนินการด้าน
การตลาด
3. ผู้ทําการบินจะให้บริการผู้โ ดยสารที่ซื้อตั๋วจากผู้ดําเนิน การด้านการตลาดในลักษณะ
เดียวกันกับที่ให้บริการกับลูกค้าของตนเอง
การบินไทย (เที่ยวบินร่วม) :
 ดอนเมือง – สกลนคร – ดอนเมือง
 ดอนเมือง – นครพนม – ดอนเมือง
เอสจีเอ (เที่ยวบินร่วม)
 ดอนเมือง – น่าน – ดอนเมือง
 ดอนเมือง – ร้อยเอ็ด – ดอนเมือง
 เชียงใหม่ – อุดรธานี – เชียงใหม่
 ดอนเมือง – ชุมพร – ดอนเมือง
1. การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาต้องทําหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน
2. คู่สัญญาสามารถเลิกสัญญาได้ทันทีหากอีกฝ่ายหนึ่งประสบภาวะล้มละลาย หรือ เข้าสู่
แผนฟื้นฟูกิจการ
3. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที หากผู้ผิดสัญญาไม่ชดใช้ค่าเสียหายภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

สัญญาซื้อขายอาหารว่าง (สินค้า Auntie Anne’s)
คู่สัญญา

ผู้ซื้อ : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛)
ผู้ขาย : บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จํากัด (‚ซีอาร์จี‛)

ลักษณะสําคัญของสัญญา

ผู้ขายตกลงขายอาหารว่าง (Auntie Anne’s) ให้กับผู้ซื้อในจํานวนไม่ต่ํากว่า 1,200 ชิ้นต่อวัน
โดยหากผู้ซื้อสั่งสินค้าต่ํากว่าจํานวนดังกล่าวผู้ซื้อยอมให้ผู้ขายคิดค่าเสียหายเท่ากับมูลค่า
จํานวนสินค้า 1,200 ชิ้น อย่างไรก็ตามในกรณีจําเป็น หรือ เกิดเหตุสุ ดวิสัย หรือ มีการ
ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอื่น อันเป็นเหตุให้ผู้ซื้อไม่สามารถซื้อสินค้าได้
ครบตามจํานวน ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถสั่งสินค้าได้เท่ากับจํานวนที่ผู้ซื้อต้องการ

อายุสัญญา

สัญญาฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 และ มีอายุ 1 ปีจากวันที่ลงนาม และ หาก
ไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวต่อไปโดยไม่มีกําหนดอายุ
1. การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาต้องทําหนังสือแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน
2. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที และผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหายภายในกําหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง

การยกเลิกสัญญา

สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการลาเลียงสัมภาระและสินค้า
คู่สัญญา
ลักษณะสําคัญของสัญญา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛)
ผู้รับจ้าง : บริษัท แพนไทย คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จํากัด (‚แพนไทย‛)
1. ผู้รับจ้างตกลงให้บริการ การปฎิบัติการลําเลียงสัมภาระและสินค้า (Loading/Unloading
baggage and cargo)
2. บริษัทให้สิทธิแพนไทยในการขายระวางขนส่งสินค้าทางอากาศแก่บุคคลทั่วไป
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
อายุสัญญา
การยกเลิกสัญญา

สัญญาฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 และ และ หากไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้
ถือว่าสัญญาดังกล่าวต่อไปโดยไม่มีกําหนดอายุ
1. การบอกเลิกสัญญาคู่สัญญาต้องทําหนังสือแจ้งให้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน
2. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
ทันที

สัญญาว่าจ้างการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นดิน
คู่สัญญา
ลักษณะสําคัญของสัญญา

อายุสัญญา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛)
ผู้รับจ้าง : บริษัท กราวด์ แม็ทชิ่ง จํากัด (‚กราวด์ แม็ทชิ่ง‛)
ผู้รับจ้างตกลงให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นดิน (Ground Support Equipment) แก่อากาศยาน
การรับส่ งลู กเรือ และพนักงานในท่าอากาศยานของสายการบิน นกแอร์ รวมทั้งทําความ
สะอาดภายในห้องโดยสารของเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศไทย
สัญญาฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 และ มีอายุสัญญา 5 ปีตั้งแต่ 25 มีนาคม
2552 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557

สัญญาว่าจ้างพนักงานต้อนรับภาคพื้น
คู่สัญญา
ลักษณะสําคัญของสัญญา
อายุสัญญา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (‚บริษัท‛)
ผู้รับจ้าง : บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด (‚ฟูลฟาซิลิตี้‛)
ผู้รับจ้างตกลงให้บริการในการจัดหาพนักงานต้อนรับภาคพื้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง
สัญญาฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550 และ มีอายุสัญญา 1 ปีตั้งแต่ 17
พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
6.

โครงการในอนาคต

ในปี 2556-2558 บริษัทมีแผนการดําเนินงานโครงการในอนาคตที่สําคัญๆ ดังต่อไปนี้
1. แผนการขยายเส้นทางการบิน
บริษัทยังคงให้ความสําคัญ กับการเปิดเส้นทางการบินใหม่ในประเทศและการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในประเทศเป็นอันดับ
แรก เพื่อรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทในการให้บริการเส้นทางการบินที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ
ไทย และเพื่อรองรับแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของของชุมชนเมืองตามหัวเมืองสําคัญและจังหวัดขนาดใหญ่
ในประเทศไทย (Urbanization)
นอกจากนี้ การประกาศใช้ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 เมื่อปี 2555 ทําให้โอกาสใน
การให้บริการเส้นทางบินต่างประเทศของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และหากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมิได้ถูก
จํากัดการรองรับเพียงแต่สายการบินต้นทุนต่ําที่ให้บริการแบบจุดต่อจุด แต่หากสามารถให้บริการแก่สายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบ (Legacy Airline)ได้ บริษัทจะได้รับประโยชน์การจากเชื่อมต่อของผู้โดยสารจากสายการบินที่
ให้บริการเต็มรูปแบบจากต่างประเทศ มายังสายการบินแบบประหยัด ในระหว่างปี 2556-2558 บริษัทจึงพิจารณา
แผนการเปิดเส้นทางการบินต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการขนส่งทางอากาศในภูมิภาค
เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของสายการบินราคาประหยัดที่กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจะพิจารณาเลือกจุดหมายปลายทางอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากเส้นทางที่มีอัตราการเติบโตสูงและ
บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างประเทศในภูมิภ าคอาเซียน ซึ่งจะได้ รับผลประโยชน์จากก่อ ตั้งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และจุดหมายปลายทางในประเทศจีน ซึ่งบริษัทเคยมีประสบการณ์ใน
การดําเนินงานผ่านการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลําในปัจจุบัน
โดยบริษัทจะใช้ทา่ อากาศยานรองและย่อยในประเทศเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค รวมถึงประเทศ
จีน ซึ่งบริษัทจะมุ่งเน้นจุดหมายที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ เมืองเศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นจุดหมายหลัก
จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 4/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมกรรมการมีมติให้บริษัทเริ่มเปิดให้บริการ
เส้นทางต่างประเทศในไตรมาส 3 ปี 2556 ได้แก่ แม่สอด – เมาะลําไย (เมาะละแหม่ง) และไตรมาส 4 ปี 2556 ได้แก่
แม่สอด – ย่างกุ้ง และดอนเมือง – ย่างกุ้ง ส่วนเส้นทางอื่นๆ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งนี้ เส้นทาง
การบินอาจบินออกจากเมืองอื่นๆ นอกเหนือจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) อาทิ เชียงใหม่ เป็นต้น จุดหมายปลายทาง
บริษัทจะมุ่งเน้นประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศจีน
2. แผนการบริหารจัดการเครื่องบิน
การบริหารจัดการเครื่องบินของบริษัท เพื่อรองรับการขยายเส้นทางการบินในอนาคต ในช่วงปี 2556-2558 มีดังต่อไปนี้
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ตารางแสดงลักษณะฝูงบินของบริษัทระหว่างปี 2555-2558
(หน่วย : ลา)
ปี
2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
2556
2557
2558

โบอิ้ง 737-400
3
3
-

โบอิ้ง 737-800
8
10
14
18
22

เอทีอาร์ 72-200
2
2
-

เอทีอาร์ 72-500
1
2
2
5
8

รวม
14
17
16
23
3

โดยแผนการเพิ่มฝูงบินดังกล่าวจะสอดคล้องกับนโยบายการปรับฝูงบินของบริษัท 2 ประการได้แก่ การเพิ่มขนาดฝูงบิน
และการปรับเปลี่ยนฝูงบินให้ทันสมัย
1. การเพิ่มจํานวนฝูงบิน
บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มขนาดของฝูงบินเป็นสองเท่าตัวจากจํานวน 14 ลํา ในปี 2555 เป็น 30 ลําในปี 2558
2. การปรับเปลี่ยนฝูงบินให้ทันสมัย
ตั้งแต่ปี 2556 บริษัทจะปลดระวางเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ทั้งหมด ทําให้บริษัทเหลือเครื่องบินประเภทไอพ่น
(Jet) เพียงรุ่นเดียวคือ โบอิ้ง 737-800 เช่นเดียวกับการเปลี่ยนเครื่องบินรุ่นเอทีอาร์ จากรุ่น 72-200 เป็น 72500 ทั้งหมดในปี 2556 โดยเครื่องบินรุ่นใหม่จะมีประสิทธิภาพในการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ดีกว่า มีจํานวนที่นั่ง
มากขึ้น และอัตราการใช้เครื่องบิน (Utilization Rate) สูงกว่า จะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของบริษัทลดลง ทั้งนี้
เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่บริษัทใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีอัตราการเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงต่อที่นั่งน้อยกว่าโบ
อิ้ง 737-400 ประมาณร้อยละ 12.8 และมีอัตราการใช้เครื่องบินต่อวันในปี 2555 ดังนี้ โบอิ้ง 737-800 เฉลี่ยวัน
ละ 10.3 ชั่วโมง ส่วนโบอิ้ง 737-400 เฉลี่ยวันละ 6.8 ชั่วโมง การที่เครื่องบินโบอิ้ง 737-400 มีอัตราการใช้
เครื่องบินค่อนข้างต่ํา เนื่องจาก เครื่องบินมีอายุมาก บริษัทจึงมีนโยบายกําหนดอัตราการใช้เครื่องบินเพียง
ประมาณวันละ 8 – 9 ชั่วโมง นอกจากนั้น เครื่องบินยังเกิดปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว ทําให้ต้องจอด
ซ่อมแซมเป็นระยะๆ
สําหรับอายุการใช้งานของเครื่องบิน บริษัทยังมุ่งเน้นการจัดหาเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานที่ต่ําหรือเป็น
เครื่องบินใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝูงบิน รวมทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบํารุง
ทั้งนี้ แผนธุรกิจของบริษัทขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ที่อาจทําให้บริษัทไม่สามารถดําเนิ นการตามแผนนั้นได้ใน
อนาคต ทั้ง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ทางการเมือง และสถานการณ์อื่นๆที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 1. ปัจจัยความเสี่ยง)
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7.

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท อย่างมี
นัยสําคัญ
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8.

โครงสร้างเงินทุน

8.1

หลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีทุนชําระแล้ว 500,000,000 บาท แบ่งเป็นจํานวนหุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียน 625,000,000บาท แบ่งเป็นจํานวนหุ้นสามัญ 625,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติ
ให้นําบริษัทเข้าจดทะเบีย นในตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และ อนุมัติใ ห้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน
125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 125,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นจํานวน 125,000,000 หุ้น (Initial Public Offering หรือ IPO) ทั้งนี้ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 625,000,000 บาท
นอกจากนี้ บริษัท Aviation Investment International จํากัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขาย
หุ้นที่ตนถือยู่ต่อประชาชน จํานวน 62,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
ของบริษัทภายหลังการเสนอหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยการขายหุ้นดังกล่าวจะดําเนินการขายพร้อมกันและมีอัตรา
ราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

8.2

ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว ตามที่
ปรากฎ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้
ก่อนการเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
จานวน(หุ้น)
ร้อยละ
จานวน(หุ้น)
ร้อยละ
1. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
245,000,000
49.0 245,000,000
39.2
(1)
2. บริษัท Aviation Investment International จํากัด
125,000,000
25.0
62,500,000
10.0
3. นายพาที สารสิน
25,000,000
5.0
25,000,000
4.0
(2)
4. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด
30,000,000
6.0
30,000,000
4.8
5. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
25,000,000
5.0
25,000,000
4.0
6. บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
25,000,000
5.0
25,000,000
4.0
7. นายศุภพงษ์ อัศวินวิจิตร
25,000,000
5.0
25,000,000
4.0
8. ประชาชนทัว่ ไป
- 187,500,000
30.0
500,000,000
100.0 625,000,000
100.0
รวม
หมายเหตุ: (1) บริษัท Aviation Investment International จํากัด ถือหุ้นโดย กองทุน Lombard Asia III L.P. ร้อยละ 66.7 และมี
นาย พาที สารสิน ถือหุ้นร้อยละ 33.3
(2)
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด ถือหุ้นโดยสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร้อยละ 100.0
ผู้ถือหุ้น
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8.3

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (‚การบินไทย‛) บริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด (‚ทุน
ลดาวัลย์‛) บริษัท Aviation Investment International จํากัด (‚Aii‛) และนายพาที สารสิน รวมกันเรียกว่า ‚กลุ่ม
ผู้ถือหุ้นเดิม‛ ได้เข้าทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 เพื่อกําหนดกรอบการบริหารงาน
เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้สาระสําคัญของสัญญาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 12 ท่าน โดยประกอบด้วย
(1) กรรมการ 7 คน ที่กลุ่มผู้ถือหุน้ เดิมเสนอชือ่ (กรรมการตัวแทนผู้ถอื หุ้นเดิม)
(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
(3) กรรมการอิสระจํานวน 4 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ละกลุ่มจะ
มีสิทธิส่งตัวแทนเป็นกรรมการบริษัทได้ตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุน้ เดิมมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการได้ 1 ท่าน ทุกร้อย
ละ 7.8 ของจํานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ่งตนเองครอบครอง
(กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยที่
o Aii และ นายพาที สารสิน มีสิทธิร่วมกันในการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการ ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ รวมกันของทั้งสองฝ่าย
o สําหรับการคํานวณสัดส่วนการถือหุ้นของทุนลดาวัลย์เพือ่ แต่งตั้งกรรมการ
ตัวแทนของทุนลดาวัลย์ ให้คํานวณรวมสัดส่วนการถือหุน้ ในนกแอร์ของทุน
ลดาวัลย์ รวมกับสัดส่วนการถือหุ้นในนกแอร์ของบริษัทอื่นที่สํานักงาน
ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยถ์ ือหุน้ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ
20.0
(1) กรณีที่ผู้ถือหุน้ เดิมรายใดลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หลังจากวันที่ลงนามใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท จํานวนตัวแทนกรรมการของผู้ถอื หุ้นเดิมราย
ดังกล่าวจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ลดลง โดยสัดส่วนการส่งตัวแทนกรรมการ
ภายหลังการลดสัดส่วนจะยังคงคํานวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ (1)
(2) กรณีที่ผู้ถือหุน้ เดิมรายใดเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หลังจากวันที่ลงนามใน
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิในการส่งตัวแทน
กรรมการเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้นทีเ่ พิ่มขึ้น



คณะอนุกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหากรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งนีค้ ณะกรรมการ
บริษัทจะเป็นบุคคลที่มีอํานาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา
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ข้อจํากัดการโอนหุน้



การยกเลิกสัญญา



เหตุผิดนัด





ผู้ถือหุน้ เดิมสามารถโอน หรือจําหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นของบริษทั ได้อย่างอิสระ
เว้นแต่ เป็นการโอน หรือจําหน่าย หรือก่อภาระผูกพันในหุ้นกับ
(1) บุคคลหรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศ (Air-carriers)
นอกจากการบินไทย
(2) บุคคลหรือบริษัท ยกเว้นผู้ลงทุนรายย่อยหรือสถาบัน ที่มีส่วนได้สว่ นเสียกับบุคคล
หรือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศ
(3) บริษัทร่วมของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งทางอากาศ
ทั้งนี้ บริษัทร่วมหมายถึงบริษัทที่ถือหุน้ โดยบริษัทดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 20.0
สัญญาฉบับนี้จะถูกยกเลิกหาก
(1) หน่วยงานของรัฐบาลมีความเห็นว่าการเข้าทําสัญญาดังกล่าว ทําให้เกิด
ความสัมพันธ์ในเชิงการกระทําร่วมกัน (Concert Party) ซึ่งส่งผลให้ตอ้ งรายงานการ
ได้มา/จําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือส่งผลให้ตอ้ งทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ
บริษัท
(2) ขัดต่อประกาศ หรือกฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศไทย
หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดกระทําผิดต่อข้อกําหนดในสัญญาระหว่างผู้ถือหุน้ ฉบับนี้เป็น
ระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน หลังจากมีหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุน้ เดิมรายอื่นๆ ผู้ถือหุน้ ที่ไม่ได้
กระทําผิดมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญากับผู้ถือหุ้นเดิมรายที่กระทําผิดได้
ผู้ถือหุน้ รายที่ไม่ได้กระทําผิดตามสัญญาสามารถฟ้องร้องต่อผู้ถอื หุ้นรายที่ผิดสัญญาได้
ตามกฎหมายของประเทศไทย

จากสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้การบินไทยไม่สามารถมีตัวแทนกรรมการในนกแอร์ได้เกินกว่า 5
ท่าน หรือ การบินไทยไม่สิทธิในการส่งตัวแทนกรรมการได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
เนื่องจากภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การบินไทยจะถือหุ้นในนกแอร์เหลือ
ร้อยละ 39.2 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและชําระแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างกรรมการของบริษัทมีการถ่วงดุล
ที่ดรี ะหว่างกรรมการตัวแทนจากการบินไทย กรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น และ กรรมการอิสระ
8.4

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสํารองตามกฎหมายในแต่ละปี
ทั้งนี้ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัย
ต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดําเนินการและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการ
ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
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9.
9.1

การจัดการ
โครงสร้างองค์กรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายพาที สารสิน

สานักตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
นายปิยะ ยอดมณี

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
นายวิทัย รัตนากร

ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
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9.2

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 25 เมษายน 2556 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 11
ประกอบด้วยทั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นกลุ่มต่างๆ บริษัท และบุคคลภายนอก ดังนี้

ท่าน ซึ่ง

รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
(3) ***
ประธานกรรมการ
1. นายอภิพร ภาษวัธน์
กรรมการ
2. นายสมใจนึก เองตระกูล
กรรมการ
3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ(1) *
กรรมการ
4. นายโชคชัย ปัญญายงค์ (1)
(1)
กรรมการ
5. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
(2)
กรรมการ
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ
7. นายพาที สารสิน (4)
**
กรรมการอิสระ
8. นายพลช หุตะเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. นายพิมล ศรีวิกรม์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์
หมายเหตุ : (1) ตัวแทนกรรมการจาก การบินไทย
(2) ตัวแทนกรรมการจาก บริษัท Aviation Investment International จํากัด
(3) ตัวแทนกรรมการจาก ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
(4) ตัวแทนกรรมการในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
*นายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
**นายพลช หุตะเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพที่ลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
*** นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และบริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด ได้แต่งตั้ง นาย
อภิพร ภาษวัธน์ เข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัท ทุนลดาวัลย์ จํากัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
โดยมี นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ทาหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการ 2 คนใน 7 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษทั ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอภิพร ภาษวัธน์
2. นายสมใจนึก เองตระกูล
3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ
4. นายโชคชัย ปัญญายงค์
5. นายธีรพล โชติชนาภิบาล
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
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7. นายพาที สารสิน
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดําเนินงานของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้
ถือหุ้น
3. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท ควบคุมกํากับดูแล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและจัดการของฝ่ายบริหาร รวมทั้งผลงานและผลประกอบการ
ประจําไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
4. ดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจ งบประมาณและธุรกรรมที่มีนัยสําคัญ ตามคู่มืออํานาจอนุมัติของ
คณะกรรมการ
5. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ําเสมอและดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่
เหมาะสม
6. กํ า หนดกรอบและนโยบายสํ า หรั บ การกํ า หนดเงิ น เดื อ น การปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น การกํ า หนดเงิ น โบนั ส
ค่าตอบแทน และบําเหน็จรางวัลของพนักงานบริษัท
7. ดําเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจน
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
8. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดําเนินการใดๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทํารายการ (ในกรณีที่ขนาดของ
รายการไม่ จํ า เป็น ต้ อ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ดยที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น ) ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
12. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็น
ธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือ
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หุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ สําหรับรายการที่ทํากับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่ นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทํารายการในเรื่องนั้น
13. กํากับดูแลกิจการอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. รายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี
ไว้ในรายงานประจําปีและครอบคลุมในเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายเรื่องข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. มอบหมายให้ ก รรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการได้ การมอบอํานาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอํานาจหรือการมอบอํานาจ
ช่วงที่ทําให้กรรมการหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
16. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ไว้ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
17. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมมติคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้อนุมัติคู่มือ
อํานาจดําเนินการ (Authorization Table) เพื่อแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัท
โดยคู่มืออํานาจดําเนินการ (Authorization Table) ยังระบุให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาวาระหรือ
รายการที่มีความสําคัญต่อบริษัทโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การอนุมัติแผนธุรกิจ/แผนงาน เช่น แผนธุรกิจระยะยาว (Business Plan) แผนการจัดหาเครื่องบิน (Fleet
Planning) แผนงานประจําปี (Annual Plan)
2) การตั้งงบประมาณประจําปี/การปรับงบประมาณกลางปี
3) การใช้งบประมาณด้านการปฏิบัติการบิน (Flight Operation) ที่จํานวนเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท
4) การใช้งบประมาณด้านการดําเนินงานทั่วไป (Normal Operation) ที่จํานวนเงินเกินกว่า 15 ล้านบาท
5) การซื้อเครื่องบิน รวมทั้งวงเงินและเงื่อนไขการเช่าเครื่องบินแต่ละลํา
6) การเปิด/ปิดเส้นทางการบินเส้นทางต่างประเทศ
7) การกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามันและอัตราแลกเปลี่ยน
8) การกําหนดนโยบาย/กลยุทธ์การทําประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการบิน
ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการหรือผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ ซึ่งมีส่วน
ได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว
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9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ่ กรรมการ
1. นายพิมล ศรีวกิ รม์
2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์
3. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์*
นางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

โดยนายผดุงเดช อินทรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทํา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้ง นี้ เมื่อครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งได้อีกวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การ
ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรื อข้อสั งเกตโดยรวมที่ค ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบั ติหน้า ที่ตามกฎบัต ร
(Charter)
(8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรื อ มี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า
ดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อดํ าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝื นกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กําหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติม โดยระบุ ขอบเขตอํานาจเพิ่มเติม ให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่อาจคาดว่าจะเป็นรายการที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าข่ายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงประเด็นความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายชื่อกรรมการท่านที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ท่านดังกล่าวปฎิบัติ
ตามมาตรา 80 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการงดเว้นการออกเสียงในวาระดังกล่าว
คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อกรรมการ
นายพาที สารสิน
นายปิยะ ยอดมณี
นายวิทัย รัตนากร
นายยอดชาย สุทธิธนกูล
กัปตันสรรใจ บุญมา

ตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2556 มีมติกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดําเนินงานและ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแล
การดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทําแผนธุรกิจ และกําหนดอํานาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทํางบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ
งบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปี เพื่อ นํา เสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อขออนุ มั ติแ ละมี หน้ า ที่ร ายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนักงานของบริษัท และกําหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนั ส และสวัสดิการต่างๆ สําหรับ
พนักงาน
4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
สภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอํานาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกํากับดูแล
อื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษัท
8. ดูแลให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอํานาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกําหนดเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ
รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
10. พิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทํานิติกรรมสัญญา และ/หรือการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจําวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทตามคู่มืออํานาจการดําเนินการของบริษัท (Authorization Table)
11. มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
12. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการ
มอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบ
อํานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท ได้กําหนด
ไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอํานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน)
อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้
นอกจากนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้อนุมัติคู่มือ
อํานาจดําเนินการ (Authorization Table) เพื่อแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับการดําเนินงานของบริษัท
โดยคู่มืออํานาจดําเนินการ (Authorization Table) ระบุให้อํานาจในการดําเนินงานที่สําคัญบางรายการกับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การใช้งบประมาณด้านการปฏิบัติการบิน (Flight Operation) ที่จํานวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
2) การใช้งบประมาณด้านการดําเนินงานทั่วไป (Normal Operation) ที่จํานวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท
3) การเปิด/ปิดเส้นทางการบินเส้นทางในประเทศ
9.3

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เข้าดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุด
กับ 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้
ขาด
3. ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
9.3.2 คณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
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ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้ การ
คํ า นวณภาระหนี้ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนดตามข้อ 4. หรือ 6. คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาผ่อนผันให้
ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
9.3.3 ผู้บริหาร
อํานาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ดี ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่จัดเป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญ อย่างมากต่อบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่ดํารง
ตํ า แหน่ ง ดั ง กล่ า วเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อี ก ทั้ ง มี ค วามเป็ น อิ สระในการ
บริห ารงาน ดัง นั้นที่ ประชุม คณะกรรมการครั้ง ที่ 4/2556 เมื่อวั นที่ 25 เมษายน 2556 จึ งได้แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อทําหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งดังกล่าว หากตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่ง
2 ใน 3 คือกรรมการตรวจสอบ
สําหรับตําแหน่งผู้บริหารรายอื่น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างอิสระ ดังนั้นอํานาจในการแต่งตั้งจึงเป็นของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
9.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
ในปี 2555 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัท จํานวน 10 ราย โดยเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ย
ประชุมและผลตอบแทนรายปี รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,890,000 บาท
สําหรับในไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 1,600,000 บาท โดยตั้งแต่ปี 2556
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะค่าตอบแทนคงที่รายเดือน และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ดัง
มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้
อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท)
60,000
40,000

1. ประธานกรรมการ
2. กรรมการ

อัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท)
ตาแหน่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครั้ง)
30,000
20,000
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ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ปี 2555

ปี 2556
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)

รายชื่อ
ฐานะกรรมการ
บริษัท

ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

ฐานะกรรมการ
บริษัท

ฐานะกรรมการ
ตรวจสอบ

รวม

1. นายอภิพร ภาษวัธน์

630,000

-

630,000

180,000

-

180,000

2. นายสมใจนึก เองตระกูล

300,000

-

300,000

120,000

-

120,000

3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ*

-

-

-

120,000

-

120,000

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ**

340,000

-

340,000

40,000

-

40,000

5. นายโชคชัย ปัญญายงค์

360,000

-

360,000

120,000

-

120,000

6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

360,000

-

360,000

120,000

-

120,000

7. นายนิรุฒ มณีพันธ์***

60,000

-

60,000

-

-

-

8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

360,000

-

360,000

120,000

-

120,000

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์****

120,000

-

120,000

120,000

-

120,000

10. นายพาที สารสิน

360,000

-

360,000

120,000

-

120,000

11. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์

160,000

-

160,000

-

-

-

12. นายพลช หุตะเจริญ**

-

-

-

40,000

-

40,000

13. นายพิมล ศรีวิกรม์

-

-

-

120,000

60,000

180,000

14. นายอภิชาติ จีระพันธุ์***

-

-

-

120,000

40,000

160,000

15. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

-

-

-

120,000

40,000

160,000

หมายเหตุ: *นายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
**นายพลช หุตะเจริญ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
***นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 12
กรกฎาคม 2555
****นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 25 เมษายน 2556

9.4.2

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ค่าตําแหน่ง ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็น
ต้น ทั้งนี้การให้โบนัสแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน และ
ผลงานของผู้บริหารแต่ละคน สําหรับกรรมการให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2554 และ ปี 2555 บริษัทมีผู้บริหารทั้งสิ้น 5 และ 4 คน ตามลําดับ และบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้บริหารบริษัทซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะเงินเดือนและโบนัส *รวมทั้งสิ้น 25.8 ล้านบาท และ 25.9 ล้านบาท
ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 123

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารบริษัท ทั้งลักษณะเงินเดือนและโบนัส*รวมทั้งสิ้น
7.24 ล้านบาท
หมายเหตุ : โบนัส คือค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจากผลการ
ดาเนินงานในงวดปีเดียวกัน และสาหรับการบันทึกบัญชี บริษัทจะทยอยบันทึกในจานวนที่เท่าๆกันตั้งแต่เดือนมกราคมของทุกปี

9.5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(จํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จํานวนครั้งที่จัดประชุม)
รายชื่อ

ปี 2555

ปี 2556
(สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)

1. นายอภิพร ภาษวัธน์

12/12

4/4

2. นายสมใจนึก เองตระกูล

9/12

2/4

3. นายสรจักร เกษมสุวรรณ*

-

2/3

4. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ**

11/12

1/1

5. นายโชคชัย ปัญญายงค์

12/12

4/4

6. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

12/12

3/4

7. นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์*

3/12

-

8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

12/12

3/4

-

0/4

12/12

3/4

9. นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์****
10. นายพาที สารสิน
11. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
12. นายพลช หุตะเจริญ**

-

0/1

13. นายพิมล ศรีวกิ รม์

-

3/4

14. นายอภิชาติ จีระพันธุ์

-

4/4

15. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์

-

3/4

หมายเหตุ:

9.6

2/6

*นายสรจักร เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทน นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556
**นายพลช หุตะเจริญ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ แทน นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
***นายนิรฒ
ุ มณีพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 12
กรกฎาคม 2555
****นายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทวันที่ 25 เมษายน 2556

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทได้ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การกํากับดูแลกิจการทําให้การดําเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอาแนวทางการ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 124

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2549 ตามที่กําหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้
1.1) ให้บริษัท จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้เพียงพอ โดย
ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
1.2) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และ
เวลาที่เหมาะสม
1.3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียม
กันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ และ
กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคําถามในที่ประชุมด้วย
1.4) ให้เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ ถือหุ้นผ่านทาง website ของบริษัท โดยนําข่าวสารต่างๆ
และรายละเอียดไว้ที่ website ของบริษัท โดยเฉพาะ ในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อน
วันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ download ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก
และครบถ้วน
1.5) นโยบายให้กรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
1.6) การจดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สําคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้บ ริษัทนํา
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแผยแพร่ใน website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายการ
ประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้น
1.7) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามีการจ่ายเงิน
ปันผล) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้ได้รับเงินปันผลตรงเวลา ป้องกันปัญหาเรื่องเช็คชํารุด
สูญหาย หรือส่งถึงผู้ถือหุ้นล่าช้า
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย
ดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 125

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
2.1) ให้บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.2) ให้ศึกษาแนวทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2.3) ให้เพิ่มการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ มได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและ
ลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
2.4) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่า
จะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
หมวดที่ 3 : การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสําคัญ ดังนั้น
จึงให้ความสําคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังต่อไปนี้
3.1) ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท
3.2) กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.3) มีการนําเสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขอ
อนุ มั ติ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
หมวดที่ 4 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง
ชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถใน
การแข่งขันและสร้างกําไรให้บริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัท โดยมีการกําหนด
นโยบาย ดังนี้
4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึง
เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การ
แต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลัก
ปฏิบัติดังนี้

1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
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2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้
ความสําคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
4) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําด้วยความสุจริตใจ และ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5) ให้ค วามสําคั ญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โ อกาสอย่ างทั่ วถึง และ
สม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
4.2) นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้น
บริษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาว จึงกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบั ญชี และ
รายงานอื่นๆ โดยสม่ําเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

3) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
4.3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กําหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ
เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการที่
บริษั ทให้ กั บลู กค้ า โดยไม่ มีก ารโฆษณาเกิ นความเป็น จริ งที่เ ป็น เหตุใ ห้ลูกค้ าเข้ าใจผิ ดเกี่ย วกั บ
คุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัท

4) ให้คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
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4.4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัด
เอาเปรียบคู่ค้า โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้
ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4.5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งขัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ
คู่แข่งขันด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกําหนดหลักนโยบายดังนี้

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4.6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม / ชุมชน
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึ ดมั่นการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในอันที่
จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
4.7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้า งคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ
หมวดที่ 5 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผล
ประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ทางการเงินและการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลใน website ของบริษัท สื่อเผยแพร่ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทได้อย่าง
ทั่วถึง และจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศใช้บังคับ
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นราย
ย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ
หน่ว ยงานรัฐ ที่เ กี่ย วข้อ ง ผ่า นทางช่อ งทางต่ างๆ ได้ แก่ การรายงานต่ อตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้
ความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจํา โดยผ่านช่องทาง
website ของบริษัทข้อมูลที่อยู่บน website จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจําปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
นอกจากนี้ บริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ รายงานทางการเงิ น เพื่ อ ให้ แ สดงถึ ง สถานะทางการเงิ น และผลการ
ประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจน
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจําปีของบริษัท
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแลกิจการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้ มั่นใจว่าการดําเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะ
พิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 12 ท่าน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
แบ่งเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจํานวน 1 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน โดยมีกรรมการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
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จํานวน 4 ท่าน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ที่ได้กําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนต้องมีจํานวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการ
ประกอบด้ ว ยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิจ ากหลากหลายอุ ต สาหกรรม ทั้ง ด้ า นธุร กิ จ บั ญชี แ ละการเงิ น ซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งและ
สนับสนุนธุรกิจบริษัททั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้า
จํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย
คณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดับ นโยบาย
ขณะที่ผู้บริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด
ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจหน้าที่แบ่งแยกกันชัดเจนเพื่อ
เป็นการถ่วงดุลการจัดการและไม่มีผู้ใดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ประธานกรรมการไม่ มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่าย
บริหารของบริษัท และมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงการกําหนดนโยบาย และ ให้คําปรึกษา เท่านั้น
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่เฝ้าสังเกตประสิทธิผล
ของงานตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมทางการเงินและการบัญชีภายใน และการรายงานทาง
การเงิ น รวมทั้ ง หน้ า ที่ อื่ น ๆตามที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
นอกจากนั้นเพื่อเป็นการกํากับและช่วยดูแลกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก 3
คณะ คือ
1. คณะอนุกรรมการ People Management มีหน้าที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการด้านทรัพยากรมนุษย์
รวมถึงอนุมัติกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆภายในบริษัทและกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. คณะอนุกรรมการ Commercial Management มีหน้าที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการด้านการพาณิชย์
กําหนดราคา การกําหนดตารางบิน และกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. คณะอนุกรรมการ Operations Management มีหน้าที่บริหารจัดการและอนุมัติรายการด้านการปฏิบัติการ
บิน และกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. คณะอนุก รรมการสรรหา มีหน้า ที่ สรรหาบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อดํารง
ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตําแหน่งดังกล่าวเว้นว่างลง
หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับ และระเบียบที่ เกี่ย วข้อ ง และจัด ให้มี กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกําหนดลําดับขั้นของ
อํานาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กําหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ทําหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของ
การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
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9.7

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้
กําหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ดังนี้
1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
246 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทําและเปิดเผยรายงาน
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ แ ละรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พย์ ข องบริ ษั ท ต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่ง
สําเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานและลู ก จ้ า งของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ลภายในที่ เ ป็ น
สาระสําคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา
24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้ อมูลภายในของบริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภายในต้อ งไม่ เ ปิด เผยข้ อมู ลนั้น ให้ผู้ อื่ นทราบจนกว่ าจะได้ มี การแจ้ ง ข้อ มู ลนั้ น ให้ แ ก่ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ
มาตรการลงโทษหากมีการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินั ย
ตามข้อบังคับการทํางานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก
ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. ห้ามมิ ให้ก รรมการ ผู้บริห าร พนักงาน และลู กจ้า งของบริษั ท ใช้ ข้อมู ลภายในของบริ ษัทที่ มีหรือ อาจมี
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้
ล่วงรู้มาในตําแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้
บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่า
การกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนําข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น
กระทําดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. *ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทหรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือ ความลับของบริษัท ตลอดจน ข้อมูลความลับของคู่ค้าของ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ (เป็นระยะเวลา 1 ปีหลังพ้นสภาพ
กรณีลาออก) แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทําให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท
6. *กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทหรือ อดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง มี
หน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/ หรือข้อมูลภายในของบริษัท และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
เพื่อประโยชน์การดําเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
บริษัท นําความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็น ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้าง
7. *กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ลูกจ้างของบริษัทมีหน้าที่ปฎิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด รวมถึงกฎเกณฑ์
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: *นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทข้อ 5 – ข้อ 7 ได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/ 2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

9.8

บุคลากร
บริษัทมีจํานวนพนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ณ วันที่ 1 เมษายน 2556

นักบิน

78

104

120

ลูกเรือ

112

173

189

ฝ่ายซ่อมบํารุง

93

99

122

พนักงานภาคพื้น

166

187

287

สํานักงานใหญ่

166

187

197

ฝ่ายปฏิบัติการบิน

27

26

42

รวม

642

776

957

ค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัท มีค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รวมถึงผู้บริหาร ในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส ในรอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง
(ปี 2553 - 2555) และไตรมาส 1 ปี 2556 ดังต่อไปนี้
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

333

370

420

102

ค่าคอมมิชชั่น

2

3

2

1

ผลตอบแทนอื่น

87

144

183

74

รวม

422

517

605

177

เงินเดือนและโบนัส*

หมายเหตุ : โบนัส คือค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจากผลการ
ดาเนินงานในงวดปีเดียวกัน และสาหรับการบันทึกบัญชี บริษัทจะทยอยบันทึกในจานวนที่เท่าๆกันตั้งแต่เดือนมกราคมของทุกปี
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิ ชย์ จํ ากั ด โดยมีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ ส่ง เสริมการออมของพนัก งานในระยะยาว สร้ างหลัก ประกั นให้กั บ
พนักงานและครอบครัว ในกรณีที่ออกจากงาน เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ยัง
เป็นแรงจูงใจ ทําให้พนักงานทํางานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น โดยในปี 2554 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 6 ล้านบาท 15 ล้านบาท และ 4.44 ล้านบาทตามลําดับ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร สําหรับพนักงานทั่วไป บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจําทุกปี
สําหรับบุคคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน พนักงานภาคพื้น และ วิศวกร บริษัทกําหนดให้มีการอบรม
อย่างสม่ําเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้และความชํานาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติงาน ดังต่อไปนี้
นักบิน
แนวทางการสรรหาบุคลากรการบินซึ่งประกอบไปด้วย ครูการบิน และนักบิน มีดังนี้
 ผู้ควบคุมอากาศยาน (Captain) บริษัทมีนโยบายว่าจ้างบุคลากรที่มีประสบกรณ์ทางการบินที่สูง โดยมิได้
กําหนดอายุของนักบินไว้ ไม่เกินที่ 60 ปี อย่างสายการบินอื่น จึงทําให้บริษัทมีโอกาสว่าจ้ างบุคลากรที่
เกษียณอายุก่อนกําหนด หรือเกษียณอายุจากสายการบินอื่น ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์การบินที่
สู ง แต่ ยั ง สามารถทํ า การบิ น ได้ แ ละยั ง มี คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆครบถ้ ว นตามที่ ก รมการบิ น พลเรื อ นกํ า หนด
นอกจากนี้บริษัทยังสรรหานักบินผู้ช่วยมีประสบการณ์ทางการบินสูง มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล มาดําเนินการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้ควบคุมอากาศยาน
 นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) บริษัทมีการสอบคัดเลือกนักบินผู้ช่วยตามวาระ ตามความต้องการบุคคลกรการบิน
ของบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับจํานวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ
เพื่อเป็นนักบินของบริษัทจะต้องจบปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เหมาะสมกับการเป็นนักบิน และต้องจบ
หลักสู ตรการบิ นจากสถาบัน การบินทั้ง ในและต่ างประเทศที่ กรมการบิ นพลเรือ นรับ รองตลอดจนต้องมี
ใบอนุญาตขับขี่เครื่องบิน (Commercial Pilot License) และเอกสารรับรองการตรวจสุขภาพสําหรับผู้ทํางาน
ในอากาศ ดังนั้นผู้ที่เข้าสอบจะมีทั้งนักบินจากภาคราชการ และเอกชนเป็นจํานวนมากในแต่ละครั้งของการ
สอบ
นักบินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนกําหนดดังนี้
 หลักสูตรทั่วไปสําหรับนักบินพาณิชย์
 หลักสูตรเฉพาะแบบเครื่องบินที่จะต้องทําการบิน
 หลักสูตรในการบริหารจัดการระหว่างผูท้ ี่ปฏิบตั ิการบิน และผูท้ ี่สนับสนุนการบิน (Crew Resource
Managementหรือ CRM)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อผ่านหลักสูตรทางด้านภาคพื้นแล้ว นักบินเหล่านี้จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนของภาคอากาศต่อไป ซึ่ง
ประกอบด้วยการฝึกบินกับเครื่องบินจําลอง (Simulator) การฝึกบินกับเครื่องบินจริง โดยทั้งหมดนี้จะมีครูการ
บินเป็นผู้รับผิดชอบ และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทผู้สร้างเครื่องบิน โดยกรมการบินพลเรือนจะ
เป็นผู้ตรวจสอบในทุกขั้นตอน
นักบินของบริษัทต้องเป็นผู้ที่พร้อมรับการตรวจสอบตลอดเวลาทั้งจากหน่วยงานด้านมาตรฐานการบินของ
บริษัท ทั้งจากเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน นอกเหนือไปจากการทดสอบความสามารถด้านการบินที่ต้องมี
การตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน หากไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นักบินผู้นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการบิน
และต้องกลับไปเข้ากระบวนการการเรียนการฝึกตามที่บริษัทกําหนดจนผ่านแล้ว จึงได้รับอนุญาติให้ทําการบิน
เช่นเดิมได้
นอกเหนือจากการเรียนการฝึกในด้านการบินแล้ว นักบินซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีค่าของบริษัท จะได้รับการ
พัฒนาต่อไปในสาขาอื่นๆด้วย โดยมีโครงการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆของบริษัทที่กําหนดโดยฝ่ายบุคคล
เช่นหลักสูตรด้านบริหารจัดการด้านความเป็นผู้นํา และอื่นๆ เพื่อมีจุดประสงค์ให้นักบิ นของบริษัทเป็นนักบิน
อาชีพอย่างแท้จริง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (ลูกเรือ)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ได้รับคัดเลือกใหม่ทุกคนจําเป็นผ่านการอบรมด้านการบริการลูกค้า ด้านความรู้
ต่างๆเกี่ยวกับเครื่องบิน และ ความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งการอบรมดัง กล่าวจะจัดขึ้นโดยใช้
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ ข องการบิ น ไทย เนื่ อ งจากบริ ษั ท ยั ง ไม่ มี น โยบายลงทุ น สร้ า งศู น ย์ ฝึ ก อบรมลู ก เรื อ
นอกจากนั้นบริษัทกําหนดให้พนักงานต้อนรับทุกคนของบริษัทต้องอบรบความรู้ดังกล่าวเป็นประจําทุกปี และ
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอื่ นๆให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท
โดยมุ่งเน้นให้ฝึกงานหรือทดลองงานกับแผนกอื่นของบริษัท เพื่อให้สามารถหางานใหม่ได้ ภายหลังจากหมด
สัญญาการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทซึ่งมีอายุงานไม่เกิน 6 ปี
วิศวกร
บริ ษั ท มีก ารคั ดเลื อ กวิ ศ วกรที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงทางด้า นการซ่ อ มบํา รุ ง เครื่ อ งบิน ไม่ น้อ ยกว่ า 5 ปี และมี
ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 จากกรมการบินพลเรือน
วิศวกรจะต้องผ่านการฝึกอบรม 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ หลักสูตร Human Factor ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความปลอดภัยทั่วไปและความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ในการทํางานจากตัวบุคคล และหลักสูตร Type License
Course เป็นการอบรมสําหรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินในแต่ละประเภทจึงสามารถทําการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
ประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ วิศวกรการบินที่ถือใบอนุญาติการซ่อมบํารุงจําเป็นจะต้องมีการเข้าอบรมหลักสูตร BrushUp เป็นประจําทุก 2 ปี วิศวกรจะไม่สามารถเซ็นสมควรเดินอากาศของอากาศยานนกแอร์ได้จนกว่าจะได้รับการ
อนุมติเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบํารุงอากาศยาน
ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน
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10.

การควบคุมภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของ
บริษัทและตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติ งานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่า งเหมาะสม รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการ
ทํ า ธุ ร กรรมกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลดั ง กล่ า วอย่ า งเพี ย งพอแล้ ว นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) สําหรับผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารแล้วมีดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัท
บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้สามารถดําเนินไปได้
ตามที่บริ ษัทวางนโยบายไว้ โดยมีการกํ าหนดเป้ าหมายการดําเนิน ธุรกิ จอย่ างชัดเจนและวัดผลได้ เป็ น
แนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กร อีกทั้งยังมีการแบ่งระดับชั้นพนักงานรวมถึงขอบเขตหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
2. การบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการประเมินผลการดําเนินธุรกิจอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํารายสัปดาห์ และหากผู้บริหารพิจารณา
เห็นประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท ผู้บริหารจะนําประเด็นดังกล่าวมาหารือในที่ประชุม
เพื่อกําหนดมาตรการเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้ในระดับที่ดีโดยมีการกําหนดอํานาจ และระดับการ
อนุมัติรายการอย่างเหมาะสมมี การแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในการปฎิบัติการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการ
ทุจริต บริษัทยังมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีรายการระหว่างกัน โดยในการอนุมัติ
รายการทุกระดับชั้นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีอํานาจอนุมัติหรือออกเสียง
เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถนําไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
เพียงพอและมีการจัดทํารายงานที่มีสาระสําคัญและข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ครบถ้วนให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาก่อนประชุมทุกครั้ง และมีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชี
ที่มีความสําคัญต่อการจัดทํารายงานทางการเงินให้คณะกรรมการพิจารณา นอกจากนั้น บริษัทได้กําหนด
นโยบายการสํารองข้อมูล โดยให้มีการสํารองข้อมูลเป็นประจําทุกวันและเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ในสถานที่ซึ่ง
ห่า งจากสํา นัก งาน เพื่ อให้มั่ นใจว่ าหากเกิ ดกรณี ฉุก เฉิ นบริษั ทจะยั งมี ข้อ มูลเพื่ อการดํา เนิ นธุ รกิ จอย่า ง
ต่อเนื่อง
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5. ระบบการติดตาม
บริษัทได้ว่าจ้างและมอบหมาย บริษัท พี แอนด์ แอล จํากัด (“พี แอนด์ แอล”)เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริษัทเป็นประจําทุกปี และกําหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฎิบัติงานได้อย่างอิสระ และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
อย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งบริษัทได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามแก้ไข
ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจ้างตรวจพบ
นอกจากนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษั ท ยั ง ได้ เ ชิญ ผู้ สอบบั ญ ชี ม านํ า เสนอประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการ
นํ า เสนอประเด็ น ข้ อ สั ง เกตของผู้ สอบบั ญ ชี ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในประจํ า ปี 2555 และรายงานของผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในสําหรับผลการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายใน
ปี 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรั บ ทราบข้ อ สั ง เกตุ แ ละผลการติ ด ตาม และเห็ น ว่ า ไม่ มี ป ระเด็ น
ข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในอย่างมีสาระสําคัญ และฝ่ายบริหารได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็น
ส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อระบบควบคุมภายใน
การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจําปี 2555 โดยสํานักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ก็มิได้ระบุข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสําคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
การดําเนินงานของบริษัทแต่ประการใด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบควบคุมภายใน
บริษัท ได้ว่ าจ้าง พี แอนด์ แอล เพื่อทํ าการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยระหว่างวันที่ 1 – 30
พฤศจิกายน 2555 พี แอนด์ แอล ได้ทําการตรวจสอบระบบรายจ่าย ระบบรายได้ ระบบการขายสินค้าที่ระลึก
และ ระบบการบริหารจัดการสถานีของบริษัท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทอยู่ใน
เกณฑ์เหมาะสม มีประเด็ นปลี กย่อ ยเพียงเล็ก น้อยเท่า นั้นซึ่ งภายหลั งจากเข้าติ ดตามความคื บหน้ าในการ
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่าบริษัทได้แก้ไขประเด็น
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว และ มี เ พี ย งบางประเด็ น เท่ า นั้ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
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ระบบรายจ่าย
ประเด็น ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ
1.การบันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ขาย (คู่ค้า)

แก้ไขแล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง


ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ข้อสังเกต
การตรวจสอบข้อมูลของบริษัท ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน
2555 โดย พี แอนด์ แอล พบว่า บริษทั มีการบันทึกรายละเอียด
ข้อมูลผู้ขายในระบบของบริษัท แต่ไม่ครบถ้วน จํานวน 1,083
รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.89 เช่น ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เบอร์
แฟ็กซ์
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรกําหนดข้อมูลสําคัญที่ต้องกรอกให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้
ปฎิบัติงานสามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการบันทึกข้อมูล
2. การตรวจรับสินค้า



ข้อสังเกต
การตรวจสอบข้อมูลของบริษัท ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน
2555 โดย พี แอนด์ แอล พบว่า ต้นสังกัดที่ขอซื้อสินค้าเป็น
ผู้ตรวจและรับสินค้าเอง แต่ไม่ได้นําหลักฐานมาจัดเก็บไว้ที่ฝ่าย
จัดซื้อทําให้บริษัทไม่สามารถระบุสถานะการรับสินค้าได้อย่าง
ครบถ้วนและทันกาล
ข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี บริษัทกําชับให้ต้นสังกัดที่เป็นผู้ขอ
ซื้อสินค้านําหลักฐานการตรวจรับสินค้ามาจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายจัดซื้อ
หรือจัดทําระบบเพื่อควบคุมการรับสินค้า

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 137

ความเห็นของผู้รับผิดชอบระบบดังกล่าวของบริษัท
รายการที่ไม่ครบถ้วนดังกล่าวเป็นผู้ขายรายเก่า ซึ่งไม่ Active เท่านั้นบริษัทจึง
กําหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องแบ่งแยกผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ซึ่ง Active ออก
จากกัน นอกจากนั้นบริษัทจะทําการตรวจทานรายละเอียดดังกล่าวอีกครั้งภายหลัง
บริษัทติดตั้งระบบจัดซื้อใหม่ (PR/PO Online) แล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2556

บริษัทอยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทําระบบจัดซื้อใหม่ (PR/PO Online) ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2556 โดยผูต้ รวจและรับสินค้าจะรายงานการรับสินค้าใน
ระบบดังกล่าว ซึ่งจะเชื่อมต่อกับระบบบัญชี ดังนั้นภายหลังจากการติดตั้งระบบ
แล้ว ฝ่ายจัดซื้อสามารถติดตามการรับสินค้าได้อย่างถูกต้องและทันกาล

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ระบบรายรายได้
ประเด็น ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ

แก้ไขแล้ว
เสร็จ

1.การสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง


ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ความเห็นของผู้รับผิดชอบระบบดังกล่าวของบริษัท
บริษัทกําชับให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ นอกจากนั้นในวันที่ 21
มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2556 พี แอนด์ แอล ได้เข้าทําการตรวจสอบอีกครั้ง
พบว่ามี 5 รายการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 เท่านั้น ที่ไม่มี ชุดเอกสาร ‚ใบสมัครร้านค้า
เป็นสมาชิก‛

ข้อสังเกต
การตรวจสอบชุดเอกสาร ‚ใบสมัครร้านค้าเป็นสมาชิก‛ กับข้อมูล
ในระบบ ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2555 โดย พี แอนด์
แอล จํานวน 512 รายการพบว่ามี 71 รายการ ที่ไม่มีชุดเอกสาร
‚ใบสมัครร้านค้าเป็นสมาชิก‛ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรมีการกําหนดรอบการตรวจสอบเอกสารของกลุ่มลูกค้า
อย่างเป็นประจําเพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และ ป้องกันข้อมูลสูญหาย

ระบบการขายสินค้าที่ระลึก และ ระบบการบริหารจัดการสถานีของบริษทั
ประเด็น ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ
1.การรายงานสินค้าคงเหลือ

แก้ไขแล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง


ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ข้อสังเกต
การตรวจสอบข้อมูลของบริษัท ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน
2555 โดย พี แอนด์ แอล พบว่า ระบบ Nok Smile Shop ของ
บริษัทสามารถกําหนดจํานวน Order Limit ได้แต่ไม่สามารถ
รายงานจํานวนสินค้าคงเหลือให้เป็นปัจจุบันได้ และปัจจุบันบริษัท
ใช้โปรแกรม Excel ในการรายงานยอดสินค้าคงเหลือควบคู่กับ
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ความเห็นของผู้รับผิดชอบระบบดังกล่าวของบริษัท
บริษัทเห็นด้วยกับความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในและปัจจุบันฝ่าย IT ของบริษัท
อยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบ Nok Smile Shop ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือน มีนาคม 2556

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ประเด็น ข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะ

แก้ไขแล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ความเห็นของผู้รับผิดชอบระบบดังกล่าวของบริษัท

ระบบ Nok Smile Shop
ข้อเสนอแนะ
บริษัทควรมีการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้สมบูรณ์เพื่อประโยชน์
สูงสุดในการทํางาน และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียรายได้ที่
อาจได้รับ
2.การรายงานรายได้ประจาวัน



ข้อสังเกต
การตรวจสอบข้อมูลของบริษัท ระหว่าง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน
2555 โดย พี แอนด์ แอล พบว่าแต่ละสถานีของบริษัทมีการจัดทํา
รายงานการแจ้งการชําระเงินของผู้โดยสารที่มีสัมภาระเกินใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ส่วนกลางของบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบทุกสถานีควรมีกําหนด
เอกสารหรือแบบฟอร์มเพือ่ ให้แต่ละสถานีนําไปใช้ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
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ปัจจุบันบริษัทได้กําหนดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างไรก็ดีระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2556 พี แอนด์ แอล ได้เข้า
ทําการติดตามผลอีกครั้ง พบว่ามีเพียงบางสถานีเท่านั้นที่มีการจัดทําในลักษณะ
เดิมไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่บริษัทได้ประกาศใช้ใหม่

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
11.

รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทใน
รอบปี 2555 และในไตรมาส 1 ปี 2556 ตามลําดับ ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งการสอบทาน
ข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีควา มขัดแย้งที่เกิดขึ้นสําหรับรอบปี
2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระ ทํากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm’s Length Basis) และไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้รายการระหว่างกันของบริษัทในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
(“การบินไทย”)
ลักษณะธุรกิจ
การบินไทยประกอบธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ
(Full Service Airline)
ความสัมพันธ์
 การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถือหุน้ ร้อยละ
49.0
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 การบินไทยได้
ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่
นายอภิพร ภาษวัธน์ นายสรจักร เกษม
สุวรรณ นายโชคชัย ปัญญายงค์ และนายธีร
พล โชติธนาภิบาล

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

1.ค่าใช้จ่ายของบริษัท
1.1 การเช่าเครื่องบิน
ในปี 2555 บริษัทเช่าเครื่องบินในลักษณะเช่า
ดําเนินงาน (Operating Lease) จากการบิน
ไทยจํานวน 3 ลํา ซึ่งได้แก่ โบอิ้ง 737-400
จํานวน 1 ลํา และ เอทีอาร์ 72-200 จํานวน 2
ลํา เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสายการบิน
-

การเช่าเครื่องบินจากการบินไทยเป็นรายการที่
จําเป็น เนื่องจากเครื่อ งบินทั้งสามลํ าดังกล่ าวมี
ขนาดที่เหมาะสมต่อลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท อีกทั้งราคาค่าเช่าก็เป็นไปตามราคาตลาด

137.7

ค่าเช่าเครื่องบิน

1.2 การซ่อมบํารุง
บริษัทได้ว่าจ้างการบินไทยในการซ่อมบํารุง
เครื่องบินที่เช่ามาจากการบินไทย
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หน่วย: ล้านบาท
ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

16.3
สํ าหรั บด้า นการซ่อ มบํา รุง การบิน ไทยจั ดเป็ น
เพียงผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายในประเทศไทย
ที่ มี ใ บอนุ ญ าตในการซ่ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งบิ น รุ่ น

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
-

ค่าซ่อมบํารุงรักษาเครื่องบิน

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
258.6

34.2

1.3 ค่าน้ํามันเครื่องบิน
บริษัทซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเครือ่ งบินจากการบิน
ไทยเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจสายการบิน
-

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง

422.1

ไม่มี

ค่าบริการภาคพื้น
ค่าอาหารสําหรับผู้โดยสาร นักบิน และ
ลูกเรือ
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บริษัทได้ซื้อน้ํามันผ่านการบินไทยเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ เนื่องจากขณะที่เริ่มกิจการนกแอร์
มีฝูงบินที่เล็ก หากบริษัทจัดซื้อโดยตรงจากผู้ค้า
น้ํามันเองจะมีค่ าใช้จ่ายที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม
ภายหลั ง นกแอร์ มี ก ารขยายฝู ง บิ น ในเดื อ น
เมษายน 2555 เป็นต้นมา นกแอร์ได้ยุติการซื้อ
น้ํามันผ่านการบินไทย

ระหว่างช่วงอุทกภัย บริษัทได้ย้ายฐานปฎิบัติการ
ทางการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงไม่
มี ค วามพร้ อ มในหลายด้ า น ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง
จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ บ ริ ก ารการบิ น ไทย ซึ่ ง มี ค วาม
พร้อมที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อ
บริ ษั ท จะได้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น แก่
ผู้ โ ดยสารของบริ ษั ท ได้ อย่ า งไรก็ ดี ค่ า บริ ก าร
ดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด

1.4 ค่าบริการภาคพื้นดินและค่าอาหารสําหรับ
ผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ
ค่าบริการภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิในระยะเวลาที่บริษัทย้าย
ฐานปฎิบัติการทางการบินชั่วคราวจากท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเนื่องจากเหตุ
อุทกภัยน้ําท่วมปี 2554
-

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกล่าว บริษัทจึงจําเป็นต้องใช้บริการจากการ
บิน ไทย อี กทั้ ง ราคาค่ า ซ่อ มบํา รุ งดั ง กล่ า วก็
เป็นไปตามราคาตลาด

28.9
13.2

4.1
ไม่มี

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการใช้บริการการ
บินไทย เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าเบี้ยประกันภัย
สําหรับเครื่องบินเช่าจากการบินไทย
-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

10.0

1.8

2. รายได้ของบริษัท
2.1 ค่าตั๋วโดยสาร
บริษัทให้บริการขนส่งทางอากาศแก่ผู้โดยสาร
ของการบินไทยตามสัญญาการทําการบินร่วม
(Code Share Agreement)
-

บริษัทได้ทําสัญญา Code Share Agreement
กับการบินไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการจําหน่าย
ตั๋วโดยสารของบริษัท นอกจากนั้นราคาจําหน่าย
ตั๋ว ดัง กล่ าวของบริษัทก็ มิไ ด้ต่ํ ากว่า อัต ราราคา
จําหน่ายตั๋วของผู้โดยสารรายอื่น
2.4

รายได้ค่าโดยสาร

2.2 รายได้อื่นๆ
บริ ษั ท ให้ บริ ก ารภาคพื้ น (Ground Aircraft
Handling) และให้บริการนายช่างภาคพื้น ดิน
(License Engineer) แก่ การบินไทย
รายได้อื่น
3. เจ้าหนี้การค้า
4. ลูกหนี้การค้า
5. ภาระค้าประกัน ค่าเช่า/ค่าบริการ ตาม
สัญญา
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ จํ า เป็ น ในการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อี ก ทั้ ง หากบริ ษั ท
ดําเนินการเอง บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

0.2

7.1

1.9

94.0
1.5
36.0

91.6
0.9
36.0

การบิ น ไทยได้ ว่ า จ้ า งให้ บ ริ ษั ท เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
ภาคพื้นในท่าอากาศยานที่การบินไทยให้บริการ
แต่ ไ ม่ มี พ นั กงานประจํ าของตนเอง ทั้ง นี้ อัต รา
ค่าบริการเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด (“ครัวภูเก็ต”)
ลักษณะธุรกิจ
ครัวภูเก็ตประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการจัดหา
อาหารสําหรับเที่ยวบินให้แก่หลายสายการบินใน
เที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินออกจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติภูเก็ต ทั้งเที่ยวบินแบบประจําและ
แบบเช่าเหมาลํา
ความสัมพันธ์
 การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และจัดเป็นผู้มีอํานาจควบคุมในครัวภูเก็ตโดย
การถือหุ้นร้อยละ 30.0 ในบริษัท ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์
พอร์ต โฮเต็ล จากัด (“แอร์พอร์ต โฮเต็ล”)
ลักษณะธุรกิจ
แอร์พอร์ต โฮเต็ลเจ้าของและประกอบธุรกิจโรงแรม
อมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่า
อากาศยานดอนเมือง
ความสัมพันธ์
 การบินไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
และมีจัดเป็นผู้มีอํานาจควบคุมใน แอร์พอร์ต
โฮเต็ลโดยถือหุ้นร้อยละ 40.0 ในแอร์พอร์ต
โฮเต็ล

ประเภทรายการ
อาหารสําหรับผู้โดยสาร
บริษัทสั่งซื้ออาหารสําหรับผู้โดยสารทีใ่ ช้บริการ
เที่ยวบินเหมาลําของบริษัท
- ค่าอาหารผู้โดยสาร
- เจ้าหนี้ค่าอาหาร

ค่าที่พัก
บริษัทได้ใช้บริการทีพ่ ักจากแอร์พอร์ต โฮเต็ล
สําหรับพนักงานสถานีต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามา
ปฎิบัติงานและฝึกอบรมที่สถานีกรุงเทพ
- ค่าที่พัก
- เจ้าหนี้ค่าที่พัก
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มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

1.6
ไม่มี

0.7
0.3

ไม่มี
ไม่มี

0.1
0.06

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท สั่ ง ซื้ อ อาหารจากครั ว ภู เ ก็ ต สํ า หรั บ
ให้ บริการในระหว่างเที่ย วบิน เหมาลํ า เส้ น ทาง
จากภูเก็ต – เมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ตามความต้ อ งการของผู้ เ ช่ า
เครื่ อ งบิ น นอกจากนั้ น ก่ อ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
บริ ษั ท ได้ ทํ าการประกวดราคา และปรากฎว่ า
ครัวการบินภูเก็ต เสนอราคาต่ําที่สุด

บริ ษั ท เลื อ กใช้ บ ริ ก ารห้ อ งพั ก จากแอร์ พ อร์ ต
โฮเต็ ล เพื่ อ เป็ น ที่ พั ก ให้ พ นั ก งานจากสถานี
ต่ า งจั ง หวั ด ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาปฎิ บั ติ ง าน และ
ฝึก อบรมที่ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง
เนื่องจากโรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรมแห่งเดียวที่
อยู่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อน
เมื อ ง ซึ่ ง มี ท างเดิ น เชื่ อ มโดยตรงไปยั ง อาคาร
ผู้โดยสารและออฟฟิศสํานักงานของบริษัท อันจะ
เป็นการอํานวยความสะดวกสบายและประหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางให้ แ ก่ พ นั ก งานของ
บริษัท นอกจากนี้ จากการเปรียบเทียบราคากับ
โรงแรมอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงพบว่าแอร์พอร์ต
โฮเต็ลมีราคาต่ําที่สุด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
(“ทิพยประกันภัย”)
ลักษณะธุรกิจ
ทิพยประกันภัยประกอบธุรกิจให้บริการรับประกัน
วินาศภัย (Non-Life Insurance) ทั้ง อัคคีภัย ภัย
ทางทะเลและขนส่ง ภัยรถยนต์ เครื่องบิน และ
เบ็ดเตล็ด
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมใจนึก เอง
ตระกูล เป็นกรรมการของทิพยประกันภัย
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน)
(“เมเจอร์”)
ลักษณะธุรกิจ
เมเจอร์ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง คารา
โอเกะ ลานสเก็ตน้ําแข็ง พืน้ ที่เช่า/ศูนย์การค้า
สร้าง/จําหน่ายภาพยนตร์ และ ให้บริการสื่อ
โฆษณา
ความสัมพันธ์
 กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมใจนึก เอง
ตระกูล เป็นกรรมการอิสระของ เมเจอร์

ประเภทรายการ

เบี้ยประกัน
บริษัทจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือ
ให้แก่บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
- ค่าเบี้ยประกัน
- เจ้าหนี้ค่าประกัน

ค่าแพคเกจส่งเสริมการตลาด
บริษัทซื้อแพคเกจส่งเสริมการตลาดจากเมเจอร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยบัตรชมภาพยนตร์สําหรับสมาชิก
โครงการนกแฟนคลับ และค่าสื่อโฆษณาพร้อม
พื้นที่สําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายใน
บริเวณโรงภาพยนตร์
- ค่าแพคเกจส่งเสริมการตลาด
- เจ้าหนี้ค่าบัตรภาพยนตร์
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มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

94.1
0.0

0.8
-

20.2
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทซื้อประกันอุบัติเหตุนักบินและลูกเรือจาก
ทิพ ยประกัน ภั ย ซึ่งเป็น ผู้ รับประกัน ภัย ด้านการ
บิน หลั กรายหนึ่ง ของประเทศไทย ทั้ง นี้ในการ
คั ด เลื อ กบริ ษัท รับ ประกั น ภั ย บริษั ท ได้ ทํ าการ
ประกวดราคา และ ปรากฎว่ าทิ พ ยประกั น ภั ย
เสนอราคาต่ําที่สุด

เมเจอร์เป็นผู้ประกอบธุรกิจภาพยนตร์รายใหญ่
ที่สุ ด ของประเทศไทยซึ่ง มี ส าขาครอบคลุ ม ทั่ ว
ประเทศ บริ ษั ท จึ ง ได้ เ ลื อ กที่ จ ะจั ด กิ จ กรรม
ทางการตลาดร่วมกับเมเจอร์เพื่อตอบแทนกลุ่ ม
ลูกค้าที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ให้ได้รับความ
บั น เทิ ง ที่ มี มาตรฐาน นอกจากนี้ การซื้ อ สื่ อ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ แ ละการจั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายในบริเวณโรงภาพยนตร์ยังเป็น
การช่ ว ยขยายฐานลู ก ค้ า และการรั บ รู้ ใ นตรา
ผลิตภัณฑ์ของนกแอร์ให้กว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งอัตรา
ราคาค่าบริการดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด
และมิ ไ ด้ สู ง เกิ น กว่ า อั ต ราที่ เมเจอร์ เ สนอขาย
ให้กับลูกค้ารายอื่น

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
(“แกรมมี่”) และ บริษัทย่อย
ลักษณะธุรกิจ
แกรมมี่ประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจร ทั้งค่าย
เพลง ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ จําหน่าย
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม และผลิต
ภาพยนตร์
ความสัมพันธ์
 นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการของ
บริษัทในปี 2555 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556เป็น
กรรมการร่วมกับแกรมมี่

ประเภทรายการ

ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ต และค่าสนับสนุนคอนเสิร์ต
บริษัทได้จัดจ้างศิลปินของแกรมมี่เพื่อเข้าร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้
ให้การสนับสนุนคอนเสริตที่จัดโดยบริษัทย่อยของ
แกรมมี่
- ค่าศิลปินงานคอนเสิร์ตและค่าสนับสนุนงาน
คอนเสิร์ต
- เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
(“เบอร์ลี่ยุคเกอร์”)
ค่าตั๋วโดยสาร
ลักษณะธุรกิจ
เบอร์ลี่ยุคเกอร์จัดซือ้ ตัว๋ โดยสารจากบริษัท
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ขนมขบเคี้ยว
- รายได้จากการจําหน่ายตั๋วโดยสาร
กระดาษทิชชู่ สบู่ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นผู้นําใน
- ลูกหนี้คา้ งรับค่าตั๋วโดยสาร
ระบบการตลาด การขาย และการจัดจําหน่ายสินค้า
ความสัมพันธ์
 นายวีระวงศ์ จิตต์มติ รภาพซึ่งเป็นกรรมการของ
บริษัทในปี 2555 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556
เป็นกรรมการของเบอร์ลี่ยุคเกอร์
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มูลค่าของรายการ
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ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ศิลปินของแกรมมี่ที่บริษัทจัดจ้างนั้น เป็นศิลปินที่
ได้ รั บ ความนิ ย มจากกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของ
บริษัท
อีกทั้งสําหรับคอนเสิร์ตที่บริษัทให้การสนับสนุน
นั้น ก็เป็น คอนเสิร์ต ที่ไ ด้รับความนิย มจากกลุ่ ม
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สําหรับ อัตราการจัด
จ้างดังกล่าวก็เป็นไปตามราคาตลาด และ มิได้สูง
กว่าอัตราราคาที่แกรมมี่เรียกเก็บจากบุคคลอื่น

0.2
ไม่มี

การจําหน่ายตั๋วโดยสารให้เบอร์ลี่ยุคเกอร์เป็นไป
ตามปกติธุรกิจของบริษัท อีกทั้งราคาดังกล่าวก็
เป็นไปตามอัตราราคาเดียวกันกับอัตราราคาของ
ลูกค้าประเภทองค์กร (Corporate) รายอื่นๆ ของ
บริษัท

1.0
0.07

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
/ความสัมพันธ์
บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลิส จากัด
(มหาชน) (“กรุงไทยคาร์เร้นท์”)
ลักษณะธุรกิจ
กรุงไทยคาร์เร้นท์ประกอบธุรกิจให้บริการเช่า
รถยนต์ประเภทต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่
ลูกค้าองค์กรรวมถึงบุคคลทั่วไป
ความสัมพันธ์
 นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นคู่สมรสกับ
กรรมการของบริษัท คือ นายวีระวงค์ จิตต์
มิตรภาพซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทในปี 2555
ถึงวันที่ 25 มกราคม 2556 เป็นกรรมการของ
กรุงไทยคาร์เร้นท์

ประเภทรายการ

ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่ารถยนต์เพือ่ ใช้บริการในบริเวณลานจอด
เครื่องบิน
- ค่าเช่ารถยนต์
- เจ้าหนี้ค่าเช่ารถยนต์

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 146

มูลค่าของรายการ
ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556

1.2
0.1

0.1
ไม่มี

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้เริ่มใช้บริการรถยนต์เช่าเพื่อใช้งานใน
บริเวณท่าอากาศยานมาตั้งแต่ปี 2548
ทั้ง นี้ ใ นการคั ดเลื อ ก กรุ ง ไทยคาร์ เ ร้ น ท์ เป็ น ผู้
เสนอบริการที่ให้ราคาและข้อเสนอดีที่สุด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ได้มีมติกําหนดนโยบาย และ ขั้นตอน
การทํารายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส
และ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคําสั่งหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทํารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้ นๆ ทั้งนี้ การทํา
รายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่
เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้มีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทํารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติเป็นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษัท ให้
ฝ่ายจัดการ สามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะ
เดีย วกั บที่ วิญ ญูช นจะพึ งกระทํา กับ คู่สัญญาทั่ วไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้ วยอํา นาจต่ อรองทางการค้า ที่
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 15,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึ งการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึ้น บริษัทจะ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่า งกันดังกล่าวเพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวมีความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
11.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทอาจมีการเข้าทํารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํา
รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบั ญชีและผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจที่เป็นปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องไปในอนาคต บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการดําเนินการดังกล่าวให้มีลักษณะที่เป็น
ข้อ ตกลงทางการค้า ที่ มี เงื่ อ นไขการค้า โดยทั่ วไป โดยอ้า งอิ งกั บราคาและเงื่ อนไขที่ เหมาะสมและยุติ ธรรม
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับรองหลักเกณฑ์ และ
แนวทางในการดําเนินการดังกล่าว
กรณีที่เป็นการเข้าทํารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกล่ าว ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ มีความชํานาญในการพิ จารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ บุ ค คลที่ มี ความรู้ ค วามชํา นาญพิ เ ศษ จะถู ก นํ า ไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการบริษัทหรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถอื หุ้นของบริษัทแต่เป็นการทํารายการที่บริษัทได้คํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
11.4 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้
มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึง กําหนด
นโยบายดังกล่าวโดยระบุให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
ถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ
รวมถึงไม่มีอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหารจะต้องนําเสนอวาระการประชุมใดๆที่คาดว่าจะเป็นวาระการประชุมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาก่อน หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้ คือ 1) รายการที่
เกี่ ย วโยงกั น คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ดํ า เนิ น การตามประกาศของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หรือ 2) หากรายการเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นและ
แจ้ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ท ราบถึ ง รายชื่ อ กรรมการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ที่ จ ะให้
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการท่านดังกล่าวปฎิบัติตาม มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
อย่างเคร่งครัด
อีกทั้งหากผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็นรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยง
หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างชัดเจนและเจตนาจะปฎิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ว่าด้วยการงดออกเสียง
ของกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
ผู้บริหารหรือกรรมการอาจเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยตรงได้โดยไม่จําเป็นต้องขอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้
แผนภาพแสดงกระบวนการพิจารณารายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
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12.

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

12.1 งบการเงิน
12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
ประจางวด

ผู้สอบบัญชี

สรุปรายงานการตรวจสอบ

ปี 2553

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลข
ทะเบียน 3885 จากบริษัท สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิ
เอท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน กลต.

ปี 2554

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน กลต.

ปี 2555

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน กลต.

ไตรมาส 1
ปี 2556

นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน กลต.

ผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบ
การเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
ผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบ
การเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
ผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้ความเห็นว่า งบ
การเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
ผู้สอบบัญชีได้ดําเนินการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลและไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูล
ดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
ที่ 34 ในสาระสําคัญตามหลักการสอบทาน
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงินรวม
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2556
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุง
เครื่องบิน
ประมาณการหนี้สินการใช้สิทธิประโยชน์
รายการส่งเสริมการขาย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
กําไรสะสม
- จัดสรรแล้ว : สํารองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2553
จานวน ร้อยละ

งบตรวจสอบ
ปี 2554
จานวน ร้อยละ

ปี 2555
จานวน ร้อยละ

348.9
705.0
27.7
60.6
3.3
8.1

25.2
50.9
2.0
4.4
0.2
0.6

197.1
1,050.0
26.3
302.2
4.7
276.6

9.8
52.1
1.3
15.0
0.2
13.7

246.5
1,410.0
29.6
317.8
3.7
90.0

10.9
62.6
1.3
14.1
0.2
4.0

1,153.5

83.3

1,856.9

92.1

2,097.5

93.1

3.6
57.6
0.0
37.1
133.3
231.6

0.3
4.2
0.0
2.7
9.6
16.7

4.5
70.6
26.6
37.6
19.6
158.9

0.2
3.5
1.3
1.9
1.0
7.9

5.3
80.7
18.2
33.5
16.8
154.5

0.2
3.6
0.8
1.5
0.7
6.9

1,385.1

100.0

2,015.8

100.0

2,252.0

190.6
372.0
12.3

13.8
26.9
0.9

517.1
483.4
26.8

25.7
24.0
1.3

10.3

0.7

37.7

40.6

2.9

22.7
648.4

งบสอบทาน
ไตรมาส 1 ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

299.7
1,000.0
32.7
297.8
9.1
268.7
1,908.0

14.3
47.9
1.6
14.3
0.4
12.9
91.3

267.1
1,760.0
50.0
334.1
10.2
122.4
2,543.8

9.8
64.5
1.8
12.3
0.4
4.5
93.3

100.0

4,5
80.9
39.7
36.8
19.5
181.4
2,089.4

0.2
3.9
1.9
1.8
0.9
8.7
100.0

5.3
84.0
17.8
62.3
13.4
182.8
2,726.6

0.2
3.1
0.7
2.3
0.5
6.7
100.0

419.9
683.7
-

18.6
30.4
-

364.7
587.5
39.2

17.5
28.1
1.9

438.0
955.5
15.6

16.1
35.0
0.6

1.9

103.9

4.6

146.9

7.0

101.2

3.7

60.6

3.0

34.3

1.5

48.4

2.3

27.1

1.0

1.6
46.8

19.4
1,144.9

1.0
56.8

31.0
1,272.7

1.4
56.5

17.0
1,203.7

0.8
57.6

37.5
1,574.8

1.4
57.8

0.0
648.4

0.0
46.8

73.5
1,218.4

3.6
60.4

91.2
1,363.9

4.0
60.6

78.9
1,282.6

88.4
61.4

88.4
1,663.2

3.2
61.0

500.0
500.0

36.1
36.1

500.0
500.0

24.8
24.8

500.0
500.0

22.2
22.2

500.0
500.0

23.9
23.9

625.0
500.0

22.9
18.3

0.0
236.7
736.7
1,385.1

0.0
17.1
53.2
100.0

30.1
267.4
797.4
2,015.8

1.5
13.3
39.6
100.0

50.0
338.1
888.1
2,252.0

2.2
15.0
39.4
100.0

30.1
276.7
806.8
2,089.4

1.4
13.2
38.6
100.0

62.5
500.9
1,063.4
2,726.6

2.3
18.4
39.0
100.0
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และ สาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา
รายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลํา
รายได้จากบริการเสริม
รวมรายได้หลัก
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ยกเว้น
น้ํามันเชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
(ล้านหุ้น)

ปี 2553
จานวน ร้อยละ

งบตรวจสอบ
ปี 2554
จานวน ร้อยละ

ปี 2555
จานวน ร้อยละ

งบสอบทาน
ไตรมาส 1 ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2556
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

3,970.8
0.6
208.3
4,179.7
2,416.4

95.0
0.0
5.0
100.0
57.8

5,726.9
22.4
290.0
6,039.3
3,539.1

94.8
0.4
4.8
100.0
58.6

7,634.3
187.1
396.2
8,217.6
4,794.3

92.9
2.3
4.8
100.0
58.3

1,766.1
15.4
86.3
1,867.8
1,173.9

94.6
0.8
4.6
100.0
62.8

2,565.1
89.4
156.5
2,811.0
1,541.3

91.3
3.2
5.6
100.0
54.8

1,763.3

42.2

2,500.2

41.4

3,423.3

41.7

693.9

37.2

1,269.6

45.2

1,151.1
612.2
12.0
22.7
601.5

27.5
14.6
0.3
0.5
14.4

2,246.2
254.0
38.2
92.3
199.9

37.2
4.2
0.6
1.5
3.3

2,698.0
725.3
42.0
247.4
15.2
504.7

32.8
8.8
0.5
3.0
0.2
6.1

693.9
0.0
9.3
(0.1)
9.4

37.2
0.0
0.5
0.0
0.5

852.5
417.2
15.2
16.5
415.8

30.3
14.8
0.5
0.6
14.8

-

-

-

-

-

-

-

-

9.5

0.3

601.5
1.20
500.0

14.4

199.9
0.40
500.0

3.3

504.7
1.01
500.0

6.1

9.4
0.02
500.0

0.5

425.3
0.85
500.0

15.1
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และ สาหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 และ 31 มีนาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตัดจําหน่ายลูกหนี้การค้า
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ขาดทุนจากสินค้าที่ระลึก
ได้รับทรัพย์สินจากการแถม
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-เงินประกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
หนีส้ นิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
จ่ายค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน
การใช้สิทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการขาย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ -ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ๆ
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

งบตรวจสอบ
2553
2554
จานวน
จานวน
601.5
199.8

งบสอบทาน
2555
ไตรมาส 1 ปี 55 ไตรมาส 1 ปี 56
จานวน
จานวน
จานวน
504.7
9.4
415.8

26.8
10.5
0.0
0.0
(0.9)
0.0
0.0
(0.4)
4.5
20.3
0.0
(5.4)
22.7

31.9
12.1
0.0
0.5
0.0
0.2
0.0
(0.7)
(2.3)
47.2
21.4
(32.9)
92.3

38.3
12.1
0.0
0.0
0.0
0.8
0.2
(0.3)
7.0
235.3
21.4
(40.7)
15.2

8.9
3.1
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
2.3
110.0
5.4
(9.3)
(0.1)

9.7
3.2
0.0
0.0
(0.1)
0.0
0.0
0.0
6.3
32.9
9.9
(13.6)
16.5

679.6

369.4

794.1

130.4

480.7

(6.1)
(11.5)
(17.6)
0.8
(0.1)
(5.2)
(45.7)
(4.9)

0.8
0.0
(232.9)
(3.7)
(136.7)
0.7
(3.8)
(7.2)

3.8
(7.1)
(19.6)
0.7
0.0
0.9
49.0
2.8

0.3
(6.7)
2.6
(0.3)
0.0
0.2
0.0
0.1

0.7
(21.1)
(18.7)
(6.5)
0.0
(5.1)
(32.0)
3.5

(88.6)
22.2
182.4
(21.8)
34.3
10.8
(6.5)
722.0
0.0
1.3
(10.4)
712.9

126.0
193.8
108.9
(21.1)
20.1
(4.3)
0.9
411.1
(3.9)
0.9
(87.6)
320.5

(96.0)
4.7
200.4
(170.1)
(26.4)
8.1
3.5
749.0
(3.7)
136.8
(38.5)
843.5

(29.5)
(118.1)
105.8
0.0
(12.2)
(6.2)
3.8
69.6
0.0

(2.7)
24.6
271.3
(30.8)
(7.2)
(2.4)
8.9
663.2
(3.2)

(0.5)
69.1

(0.6)
659.4
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
รายการ
จ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
จ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
จ่ายเพิ่มซื้อเงินลงทุนระยะยาว
รับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2553
จานวน
(705.0)
(53.5)
1.1
(28.6)
(1.3)
4.9
(782.4)

งบตรวจสอบ
2554
จานวน
(345.0)
(44.9)
0.5
(12.6)
(0.9)
30.4
(372.5)

0.0
0.0
(3.8)
(73.3)
422.2
348.9

(100.0)
(100.0)
0.2
(151.8)
348.9
197.1
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งบสอบทาน
2555
ไตรมาส 1 ปี 55 ไตรมาส 1 ปี 56
จานวน
จานวน
จานวน
(360.0)
50.0
(350.0)
(49.5)
(20.5)
(13.0)
0.6
0.5
0.1
(8.1)
(2.3)
(32.0)
(0.8)
37.9
5.6
7.0
(379.9)
33.4
(388.0)
(414.0)
(414.0)
(0.2)
49.4
197.1
246.5

0.0
0.0
0.1
102.5
197.1
299.6

(250.0)
(250.0)
(0.8)
20.6
246.5
267.1

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
12.1.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
งบตรวจสอบ
รายการ
สถิติทางด้านการบิน
จํานวนผู้โดยสาร
จํานวนเที่ยวบิน
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin factor)
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสนามบิน)
จํานวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200
เอทีอาร์ 72-500

หน่วย

2553

ล้านคน
เที่ยว
ล้านที่นั่ง-กม.
ล้านที่นั่ง-กม.
ร้อยละ
บาท/คน/เที่ยว

ลํา
ลํา
ลํา
ลํา

2554

งบสอบทาน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1
ปี 2555
ปี 2556

2555

2.21
18,169
1,508.2
1,245.8
82.6
1,797

3.14
28,746
2,245.1
1,802.5
80.3
1,838

4.12
36,813
2,915.7
2,455.8
84.2
1,876

0.99
8,740
681.1
563.0
82.7
1,799.54

1.43
11,920
1,014.3
888.6
87.6
1,853.79

6.0
-2.0
--

10.0
3.0
2.0
--

3.0
8.0
2.0
1.0

10.0
3.0
2.00
--

3.0
10.0
2.00
2.00

(รับมอบ 28 ธ.ค. 55)

จํานวนเครื่องบินที่ใช้ดําเนินงานโดยเฉลี่ย
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200
เอทีอาร์ 72-500
อัตราด้านประสิทธิภาพ
อัตราการใช้เครื่องบินต่อลํา
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72
1)
ค่าเฉลี่ย
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย
ประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลา
อัตราส่วนทางธุรกิจการบิน
รายได้ค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร
(Passenger yield)
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK)
อัตราส่วนความสามารถในการหากาไร
อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิง
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
2)
อัตรากําไร EBITDAR
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
ระยะเวลาเก็บหนี้
ระยะเวลาการจําหน่ายสินค้า
3)
ระยะเวลาการจําหน่ายตั๋วล่วงหน้า
ระยะเวลาการชําระหนี้
4)
ระยะเวลาวงจรเงินสด

ลํา
ลํา
ลํา
ลํา

5.8
1.8
-

10.0
0.4
2.0
-

7.3
4.3
2.0
-

10.0
3.0
2.0
-

3.0
9.2
2.0
1.8

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
กิโลเมตร
ร้อยละ

8.7
--8.7
570
90.8

7.2
10.1
4.5
7.1
576
84.7

6.8
10.3
7.3
8.2
591
78.0

6.2
9.8
5.9
7.1
569
71.3

5.2
10.0
7.5
8.5
621
77.6

บาท/ผู้โดยสาร/กม.

3.19

3.19

3.18

3.16

3.00

บาท/ที่นั่ง/กม.
บาท/ที่นั่ง/กม.

2.77
2.37

2.69
2.58

2.82
2.57

2.74
2.74

2.77
2.36

ร้อยละ

42.2

41.4

41.7

37.2

45.2

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

14.6
14.4
24.0
81.6

4.2
3.3
14.0
25.1

8.8
6.1
22.4
56.8

0.0
0.5
12.8
0.6

14.8
14.8
27.7
87.2

วัน
วัน
วัน
วัน
วัน

2.4
0.4
15.0
22.3
(34.4)

1.6
0.3
17.7
35.6
(51.4)

1.3
0.2
19.1
22.1
(39.7)

1.6
0.5
19.0
19.0
(45.3)

1.6
0.4
18.8
17.8
(34.6)

หมายเหตุ: ตัง้ แต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 ถึง 5 มีนาคม 2555 บริษัทย้ายฐานปฏิบัติการไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั่วคราว เนื่องจากท่าอากาศยานดอนเมืองน้ําท่วม1) ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามจํานวนที่นั่ง
2) EBITDAR หมายถึง กําไรจากการดําเนินงานบวกกลับด้วยค่าเสื่อมค่าตัดจําหน่ายและต้นทุนในการเช่าดําเนินงานเครื่องบิน
3) ระยะเวลาจําหน่ายตั๋วล่วงหน้า : (รายได้รับล่วงหน้า/รายได้หลักรวม)x 365
4) ระยะเวลาวงจรเงินสด = (ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาการจําหน่ายสินค้า) – (ระยะเวลาการจําหน่ายตั๋วล่วงหน้า + ระยะเวลาการชําระหนี้)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
12.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
12.2.1 ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท
เหตุการณ์สาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดําเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองเป็น
สําคัญ โดยในช่วงก่อนปี 2552 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ภายหลังที่เศรษฐกิจของ
ไทยฟื้นตัวในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2552 บริษัทได้ทยอยขยายฝูงบิน และเพิ่มจํานวนเที่ยวบินเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการเดินทางทางอากาศที่เพิ่ มสูงขึ้น และเพื่อเป็นการรักษาส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากตลาด
สายการบินราคาประหยัดมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ส่วนเหตุความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปี 2552 –
2553 มิได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากประชาชนยังมีการเดินทางทางอากาศอย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตาม ในช่วงปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อพื้นที่ในวงกว้างของประเทศไทย ทํา
ให้การเดินทางทางอากาศในส่วนของนักท่องเที่ยวชะลอตัวลง ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2554 น้ําได้เข้าท่วมท่า
อากาศยานดอนเมือง อันเป็นฐานปฏิบัติการบินหลักของนกแอร์ ทําให้บริษัทมีความจําเป็นต้องยกเลิกการ
ปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองชั่วคราว โดยได้ย้ายฐานปฎิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นเวลาประมาณ 4 เดือน ระหว่างปลายเดือนตุลาคม 2554 ถึงต้นเดือนมีนาคม 2555 จากสาเหตุดังกล่าวทํา
ให้นกแอร์ไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินได้ตามปกติ เนื่องจากข้อจํากัดด้านฐานปฏิบัติการบินและการจัดสรร
เวลาของท่า อากาศยาน อีกทั้ ง ช่ว งเวลาดังกล่าวบริษัทได้ อนุญาตให้ผู้ โดยสารที่ไ ม่สะดวกในการเดินทาง
สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้ จากผลกระทบที่กล่าวมา จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
(Cabin Factor) ลดต่ําลงจากร้อยละ 82.6 ในปี 2553 เหลือร้อยละ 80.3 ในปี 2554 นอกจากนั้น ในระหว่างที่
ให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งจากค่าใช้จ่ายในการ
ขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับเครื่องบินและในการให้บริการผู้โดยสาร ค่าบริการภาคพื้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือพนักงานที่เผชิญภาวะน้ําท่วมบ้าน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาทางขับ (Taxi time)
ที่น านขึ้ น และบางครั้ ง ต้ องทํ า การบิ น เพื่ อ รอสั ญ ญาณให้ ลงจอด เนื่ อ งจากความคั บ คั่ ง ของท่า อากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆ
อย่างไรก็ดี ภายหลังการย้ายกลับสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทสามารถ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้ทยอยลดลงจนกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ นอกจากนี้ บริษั ทยังได้ ปรับเปลี่ยนและขยายฝูงบิน ที่มีความทันสมั ยมากขึ้นและอายุเฉลี่ยของ
เครื่องบินลดลง ทําให้ต้นทุนต่อหน่วย หรือต้นทุนดําเนินงานต่อปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในปี 2555 มี
แนวโน้มลดลง
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทประกอบธุรกิจตามปกติ และได้มีการขยายฝูงบินโบอิ้ง 737-800 อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทดแทนเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ทยอยส่งมอบคืนแก่ผู้ให้เช่า บริษัทได้เปิดเส้นทางบินใหม่อีก 1 เส้นทาง
คือ เชียงใหม่ – หาดใหญ่ และกลับ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้หลักรวมเพิ่มสูงเป็น 2,811.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 1 ของปี 2555 ก่อนร้อยละ 50.5 อีกทั้งเพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2555 ร้อยละ 18.0
ปริมาณการผลิตและเส้นทางการบิน
ผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นผลจากปัจจัยที่สําคัญ คือ ปริมาณการผลิตและเส้นทางการบิน (Capacity and
Route Mix) เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์ด้านฝูงบินและเส้นทางการบินของบริษัท
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
องค์ประกอบของฝูงบิน
ปัจจัยหลักที่เป็นตัวกําหนดปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat-Kilometer : ASK) คือ ขนาดและ
องค์ประกอบของฝูงบินที่ใช้การปฏิบัติการบิน โดยระหว่างปี 2554 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้ทํา
การปรั บ ปรุ ง ฝู ง บิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย มากขึ้ น โดยได้ จั ด หาเครื่ อ งบิ น โบอิ้ ง 737-800 New
Generation เพื่อมาทดแทนเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ทยอยครบกําหนดอายุสัญญาเช่า และเพื่อนํามาขยาย
ธุรกิจให้เติบโตขึ้น การปรับเปลี่ยนเครื่องบินครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-800 มีระวางบรรทุกมากขึ้น กล่าวคือสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 189 ที่นั่ง ขณะที่เครื่องบินโบ
อิ้ง 737-400 มีความจุเพียง 150-170 ที่นั่ง
นอกจากนี้ ตามที่บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จ ะขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด โดยเฉพาะเส้นทาง
บินสายรองและสายย่อย จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คือ บริษัท สยามเจอเนอรัลเอวิเอชั่น จํากัด (‚เอสจี
เอ‛ หรือ ‚นกมินิ‛) โดยได้เข้าทําสัญญาเช่าเครื่องบินในลักษณะเที่ยวบินร่วมและเหมาลํา (Code Sharing and
Chater Flight) เป็นเครื่องบินขนาดเล็ก SAAB 340 ขนาด 34 ที่นั่ง ซึ่งเหมาะสมกับอุปสงค์ของเส้นทางการบิน
สายรองและเส้นทางการบินสายย่อย ทําให้ฝูงบินของนกแอร์และนกมินิสามารถรองรับการขยายเส้นทางบินตาม
แผน
ยุทธศาสตร์เส้นทางการบิน
ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตในเส้นทางบินในประเทศ ทําให้บริษัทมีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตต่อไป
ในอนาคต และจะส่งผลให้มีความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้น โดยใช้กลยุทธ์เปิดเส้นทางการบินให้ครอบคลุม
มากที่สุดในประเทศ โดยเส้นทางการบินและจํานวนเที่ยวบินของบริษัทจะผ่านการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน
เป็นสําคัญ การเปิดเส้นทางการบินใหม่หรือการเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน บริษัทจะพิจารณาถึงขนาดเศรษฐกิจของ
จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง จํานวนประชากร สภาวะการแข่งขัน ศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศักยภาพ
ของการประกอบธุรกิจในเมืองดังกล่าวหรือพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์หรือการเข้าถึงของการขนส่ง
ผู้โดยสารในรูปแบบอื่นๆ ความพร้อมของท่าอากาศยาน เครื่องบิน และทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้
จัดให้มีกระบวนการวิเคราะห์เครือข่ายเส้นทางบินเป็นประจําสม่ําเสมอ โดยนําเอาเครื่องมือประเภทต่างๆ
รวมถึงระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาทิ ระบบซอฟท์แวร์ด้านการบริหารจัดการรายได้ เข้ามาช่วยวิเคราะห์
เพื่อให้บริษัทสามารถทํารายได้มากที่สุดในแต่ละเที่ยวบิน
นอกจากนั้น ในปี 2549 บริษัทได้เปิดฐานการปฎิบัติการบินย่อยที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อ
ให้บริการเที่ยวบินภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคเพิ่มเติม สําหรับรองรับความต้องการการเดินทางทาง
อากาศของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นในเส้นทางดังกล่าว อีกทั้ง การเปิดเส้นทางบินระหว่างภูมิภาคซึ่งมีระยะทาง
ยาวขึ้น จะเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการ
ที่ดีขึ้นจากต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง
การกาหนดราคาและบริหารจัดการรายได้
ธุรกิจการบินจัดเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงธุรกิจหนึ่ง โดยนกแอร์ต้องเผชิญการแข่งขันจาก
ทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินราคาประหยัด ซึ่งการแข่งขันโดยทั่วไปในธุรกิจ หากมีสาย
การบินใดสายการบินหนึ่งลดราคาค่าตั๋วโดยสาร สายการบินอื่นรวมถึงนกแอร์อาจต้องลดราคาตามด้วย ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลการดําเนินงานในเชิงลบของบริษัท อย่างไรก็ดี นกแอร์มีกลยุทธ์การกําหนดราคาหลายระดับ ใน
ลักษณะ Dynamic Pricing (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
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นโยบายการกาหนดราคาและบริหารจัดการรายได้ ”) การตั้งราคาตั๋วโดยสารแต่ละเที่ยวบินจะประกอบไปด้วย
อัตราค่าโดยสารหลายระดับตั้งแต่ระดับต่ําสุดไปถึงระดับสูงสุดเป็นขั้นบันได ด้วยเหตุผลดังกล่าว นกแอร์อาจ
พิจารณาตั้งราคาโปรโมชั่น (Promotion Price) โดยจําหน่ายตั๋วโดยสารเพียงบางที่นั่งในราคาที่ต่ําเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ อีกทั้ง การตั้งราคาโปรโมชั่นยังเป็นการกระตุ้นหรือดึงดูดความต้องการในการเดินทางให้กับ
ตั๋วโดยสารราคาปกติด้วย ในทางกลับกัน ทุกครั้งที่สายการบินอื่นใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาในการแข่งขัน จะช่วย
กระตุ้นความต้องการการเดินทางทางอากาศ อันส่งผลดีทําให้ยอดการสํารองที่นั่งล่วงหน้าของนกแอร์เพิ่มขึ้น
เช่นกัน
ค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนมากที่สุดของต้นทุนดําเนินงาน โครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ประกอบด้วย ราคาน้ํามันเครื่องบิน (Jet fuel price) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการเติมน้ํามัน ค่าธรรมเนียม
สนามบิน และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหากบริษัทเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันกับผู้ค้ํา
น้ํามันโดยตรง ราคาน้ํามันเครื่องบินจะสะท้อนราคาที่เข้าทําป้องกันความเสี่ยงด้ วย สัดส่วนต้นทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 32.3 – 38.8 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมของบริษัท ระหว่างปี 2553 – 2555
และ ไตรมาส 1 ปี 2556 โดยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะแปรผันตามราคาน้ํามันในตลาดโลก ซึ่งที่ผ่านมามีความผัน
ผวนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้ว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักน้ํามันเครื่องบิน
(Mean of Platts Singapore for FOB Kerosene : MOPS) เพิ่มขึ้นจาก 215 US Cent per US Gallon
(USC/USG) ในปี 2553 เป็น 300 USC/USG ในปี 2554 และลดลงเล็กน้อยเหลือ 299 USC/USG ในปี 2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักน้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 307 USC/USG
ความผันผวนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมาก อีกทั้ง
ความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงหรือต้นทุนทีเ่ พิ่มขึน้ ให้แก่ผู้โดยสารได้ทั้งหมด เนื่องจาก
กรมการบินพลเรือนไม่อนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงแยกจากค่าโดยสารสําหรับ
เที่ยวบินโดยสารภายในประเทศแบบประจํา อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันบางส่วน ทั้งกับผู้ค้าน้ํามันโดยตรง
และกับสถาบันการเงิน โดยมีระยะเวลาที่ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Tenor) สอดคล้องกับระยะเวลาที่เปิด
จําหน่ายตั๋วโดยสาร นอกจากนี้ บริษัทอาจปรับราคาตั๋วโดยสารให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ํามันที่สูงขึ้นได้
เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบหลายระดับหรือ Dynamic Pricing
นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตราการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเปลี่ยนเครื่องบินจาก 737-400
เป็น 737-800 ในระหว่างปี 2554-2556 จะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางด้านน้ํามันเชื้อเพลิงต่ อที่นั่งลดลงร้อยละ
12.8
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นต้นทุนผันแปร ซึ่งเกิดขึ้นตามจํานวนเที่ยวบิน ค่าใช้จ่าย
หลักๆ ได้แ ก่ ค่าน้ํามั นเครื่องบิน ซึ่งได้กล่ าวไปข้างต้ น รองลงไปเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุ งเครื่องบิ น
ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าบริการนําร่อง ค่าบริการภาคพื้น ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นผลตอบแทนต่อเที่ยวบิน
ของนักบินและลูกเรือ (Per diem) เป็นต้น ค่าใช้จ่ายผันแปรไม่รวมต้นทุนน้ํามันเครื่องบิน คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 61.2 – 67.7 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม
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ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ส่วนหนึ่ง (ประมาณร้อยละ 15 – 20 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม) ของบริษัทเป็น
ค่าใช้จ่ายคงที่ ประกอบด้วยค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ ค่าเช่าพื้นที่สําหรับฐานปฏิบัติการบินทั่วประเทศและ
สํานักงานใหญ่ และค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านการบินและบริการลูกค้า เป็นต้ น เป็นค่าใช้จ่ายที่ ไม่ผันแปรตาม
จํานวนเที่ยวบิน ดังนั้น หากมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) มีปริมาณสูงขึ้น จะทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ลดลง
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ค่าเช่าที่
สูงขึ้นของเครื่องบินโบอิ้ง 737 – 800 และเอทีอาร์ 72 ซึ่งมีอายุเฉลี่ยน้อยลง และบางลําเป็นเครื่องบินใหม่
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายผันแปรเกือบทั้งหมด เป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามจํานวนเที่ยวบินที่มีการบิน แต่ไม่ผันแปรตาม
อัตราส่วนการบรรทุ กผู้โดยสาร ดัง นั้น การเปลี่ย นแปลงเพี ยงเล็ กน้อ ยของรายได้ต่อ ปริม าณการผลิ ตด้า น
ผู้โดยสาร (RASK) อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการ
บริหารจัดการค่าใช้จ่าย โดยจัดให้เครื่องบินมีอัตราการใช้ประโยชน์ (Utilization rate) ให้มากที่สุด ตลอดจน
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนความถี่ของ
ตารางบินตามฤดูกาลให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทาง เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร
โดยเฉพาะในส่วนของรายได้หลังหักต้นทุนผันแปร (Contribution to fixed cost)
ในด้านการพัฒนาฝูงบิน บริษัทได้จัดหาฝูงบินที่มีอายุเฉลี่ยลดลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงโดยเฉพาะ
ค่าซ่อมแซมต่างๆ เพราะโดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่องบินจะแปรผันตามอายุเครื่องบินที่เพิ่ม
มากขึ้น การเปลี่ยนเครื่องบินที่มีความจุเพิ่มมากขึ้นอย่างโบอิ้ง 737-800 จะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพด้าน
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารมากขึ้น ทําให้ต้นทุนต่อหน่วย (CASK) ลดลง
นอกจากนั้ น การเช่ า เครื่ อ งบิ น ที่ มี อ ายุ เ มื่ อ เริ่ ม เช่ า ต่ํ า กว่ า 14 ปี ยั ง สามารถขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ าก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ โดยสิทธิประโยชน์ด้านภาษีหลักๆ ที่ได้รับ คือการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มในการนําเข้าเครื่องบิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลกระทบต่อเหตุการณ์ขัดข้องของเครื่องบิน Boeing 737-8 ของนกแอร์ เที่ยวบิน DD8714 ซึ่งออก
เดินทางท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
รายละเอียดเหตุการณ์
เหตุการณ์ความขัดข้องดังกล่าวเกิดขึ้นเมือ่ เวลาประมาณ 9.15 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ภายหลังจาก
นักบินนําเครื่องบินร่อนลง (Landing) ตามปกติ และ และ ชะลอความเร็วเพื่อนําเครื่องเข้าเทียบท่าอากาศยาน
ตาม Runway แต่เนื่องด้วยสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงรายไม่มี Taxi-way ดังนั้นนักบินจึงจําเป็นต้องทํา
การเลี้ยวกลับ 180 องศา (U-Turn) ที่ Turn around Pad และในขณะที่กําลังเลี้ยวกลับดังกล่าวด้วยความเร็วต่ํา
นักบินได้ยินเสียงดังบริเวณล้อหน้า จึงหยุดเครื่องบิน และขอให้หอบังคับการบินตรวจสอบ โดยภายหลังจากการ
ใช้กล้องส่องทางไกลตรวจสอบในเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ นักบินจึงได้นําเครื่องเข้าเทียบท่าอากาศยานเพื่อส่ง
ผู้โดยสารตามปกติอย่างปลอดภัย
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
อย่างไรก็ดีภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายช่างของบริษัท และ กรมการบินพลเรือน ได้เข้าทําการตรวจสอบใน
เบื้องต้น และพบว่าล้ อหน้าหนึ่งในสองของเครื่องบินหลุดไปขณะเลี้ยวกลับ ซึ่งเหตุก ารณ์ดังกล่าวเกิดจาก
Material Failure อันเกิดจากสนิม (Corrosion) ภายในบริเวณเพลาของล้อหน้าของเครื่องบินซึ่งไม่สามารถ
มองเห็นด้วยสายตา ซึ่งจะทราบได้โดยการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดโดยวิธีการ X-Ray เท่านั้น ซึ่ง
บริษัทได้ทําการตรวจสอบชิ้นส่วนดังกล่าวอยู่เป็นประจําตามรอบการดูแลของคู่มือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด (ทุก 30
เดือน) และ ขณะเวลาที่เกิดเหตุขัดข้องดังกล่าวก็ยังไม่ครบรอบในการตรวจสอบ X-Ray (กําหนดการตรวจสอบ
X-Ray ครั้งต่อไป คือ เดือน ตุลาคม 2556)
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยที่รัดกุมมากขึ้น ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัท Boeing จึง
ทําการตรวจสอบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติ มและอยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีการตรวจสอบ X-Ray
ชิ้นส่วนดังกล่าวของเครื่องบินให้มีความถี่มากขึ้น
ผลกระทบต่อบริษัท
ผลกระทบต่อเครื่องบิน
จากการประมาณการณ์ของฝ่ายช่างของบริษัทพบว่าเครื่องบินลําดังกล่าวจําเป็นต้องทําการซ่อมบํารุงโดยการ
เปลี่ยนอะไหล่ที่ชํารุด ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของกําไร
สุทธิของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 2556
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต
ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว เครื่องบินลําดังกล่าวได้จอดอยู่ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เพื่อรอ
การตรวจสอบเพิ่มเติม และรอการซ่อมบํารุงเครื่องบิน โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพล
เรือนให้บริษัทสามารถทําการซ่อมบํารุงได้ โดยบริษัทคาดว่าการซ่อมบํารุงจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่สองของ
เดือนมิถุนายน อย่างไรก็ดีคาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทมี
เครื่องบินสํารองซึ่งสามารถให้บินทดแทนเครื่องบินลําดังกล่าวได้
สําหรับผู้โดยสารที่ตกค้างในเที่ยวบินถัดไป (DD8715) จากเชียงรายสู่กรุงเทพ บริษัทได้จัดให้บางส่วนเดินทางสู่
กรุงเทพโดยเที่ยวบินปกติของ การบินไทย และ บางส่วนเดินทางสู่กรุงเทพโดยเที่ยวบินถัดไปของนกแอร์ โดย
บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือน
ผลกระทบต่อใบอนุญาตของบริษัท
เหตุขัดข้องดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง การละเว้น หรือ การฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามข้อกําหนดการปฎิบัติ
การบิน กฎหมายว่าด้วยการเดิ นอากาศ และวิธีการปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยที่กรมการบินพลเรือนกําหนด
ดังนั้นบริษัทจึงไม่เข้าข่ายการถูกถอนถอนใบอนุญาตการบินของบริษัท และ ไม่เข้าข่ายถูกงดเว้นการต่ออายุ
ใบอนุญาตการบินของบริษัท ตามกําหนดของ ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 85 ว่าด้วย
ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ และ พระราชบัญญัติของการเดินอากาศปี 2597
กล่าวโดยสรุป เหตุการณ์ความขัดข้องดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไม่เป็นนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษทั
ในปัจจุบันและอนาคต โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบทั้งหมดไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ไม่เกินร้อยละ 1
ของกําไรสุทธิของไตรมาส 1 ปี 2556 (รวม ค่าซ่อมบํารุง และ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผู้โดยสารที่ตกค้าง
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ในเที่ยวบินถัดไป DD8715) รวมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจัดเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่เข้าข่ายการถอด
ถอนใบอนุญาตของบริษัท บริษัทจะสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างปกติเช่นเดิม
12.2.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ด้านรายได้ (เพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรายไตรมาส)
โครงสร้างรายได้

2553

2554

2555

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

3,348.2
469.1
153.5
3,970.8
0.6

80.1
11.2
3.7
95.0
0.0

4,521.4
795.1
410.4
5,726.9
22.4

74.9
13.2
6.8
94.8
0.4

6,004.3
792.9
837.1
7,634.3
187.1

73.1
9.6
10.2
92.9
2.3

1,392.3
200.0
173.8
1,766.1
15.4

74.5
10.7
9.3
94.6
0.8

1,994.5
219.5
351.2
2,565.1
89.4

71.0
7.8
12.5
91.3
3.2

208.3

5.0

290.0

4.8

396.2

4.8

86.3

4.6

156.5

5.6

4,179.7

100.0

6,039.3

100.0

8,217.6

100.0

1,867.8

100.0

2,811.0

100.0

รายได้
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา
- เส้นทางการบินหลัก
- เส้นทางการบินรอง
- เส้นทางการบินย่อย
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา
รายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลํา
รายได้จากบริการเสริม
รวมรายได้หลัก

รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจา
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจําจัดเป็ นรายได้หลักที่สําคัญของบริษัท โดยในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากค่า
โดยสารแบบประจํา คิดเป็นร้อยละ 92.9 ของรายได้หลักทั้งหมด ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเที่ยวบินใน
เส้นทางการบินสายหลักร้อยละ 73.1 ของรายได้หลักทั้งหมด รองลงไปเป็นรายได้จากการให้บริการเส้นทางการ
บินสายรอง และเส้นทางการบินสายย่อย ร้อยละ 9.6 และ 10.2 ของรายได้หลักทั้งหมดในปี 2555 ตามลําดับ
ถึงแม้ว่ารายได้ที่มาจากเส้นทางการบินสายรองและสายย่อยจะยังมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่การเปิดเส้นทางบินใน
ส่วนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสร้างการเติบโตของรายได้ในอนาคต เนื่องจากเส้นทางสายรองและสายย่อยบาง
เส้นทางมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางสายหลักเมื่อจํานวนผู้โดยสารมากขึ้น และการที่บริษัทเข้าไปเริ่ม
ให้บริการในเส้นทางใดก่อน ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ในเส้นทางบินนั้นๆ
ยกตัวอย่างเช่น เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ที่บริษัทเคยประสบความสําเร็จจากกลยุทธ์ดังกล่าว
ตารางแสดงรายได้ค่าตั๋วโดยสารและจานวนผูโ้ ดยสารในเส้นทางต่างๆ
รายได้จากตั๋วโดยสารแบบประจา
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา
- เส้นทางการบินสายหลัก
- เส้นทางการบินสายรอง
- เส้นทางการบินสายย่อย
จํานวนผู้โดยสาร
- เส้นทางการบินสายหลัก
- เส้นทางการบินสายรอง
- เส้นทางการบินสายย่อย

หน่วย
ล้านบาท

ล้านคน

2553
3,970.8
3,348.2
469.1
153.5
2.21
1.86
0.28
0.06

2554
5,726.9
4,521.4
795.1
410.4
3.14
2.52
0.45
0.17

2555
7,634.3
6,004.3
792.9
837.1
4.12
3.28
0.45
0.40

ไตรมาส 1
ปี 2555
1,766.1
1,392.3
200.0
173.8
0.99
0.80
0.11
0.08

ไตรมาส 1
ปี 2556
2,565.1
1,994.5
219.5
351.2
1.41
1.12
0.12
0.17

สําหรับผลการดําเนินงานในระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารแบบประจําเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จาก 3,970.8 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 7,634.3 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) ที่ร้อยละ 38.7 ต่อปี
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารแบบประจําเท่ากับ 2,565.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 50.5 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ของปี 2555 ร้อยละ 18.0
รายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลา
นอกเหนือจากการใช้เครื่องบินในการให้บริการผู้โดยสารแบบประจํา บริษัทยังเปิดให้บริการเที่ยวบินแบบเหมา
ลําแก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งในเส้นทางบินแบบประจําของบริษัท และเส้นทางบินอื่นๆ
ตามที่ ต้องการ บริษัทจะให้บริการดังกล่าวหากมีเครื่องบินว่างนอกเหนือจากเที่ยวบินประจํา ซึ่งโดยมากจะ
สามารถให้บริการเที่ยวบินเหมาลําได้ในเวลากลางคืน การให้บริการเช่าเหมาลําเป็นไปเพื่อเพิ่มอัตราการใช้
เครื่องบิน โดยไม่กระทบต่อตารางการบินแบบประจํา
บริษัทเริ่มให้บริการขนส่งทางอากาศแบบเหมาลําในปี 2554 โดยให้บริการภายเส้นทางการบินภายในประเทศ
เป็นหลัก มีรายได้ 22.4 ล้านบาท สําหรับปี 2555 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลําเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เป็น 187.1 ล้านบาท จากการให้บริการเที่ยวบินแบบเหมาลําในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
เส้นทางการบินระหว่าง ดอนเมืองและภูเก็ต กับเมืองต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลําเท่ากับ 89.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า
จากไตรมาส 1 ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากจํานวนเที่ยวบินเช่าเหมาลําของเอเย่นต์ทั วร์จากประเทศจีน
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ทั้งนี้ การที่บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการขยายฝูงบิน เส้นทางบิน และ
ความถี่ของเที่ยวบิน จึงมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถรักษา
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) และ อัตราราคาจําหน่ายตั๋วโดยสารเฉลี่ย (Passenger Yield)
ให้อยู่ในอัตราที่สูงได้
ตารางแสดงผลการดาเนินงานของทางการบินของบริษทั
รายการ

หน่วย

2553

2554

ไตรมาส 1
ปี 2555

2555

ไตรมาส 1
ปี 2556

ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)

ล้านที่นั่ง-กม.

1,508.2

2,245.1

2,915.7

681.1

1,014.3

ปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (RPK)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
(Cabin Factor)

ล้านที่นั่ง-กม.

1,245.8

1,802.5

2,455.8

563.0

888.6

ร้อยละ

82.6

80.3

84.2

82.7

87.6

บาท/
ผู้โดยสาร/
กม.

3.19

3.19

3.18

3.16

3.00

รายได้ค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อ
กิโลเมตร (Passenger Yield)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้ขนส่งผูโ้ ดยสารขึ้นกับ 3 ตัวแปรหลักๆ คือ
1) ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (Available Seat-Killometer : ASK) เป็นระวางบรรทุกหรือจํานวนที่นั่ง
ผู้โดยสารทั้งหมด คูณด้วยจํานวนระยะทางของแต่ละเที่ยวของเส้นทางบิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสาร ได้แก่ จํานวนเที่ยวบิน จํานวนเครื่องบิน จํานวนที่นั่งของเครื่องบิน และระยะทาง
การบิน
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2) อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) หมายถึง ปริมาณการขนส่งเทียบกับปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการวางแผนตารางบินหรือการกําหนดเวลา
ของเที่ยวบิน การบริหารรายได้ และกลยุทธ์การตลาด ซึ่งหากบริษัทมีประสิทธิภาพที่ดี อัตราส่วนการ
บรรทุกผู้โดยสารก็จะสูง
3) รายได้ค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถที่จะหา
รายได้ค่าโดยสารต่อที่นั่งที่มีผู้โดยสารต่อหน่วยระยะทาง ความสามารถในการหารายได้ขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการรายได้ให้มีความสมดุลระหว่างระดับราคาและจํานวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน สายการบินอาจ
กําหนดราคาจากรูปแบบการให้บริการ และลักษณะเฉพาะของเส้นทางการบิน อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่ออัตราส่วนดังกล่าว
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
ตารางเส้นทางการบินและจานวนเที่ยวบิน
2554

2555

ไตรมาส 1
ปี 2556

หน่วย

จํานวนเส้นทางการบิน

เส้นทาง

13

19

22

21

23

เที่ยว/สัปดาห์

198

331

448

349

483

กิโลเมตร

570

576

591

569

621

ไตรมาส 1
ปี 2555

ไตรมาส 1
ปี 2556

จํานวนเที่ยวบินไปกลับต่อสัปดาห์
ณ วันสิ้นงวด
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย

2553

ไตรมาส 1
ปี 2555

รายการ

ตารางแสดงปัจจัยสาคัญต่อรายได้จากค่าโดยสาร
หน่วย

2553

2554

2555

รายการด้านการผลิตด้านผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
รายการด้านฝูงบิน
จํานวนเครื่องบิน ณ สิ้นงวด
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200
เอทีอาร์ 72-500
จํานวนเครื่องบินที่ดําเนินงานโดยเฉลี่ย
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200
เอทีอาร์ 72-500
รายการด้านประสิทธิภาพเครื่องบิน
อัตราการใช้เครื่องบินต่อลํา
โบอิ้ง 737-400
โบอิ้ง 737-800
เอทีอาร์ 72-200
เอทีอาร์ 72-500
ค่าเฉลี่ย

ล้านที่นั่ง-กม.

1,508.2

2,245.1

2,915.7

681.1

1,014.3

ลํา
ลํา
ลํา
ลํา

9.0
2.0
-

10.0
3.0
2.0
-

3.0
8.0
2.0
1.0

10.0
3.0
2.0
-

3.0
10.0
2.0
2.0

ลํา
ลํา
ลํา
ลํา

6.4
1.8
-

10.0
0.4
2.0
-

7.3
4.3
2.0
-

10.0
3.0
2.0
-

3.0
9.2
2.0
1.8

ชั่วโมง/วัน
ชั่วโมง/วัน
ชั่วโมง/วัน
ชั่วโมง/วัน
ชั่วโมง/วัน

8.7
8.7

7.2
10.1
4.5
7.1

6.8
10.3
7.3
8.2

6.2
9.8
5.9
7.1

5.2
10.0
7.5
7.5
8.5
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ระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 1,508.2 ล้าน
ที่นั่ง-กิโลเมตร ในปี 2553 เป็น 2,915.7 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 39.1 ต่อปี
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทยังคงมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
1,014.3 ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ของปี 2555 ร้อยละ 48.9 เนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2556
บริษัทสามารถใช้งานเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่รับเพิ่มมาในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2555 ได้เต็มทั้งไตรมาส
เนื่องมาจากปัจจัยสําคัญในด้านต่างๆ คือ 1) การขยายเส้นทางบินและฝูงบิน 2) การปรับเปลี่ยนฝูงบินให้มีความ
ทันสมัยและมีจํานวนที่นั่งมากขึ้น และ 3) กลยุทธ์ในด้านการจัดการเส้นทางการบินสายรองและเส้นทางการบิน
สายย่อย
1) การขยายเส้นทางบินและฝูงบิน บริษัทมีการขยายจํานวนเส้นทางบินและจํานวนเที่ยวบินอย่างมากในปี
2554 และปี 2555 เพื่อรองรับความต้องการการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 บริษัทมีการ
เพิ่มเส้นทางการบินเป็น 22 เส้นทาง จาก 13 เส้นทาง ในปี 2553 ขณะเดียวกัน บริษัทได้เพิ่มความถี่ของ
เที่ยวบินด้วย จํานวนเที่ยวบินไปกลับต่อสัปดาห์เพิ่มจาก 198 เที่ยว ในปี 2553 เป็น 448 เที่ยว ในปี 2555
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดหาฝูงบินเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ด้วยการนําเข้าเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ทําให้
จํานวนเครื่องบินโบอิ้งที่ใช้ดําเนินการเฉลี่ย (นับรวมโบอิ้ง 737-400 และโบอิ้ง 737-800) เพิ่มจาก 5.8 ลํา ใน
ปี 2553 เป็น 11.6 ลํา ในปี 2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทยังคงขยายเส้นทางการบินเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดเส้นทางการบิน
เพิ่มเติมเป็น 23 เส้นทาง และมีเที่ยวบินต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 483 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดย
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2555 ร้อยละ 38.4 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2555 ร้อยละ 7.8 นอกจากนั้นใน
ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทยังมีจํานวนเครื่องบินโบอิ้งที่ใช้ดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 12.2 ลํา
2) การปรับเปลี่ยนฝูงบินให้มีความทันสมัยและมีจานวนที่นั่งมากขึ้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนฝูงบินให้ทันสมัยขึ้น
เนื่องจากเครื่องบินรุ่นใหม่ๆ จะมีประสิทธิภาพและสมรรถนะของเครื่องบินดีขึ้น โดยได้ทยอยส่งคืนเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400 ที่ครบกําหนดอายุสัญญาเช่า และนําเข้าเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 มาทดแทนและขยายฝูงบิน
เครื่องบินดังกล่าวมีอัตราการเผาผลาญน้ํามันโดยเฉลี่ยจะลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นที่เก่ากว่า ลําตัวเครื่องบินและ
ห้องโดยสารมีการออกแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากขึ้น ดึงดูดให้ผู้โดยสารมาใช้บริการกับนกแอร์มาก
ขึ้น เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ยังมีจํานวนที่นั่งมากกว่า โดยสามารถบรรทุกได้ 189 ที่นั่ง มากกว่าเครื่องบิน
โบอิ้ง 737-400 ซึ่งมีความจุ 150 – 168 ที่นั่ง นอกจากนั้น ยังสามารถทําการบินติด ต่อกันได้ยาวนานกว่า
ทําให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเที่ยวบินสูงกว่า
3) กลยุทธ์ในด้านการจัดการเส้นทางการบินรองและเส้นทางการบินย่อย โดยในช่วงปี 2554 บริษัทเข้าทํา
สัญญาเช่าเครื่องบินในลักษณะเที่ยวบินร่วม และเหมาลํา (Codesharing and Chater Flight) กับพันธมิตร
ทางธุรกิจของบริษัท (เอสจีเอ) ซึ่งมีเครื่องขนาดเล็ก (SAAB 340) ที่เหมาะสมกับเส้นทางการบินสายรองและ
เส้นทางการบินสายย่อยบางเส้นทาง ทําให้นอกจากบริษัทจะมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องบินสูงขึ้นใน
เส้นทางการบินดังกล่าว บริษัทก็ยังใช้สามารถย้ายเครื่องบินเอทีอาร์ 72-200 ที่ใช้ในเส้นทางดังกล่าวไปใช้
เที่ยวบินบินอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการทํารายได้สูงกว่า ทําให้อัตราการใช้เครื่องบินสูงขึ้น
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นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้วางแผนด้านตารางการบินให้มีอัตราการใช้เครื่องบิน
สูงขึ้น เนื่องจากสมรรถนะของเครื่องบินเอื้ออํา นวย บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินโบอิ้งจาก
ประมาณ 8.0- 8.7 ชั่วโมงการบินต่อวัน เป็นประมาณ 10 ชั่วโมงการบินต่อวัน โดยจัดให้มีเครื่องบินสํารองกรณี
ฉุกเฉินแล้ว การปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยทําให้ลดระยะเวลาในการซ่อมบํารุง อีกทั้ง จากการที่บริษัทมี แผนที่
จะเปิดเส้นทางการบินในต่างประเทศ ก็จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มชั่วโมงการบินมากขึ้น เนื่องจากเที่ยวบินใน
ต่างประเทศสามารถจัดตารางบินในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเที่ยวบินในประเทศไม่สามารถทําการบินในเวลาหลัง
เที่ยงคืนได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เครื่องบินมากขึ้น บริษัทคาดว่าหากดําเนินการบินเส้นทาง
ต่างประเทศได้ จะสามารถเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบินเป็นประมาณ 11-12 ชั่วโมงต่อวัน ทําให้ความสามารถใน
การแข่งขันดีขึ้น เนื่องจากการใช้เครื่องบินมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับคู่แข่งบริษัททั้งสองรายที่มีทั้งเที่ยวบินใน
ประเทศและต่างประเทศ
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)
ในระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารให้อยู่ในระดับสูงที่เกินกว่าร้อย
ละ 80.0 ซึ่งมากกว่าคู่แข่งทุกรายในอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย เป็นผลจากปัจจัยหลักในการบริหาร
จัดการเครื่องบิน ซึ่งบริษัทมีเครื่องบินหลากหลายขนาด ทําให้สามารถใช้เครื่องบินได้เหมาะสมกับเส้นทางการ
บิน ประกอบกับการที่บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดที่มีระบบจองซื้อผ่านระบบ Website เป็น
หลัก และการกําหนดราคาค่าตั๋วโดยสารในลักษณะ Dynamic Pricing ที่ปรับราคาตามระยะเวลา ทําให้บริษัท
สามารถที่จะมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารสูงสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในประเทศที่ร้อยละ 84.2
สําหรับในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทมีความจําเป็นต้องย้ายฐานปฎิบัติการทางการ
บินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวจากปัญหา
อุกทภัย จึงทําให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง โดยค่าเฉลี่ย 10 เดือนแรกของปี
2554 เท่ากับร้อยละ 82 แต่ได้ลดลงในเดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นร้อยละ 68.9 และทยอยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
74.2 81.3 82.6 ในเดือนธันวาคม 2554 ถึงกุมภาพันธ์ 2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีการดําเนินการตามปกติและมีกิจกรรมทางการตลาดเชิงรุกมากขึ้นโดย
นําเสนอ Promotion ต่างๆ เช่น Happy Hour หรือ Midnight Sale รวมถึงการทําการตลาดเชิงรุกในเส้นทางการ
บินที่ยังได้รับความนิยมไม่สูงมากนัก นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นการทําการตลาดกับลูกค้าประเภทองค์กรมาก
ขึ้น จึ ง ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี จํา นวนผู้ โ ดยสารเพิ่ ม สู งขึ้ น มากและมี อั ต ราส่ ว นการบรรทุ กผู้ โ ดยสารเพิ่ ม สู ง โดย
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเท่ากับร้อยละ 87.6 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารระหว่างปี 2553 2555
รายได้ค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield)
ในระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทสามารถรักษาอัตรารายได้ค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger
Yield) ไว้ได้ที่ระดับ 3.18 – 3.19 บาทต่อที่นั่งต่อกิโลเมตร ซึ่งนับเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับ คู่แข่งใน
อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ เป็นผลจากกลยุทธ์ในการกําหนดราคาตั๋ว และการมีประเภทของตั๋วโดยสาร
หลายประเภท ทําให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตรารายได้ค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ได้
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ ประกอบกับการที่บริษัทมีแบรนด์
ที่แข็งแกร่ง และการให้บริการที่โดดเด่นและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้โดยสาร ทําให้บริษัทมีศักยภาพที่จะตั้ง
ราคาค่าโดยสารได้สูงกว่าคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ําเช่นเดียวกัน
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมี Passenger Yield เท่ากับ 3.00 บาทต่อที่นั่งต่อกิโลเมตร ลดลงเมื่อเทียบกับ
Passenger Yield ระหว่างปี 2553 - 2555 เนื่องจากการเพิ่มเที่ยวบินที่บินไกลขึ้น ได้แก่ เส้นทางบินระหว่าง
เชียงใหม่-หาดใหญ่ และเที่ยวบินเช่าเหมาลําไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศจีน ทําให้ระยะทางบินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
เป็น 621 กิโลเมตร จาก 591 กิโลเมตร ในปี 2555 และ 569 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี
ถึงแม้ว่า Passenger Yield จะลดลงเล็กน้อยแต่ก็มิได้ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ลดลง บริษัทกลับมีรายได้เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างเด่นชัดจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) และ อัตราส่วนการ
บรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)
รายได้จากบริการเสริม
บริษัทมีรายได้จากบริการเสริมจากการให้บริการที่สําคัญดังนี้ การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ค่าบริการขนส่ง
สัมภาระส่วนเกิน ค่าธรรมเนียมการจองตัว๋ และการชําระเงิน ค่าระวางขนส่ง และค่าธรรมเนียมจากค่าประกันภัย
การเดินทาง บริษทั มีรายได้จากบริการเสริมในปี 2553 - 2555 เท่ากับ 208.3 – 396.2 ล้านบาท และไตรมาส 1
ปี 2556 และ 156.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8 – 5.6 ของรายได้หลักรวมของบริษัท
สัดส่วนรายได้เสริมเมื่อเทียบกับรายได้รวมจัดว่าต่ํากว่าสายการบินราคาประหยัดอื่น เนื่องจากนกแอร์จําหน่าย
ตั๋วโดยสารในลักษณะเหมารวม หรือ All-in Price ผู้โดยสารของบริษัททุกคนจะได้รับบริการพืน้ ฐานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม เช่น การเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ฟรี บริการน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระขั้นต่ํา 15 กิโลกรัม บริการ
อาหารว่างและน้ําบนเที่ยวบิน บริการ Free Wifi ที่ห้องพักผูโ้ ดยสาร เป็นต้น
(หน่วย : ล้านบาท)
โครงสร้างรายได้

2553
ล้านบาท

2554
%

ล้านบาท

2555
%

ล้านบาท

%

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

ล้านบาท

%

%

รายได้
รายได้ค่าเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
41.6
20.0
รายได้ค่าน้ําหนักกระเป๋า
14.2
6.8
1
รายได้ค่าธรรมเนียม
48.8
23.4
รายได้ค่าระวางขนส่ง
20.7
9.9
2
รายได้จากการจําหน่าย
14.9
7.1
3
รายได้จากค่าประกันภัย
27.1
13.0
รายได้จากกิจกรรมอื่น ๆ
41.2
19.8
รายได้จากบริการเสริม
208.3 100.0
รายได้จากบริการเสริมต่อ
94.1
ผู้โดยสาร (บาท/คน)
หมายเหตุ :
1) รายได้ค่าเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
2) รายได้จากการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึก
3) รายได้จากค่าประกันภัยการเดินทาง

64.3
28.6
57.2
16.2
18.6
36.0
69.0
289.9

22.2
9.9
19.7
5.6
6.4
12.4
23.8
100.0

92.4

87.9
46.8
93.0
17.7
17.6
47.2
85.9
396.2
96.1

22.2
11.8
23.5
4.5
4.4
11.9
21.7
100.0

20.8

24.0

12.6
16.8
2.1
2.6
11.3
20.1
86.3

14.6
19.5
2.4
3.0
13.1
23.3
100.0

86.3

30.8
25.8
39.0
6.4
5.7
18.8
30.8
156.5

20.1
16.9
25.5
4.2
3.7
12.3
17.2
100.0

108.2

ระหว่างปี 2553 – 2555 รายได้จากบริการเสริมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 37.8 ต่อปี ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของรายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา เนื่องจากบริษัทปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมขนส่ง
สัมภาระน้ําหนักส่วนเกินให้สอดคล้องกับราคาตลาด การปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมจองตั๋วโดยสารผ่านศูนย์บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต การจําหน่ายประกันภัยการ
เดินทาง อีกทั้งบริษัทยังเป็นผู้ริเริ่มการให้บริการผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมใหม่ในประเภทต่างๆ ที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้โดยสาร เช่น การเปิดให้ผู้โดยสารสามารถจองซื้อตั๋วโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ การ
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ให้บริการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางนอกเหนือจากเส้นทางการบินประจํา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้
จากบริการเสริมต่อผู้โดยสารแบบประจําเพิ่มขึ้นจาก 94.1 บาทต่อคน ในปี 2553 เป็น 96.1 บาทต่อคน ในปี
2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากบริการเสริมเท่ากับ 156.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 จากงวด
เดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักๆ เนื่องจาก มีรายได้เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมในการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต
(เริ่มเรียกเก็บ สิงหาคม 2555) ค่าเปลี่ยนแปลงการเดินทางและค่าน้ําหนักสัมภาระส่วนเกิน ซึ่งเติบโตตาม
ปริมาณผู้โดยสาร ทําให้บริษัทมีรายได้จากบริการเสริมต่อผู้โดยสารเท่ากับ 108.2 บาท/คน
การวิเคราะห์ด้านผลกาไร
บริษัทประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัด ซึ่งอัตราผลกําไรจะผันแปรตามความสามารถในการหารายได้
และความสามารถในการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนน้ํามัน
ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอื่นๆ
รายได้รวมและรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)
รายการ
รายได้จากค่าโดยสารแบบประจํา
รายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลํา
รายได้จากบริการเสริม
รายได้หลักรวม
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK)
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(RASK)

หน่วย

2553

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านที่นั่ง-กม.
บาท/ที่นั่ง/
กม.

3,970.8
0.6
208.3
4,179.7
1,508.2
2.77

2554
5,726.9
22.4
290.0
6,039.3
2,245.1
2.69

2555
7,634.3
187.1
396.2
8,217.6
2,915.7
2.82

ไตรมาส 1
ปี 2555
1,766.1
15.4
86.3
1,867.8
681.1
2.74

ไตรมาส 1
ปี 2556
2,565.1
89.4
156.5
2,811.0
1,104.3
2.77

รายได้หลักรวม
บริษัทมีรายได้หลักรวม 8,217.6 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 4,179.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 40.2 ต่อปี สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้หลักรวมเท่ากับ 2,811.0 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2555 ร้อยละ 50.5 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มเส้นทางการบิน การเพิ่ม
ความถี่ของเที่ยวบิน และการปรับปรุงฝูงบินซึ่งมีความจุผู้โดยสารเพิ่มขึ้น มากกว่าการปรับราคาค่าโดยสาร ดัง
จะเห็นจากรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) และอัตราค่าโดยสารต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร
(Passenger Yield) ที่ค่อนข้างคงที่ระหว่างปี 2553 – 2555
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)
บริษัทมีรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) ระหว่างปี 2553 - 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 ที่
2.69 - 2.82 บาท/ที่นั่ง/กม. ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศไทย
ค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษัทมีกลยุทธ์ในการกําหนดราคาขายตั๋วโดยสารสูงกว่าคู่แข่ง และบริษัทมีคุณภาพการ
ให้บริการดีกว่า อีกทั้ง การที่บริษัทมีระยะทางการบินสั้นกว่า เพราะให้บริการเฉพาะเส้นทางการบินในประเทศ
ในขณะที่คู่แข่งที่ให้บริการเส้นทางบินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งโดยปกติในธุรกิจสายการบิน รายได้ต่อปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) จะลดลง หากบริษัทให้บริการการบินในระยะทางไกลขึ้น
อัตราส่วนดังกล่าวในปี 2554 มีค่าเท่ากับ 2.69 บาท/ที่นั่ง/กม. ซึ่งมีค่าน้อยกว่าปกติ เนื่องจากบริษัทได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ทําให้ต้องย้ายท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว ส่งผลต่อ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องบินและการกําหนดราคาของบริษัท ประกอบกับความต้องการการเดินทางลดลง
ในช่วงดังกล่าว ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
สําหรับปี 2555 บริษัทมีรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) เพิ่มขึ้นเป็น 2.82 บาท/ที่นั่ง/กม.
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการที่สถานการณ์ต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ นกแอร์ย้าย
กลับมายังดอนเมืองในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทมีรายได้จากค่าโดยสารแบบเหมาลําเพิ่มขึ้นอย่างมาก และ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการให้เที่ยวบินของบริษัทมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เพิ่มขึ้น
ตลอดจนการเติบโตของรายได้จากบริการเสริมอย่างต่อเนื่องในอัตราค่อนข้างสูง
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) เท่ากับ 2.77 บาท/ที่นั่ง/
กม. เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาส 1 ปี 2555 ที่ 2.74 บาท/ที่นั่ง/กม. แต่หากพิจารณาเทียบกับปี 2553 – 2555
บริษัทมีรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK) ลดลงเนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการทํา Promotion ใน
ไตรมาส 1 ปี 2556 อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมี RASK ลดลงแต่บริษัทกลับมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดจากปริมาณ
การผลิตและอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่ต้องการให้มีรายได้สูงสุดใน
แต่ละเที่ยวบิน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในธุรกิจสายการบิน จะนับรวมถึงต้นทุนการดําเนินงานรวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งต้นทุนการดําเนินงานประกอบด้วยต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ต้นทุนผันแปรอื่น
และต้นทุนคงที่
(หน่วย : ล้านบาท)
2553

2554

2555

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

%

%

1,151.1

32.3

2,246.2

38.8

2,698.0

36.0

693.9

37.2

852.5

35.6

ค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน

510.4

14.3

968.2

16.7

1,276.4

17.0

381.5

20.4

402.2

16.8

ค่าธรรมเนียมสนามบิน

213.9

6.0

330.4

5.7

352.3

4.7

98.7

5.3

108.5

4.5

ค่าใช้จ่ายการบริการสนามบิน

162.8

4.6

275.0

4.8

339.7

4.5

85.0

4.6

105.9

4.4

ค่าเช่าเครื่องบินแบบเหมาลํา

104.3

2.9

109.6

1.9

298.5

4.0

49.8

2.7

91.5

3.8

ต้นทุนผันแปรอื่น ๆ

381.0

10.7

475.7

8.2

616.3

8.2

148.6

8.0

225.8

9.4

รวมต้นทุนผันแปรอื่น

1,372.5

38.5

2,158.9

37.3

2,883.2

38.5

763.6

40.9

933.9

39.0

7.0
8.3
1.6
0.0
16.9
12.4
100.0

436.9
349.5
95.4
12.0
2.4
896.2
484.0
5,785.2

7.6
6.0
1.6
0.2
0.0
15.5
8.4
100.0

769.5
423.4
96.0
55.2
2.6
1,346.7
564.4
7,492.3

10.3
5.7
1.3
0.7
0.0
18.0
7.5
100.0

177.9
90.7
23.7
0.3
0.7
293.3
117.0
1,867.8

9.5
4.9
1.3
0.0
0.0
15.7
6.3
100.0

269.3
136.3
16.6
37.0
0.9
460.2
147.2
2,393.8

11.3
5.7
0.7
1.5
0.0
19.2
6.2
100.0

ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ต้นทุนผันแปรอื่น

ต้นทุนคงที่
ค่าเช่าดําเนินงานเครื่องบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าประกันภัยเครื่องบิน
ค่าใช้จ่ายในการรับ/คืนเครื่องบิน
ต้นทุนคงที่อื่น ๆ
รวมต้นทุนคงที่
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร (CASK)

249.0
296.0
56.8
0.9
602.7
441.2
3,567.5
2.37

2.58
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2.57

2.74

2.36

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของบริษัทอาจจําแนกได้ 4 ประเภทดังต่อไปนี้
 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Cost) : จัดเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่มีสัดส่วนมากที่สุดของบริษัท คิดเป็นร้อยละ
32.3 – 38.8 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม สําหรับสัดส่วนค่าน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่
ดีกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับราคาในตลาดโลก ซึ่งไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ ถึ ง แม้ ว่ า บริ ษั ท จะมี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนราคาน้ํ า มั น บางส่ ว น (Partial
hedging) และสามารถปรับราคาตั๋วโดยสารได้ตามสถานการณ์ แต่ก็ไม่อาจบริหารจัดการความเสี่ยงได้
ทั้งหมด
 ต้นทุนผันแปรอื่น (Variable Cost) : ต้นทุนผันแปรจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานหลักของบริษัท
ค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งผันแปรตามจํานวนเที่ยวบิน โดยหากบริษัทให้บริการเที่ยวบิน
เพิ่ม บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี
2556 มีสัดส่วนต้นทุนผันแปรไม่รวมน้ํามันเชื้อเพลิง ร้อยละ 37.3 – 40.9 และ 39.0 ของค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ตามลําดับ ซึ่งใกล้เคียงกับคู่แข่งในอุตสาหกรรม ต้นทุนผันแปรที่สําคัญนอกเหนือจากต้นทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง ได้แก่ ค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมสนามบินและค่าบริการนําร่อง ค่าบริการภาคพื้น
เป็นต้น อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนฝูงบินที่ทันสมัยและมีระวางบรรทุกเพิ่มขึ้น บริษัทคาดว่าต้นทุนผันแปร
ต่อหน่วยจะมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน
 ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) : ค่าใช้จ่ายประเภทดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่แปรผันตามจํานวนเที่ยวบิน แต่
หากมีอัตราการใช้เครื่องบินสูงขึ้น ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยต่ําลง ระหว่างปี 2553 ถึง ไตรมาส 1 ปี
2556 บริษัทมีต้นทุนคงที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.5 – 19.2 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม ต้นทุนคงที่
ที่สําคัญของบริษัท ได้แก่ ค่าเช่าดําเนินงานเครื่องบินและอะไหล่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่า
ประกันภัยเครื่องบิน จํานวนค่าใช้จ่ายคงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายฝูงบิน และค่าเช่าเครื่องบินที่
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากอายุเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ดี สัดส่วนต้นทุนคงที่เทียบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรวม
มีแนวโน้มคงที่ประมาณร้อยละ 15.5 – 19.2 ถึงแม้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling and Administration Expense) : ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ ระหว่างปี 2553 ถึง 2555 มีจํานวน 441.2 484.0 และ 564.4 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานสํานักงานใหญ่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นสําคัญ โดยตั้งแต่ปี 2553 บริษัทประสบความสําเร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ให้
เพิ่มตามจํานวนเที่ยวบิ นที่มากขึ้ น ดังนั้ น บริษั ทจึงมีสัด ส่วนค่า ใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อต้นทุ น
ดําเนินงานรวมลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 12.4 ในปี 2553 เหลือเพียงร้อยละ 7.5 ในปี 2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อต้นทุนดําเนินงานรวมเท่ากับ
ร้อยละ 6.2 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากบริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในดาเนินการต่อหน่วย(CASK)
บริษัทมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อหน่วยสูงขึน้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2553 – ปี 2555) โดย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานเพิม่ จาก 2.37 บาท/ที่นั่ง/กม. เป็น 2.57 บาท/ที่นั่ง/กม. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อ
หน่วยเพิม่ ขึ้น มีผลมาจากต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิม่ ขึ้นจากราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นเป็นสําคัญ
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในดําเนินการต่อหน่วย(CASK) เท่ากับ 2.36 บาท/ที่นั่ง/กม. ลดลง
จากไตรมาส 1 ปี 2555 โดยมีสาเหตุมาจากความสําเร็จในการควบคุมต้นทุน นอกจากนั้นบริษัทสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายคงที่บางรายการ จากการทีใ่ ช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่มีขนาดความจุที่เพิม่ ขึ้นเป็น 189 ที่
นั่งต่อลํา เช่น บริษัทไม่จําเป็นต้องเพิ่มบุคคลากรประเภท นักบิน และลูกเรือ ในแต่ละเที่ยวบินตามปริมาณความ
จุของเครื่องบินที่เพิม่ ขึ้น อีกทัง้ บริษัทไม่จําเป็นต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นในไตรมาส 1 ปี 2555
กําไรจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและกําไรจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต่อ
หน่วย
เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนผันแปรที่บริษัทในอุตสาหกรรมการบินไม่สามารถควบคุมได้ ในการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสายการบิน จึงนิยมวิเคราะห์ผลกําไรจาการดําเนินงานก่อนต้นทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อที่จะสามารถวัดปัจจัยที่เกิดจากการบริหารโดยตรงเพียงอย่างเดียว
(หน่วย : ล้านบาท)
2553
รายได้หลักรวม
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น
ยกเว้นน้ํามันเชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหัก
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงาน

2554

2555

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

4,179.7

100.0

6,039.3

100.0

8,217.6

100.0

1,867.8

100.0

2,811.0

100.0

2,416.4

57.8

3,539.1

58.6

4,794.3

58.3

1,173.9

62.8

1,541.3

54.8

1,763.3

42.2

2,500.2

41.4

3,423.3

41.7

693.9

37.2

1,269.6

45.2

1,151.1

27.5

2,246.2

37.2

2,698.0

32.8

693.9

37.2

852.5

30.3

612.2

14.6

254.0

4.2

725.3

8.8

0.0

0.0

417.2

14.8

กาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง
ผลการดําเนินงานของบริษัทก่อนต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีการเติบโตอย่างสม่ําเสมอ เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกับ
รายได้ ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทมีสัดส่วนกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ต่อรายได้มี
สัดส่วนค่อนข้างคงที่ที่ร้อยละ 41.4 – 45.2 ของรายได้ (ยกเว้นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย) สะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนส่วนอื่นๆที่ดี
ในปี 2554 บริษัทมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับร้อยละ 41.4 ต่ํากว่า
อัตรากําไรของปี 2553 อันเป็นจากผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากการย้ายฐานการบินไปยังสุวรรณภูมิเป็น
การชั่วคราว แต่จากการที่บริษัทมีการบริหารควบคุมต้นทุนที่ดี ทําให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนหัก
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงในปริมาณที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
สําหรับปี 2555 บริษัทได้รับผลกระทบจากทั้งอุทกภัยต่อเนื่องมาถึงไตรมาสแรกของปี และมี ผลกระทบสําคัญ
จากการปรับปรุงฝูงบิน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงส่วนเพิ่มของเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ได้ส่งมอบ
คืนแก่ผู้ให้เช่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรับมอบและส่งคืนเครื่องบินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว อย่างไรก็ดี
ด้วยการให้บริการเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น และการบริหารจัดสรรเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้บริษัทมี
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
อัตรากําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย จากร้อยละ 41.4 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 41.7 ในปี 2555
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีผลกําไรก่อนต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 1,269.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 2 เท่าจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากไตรมาส 1 ปี 2555 บริษัทปฏิบัติการ
บินที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า นอกจากนั้นในไตรมาส 1/2556 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนฝูงบิน
จากเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 เป็นเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ซึ่งทําให้ฝูงบินของบริษัทมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งโดยเฉลี่ยเครื่องบิน 737-800 มีอัตราการใช้งานที่ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน สูงกว่าเครื่องบินรุ่น 737-400 ซึ่ง
มีอัตราการใช้งานที่ประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ส่งผลให้บ ริษัทมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งด้วยจํานวนที่นั่ง
ของเครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ที่ 189 ที่นั่งซึ่งมากกว่าเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บริษัทมี
ต้นทุนที่ไม่ขึ้นอยู่กับอัตราการบรรทุกผู้โดยสารลดลง เช่น ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าใช้จ่ายการบริการสนามบิน
และ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (นักบิน และลูกเรือ) นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนอื่นนอกจาก
น้ํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอื่น ยกเว้นน้ํามันเชื้อเพลิงต่อรายได้หลักรวม
ลดลงเหลือร้อยละ 54.8 ของรายได้หลักรวม ซึ่งต่ําที่สุดตั้งแต่ปี 2553
กาไรจากการดาเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
การวิเคราะห์กําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
จะเป็นเครื่องบ่งชี้
ประสิทธิภาพในการบริหารงานจากปัจจัยภายในได้ดีที่สุด เมือ่ พิจารณาต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
โดยไม่รวมต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (CASK excluded Fuel : CASK-xFuel) จะ
พบว่าบริษทั สามารถบริหารต้นทุนอื่นๆได้ดี โดยบริษัทมี CASK-xFuel ที่ระดับ 1.52-1.72 บาทต่อคนต่อ
กิโลเมตร ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาจากปัจจัยภายนอกจํานวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว
รายการ

2.77
1.60

2.69
1.58

2.82
1.64

ไตรมาส 1
ปี 2555
2.74
1.72

1.17

1.11

1.17

1.02

1.25

0.76

1.00

0.93

1.02

0.84

0.41

0.11

0.25

0.00

0.41

2553

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)
ต้นทุนไม่รวมน้ํามันเครื่องบินต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร (CASK-xFuel)
กําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามันต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(FASK)
กําไรจากการดําเนินงานต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(PASK)

2554

2555

ไตรมาส 1
ปี 2556
2.77
1.52

เมื่อพิจารณากําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามันต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร พบว่า บริษัทสามารถควบคุมระดับ
กําไรดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสม่ําเสมอ เว้นแต่ในปี 2554 และไตรมาส 1 ปี 2555 ที่บริษัทเผชิญปัญหาการ
ย้ายท่าอากาศยานไปยังสุวรรณภูมิชั่วคราว ทําให้บริษัทมีรายได้ต่อปริมาณผู้โดยสารลดลง จึงส่งผลให้กําไร
ก่อนหักต้นทุนน้ํามันต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลงจากภาวะปกติ
กําไรจากการดําเนินงาน
ในระหว่างปี 2553 – 2555 กําไรจากการดําเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากค่าน้ํามั นเชื้อเพลิงอย่างมี
นัยสําคัญ โดยในปี 2554 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 254.0 ล้านบาท ลดลงอย่างมากจากปี 2553
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
เนื่องจาก ปี 2554 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.76 บาทต่อที่นั่งต่อ
กิโลเมตร ในปี 2553 เป็น 1.00 บาทต่อที่นั่งต่อกิโลเมตร ในปี 2554 อีกทั้ง บริษัทยังมีปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากในระยะเวลาดังกล่าว อันเป็นผลมาจากการเพิ่มเที่ยวบินจาก 198 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ณ สิ้น
ปี 2553 เป็น 331 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ณ สิ้นปี 2554
นอกจากนั้น การปฎิบัติการทางการบินที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในช่วงไตรมาส 4 ปี 2554 ทําให้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม เนื่องจากเครื่องบินมีอัตราการใช้น้ํามันเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาทางขับ
(Taxi time) ที่นานขึ้น และบางครั้งต้องทําการบินเพื่อรอสัญญาณให้ลงจอด เนื่องจากความคับคั่งของท่าอากาศ
ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สําหรับปี 2555 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นเป็น 725.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 2.8 เท่า จากปี
2554 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเฉลี่ยในปี 2555 ลด
ต่ําลงกว่าปี 2554 ร้อยละ 7.0 และการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้น
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานเท่ากับ 417.2 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจาก
ไตรมาส 1 ของปี 2555 เนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินจากโบอิ้ง 737-400เป็นเครื่องบินรุ่น 737 – 800 ซึ่งมี
อัตราการเผาผลาญน้ํามันเชื้อเพลิงต่อที่นั่งต่ํากว่า ประกอบกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน
ผลการดาเนินงานรายไตรมาส
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
รายได้หลักรวม
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
อื่นยกเว้นน้ํามันเชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงานก่อน
หักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
กําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
(ร้อยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(ร้อยละ)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ไตรมาส1

ไตรมาส2

ไตรมาส3

ไตรมาส4

ไตรมาส1

1,441.3

1,515.7

1,574.7

1,507.54

1,867.8

1,876.5

2,091.1

2,382.0

2,811.0

858.9

837.5

851.0

991.67

1,173.9

1,099.5

1,250.4

1,270.5

1,541.3

582.4

678.2

723.7

515.9

693.9

777.0

840.7

1,111.5

1,269.6

462.6
119.8
40.4

598.6
79.6
44.7

592.4
131.3
46.0

592.54
(76.7)
34.2

693.9
0.0
37.2

653.2
123.8
41.4

625.1
215.5
40.2

725.7
385.8
46.7

852.5
417.2
45.2

8.3

5.3

8.3

(5.1)

0.0

6.6

10.3

16.2

14.8

หากวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทรายไตรมาสจะพบว่ารายได้หลักของบริษัทไม่มีความผันผวนมากนัก
เช่นสายการบินอื่นที่พึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ โดยรายได้ของบริษัทมีการเติบโตจากการเพิ่มเที่ยวบินอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท ถึงแม้บางช่วงบริษัทจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วม อันแสดงถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
สําหรับกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้เป็นอย่างดีถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของราคาเชื้อเพลิง โดยระหว่าง ไตรมาส 1 ปี 2554 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทสามารถรักษาอัตรา
กําไรจากการดําเนินงานก่อนหักต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ได้สูงกว่าร้อยละ 40.0 มาโดยตลอด ยกเว้นระยะเวลาที่
บริษัทประสบเหตุการณ์น้ําท่วมในไตรมาส 4 ปี 2554 และ ไตรมาส 1 ปี 2555 เท่านั้น ที่บริษัทมีอัตรากําไรจาก
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
การดําเนินงานก่อนหักต้นทุนเชื้อเพลิงเท่ากับร้อยละ 34.2 และ 37.2 ตามลําดับ ซึ่งส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินงานรวมเท่ากับ 5.1 ล้านบาท
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
(หน่วย : บาท/ที่นั่ง/กม.)
บริษัท
ปี 2553
RASK

อุตสาหกรรม*

ปี 2554

2.77

ปี 2555

2.69

2.82

ไตรมาส1
ปี 2556
2.77

ปี 2553

ปี 2554

1.76

ปี 2555

1.68

1.81

1.60
1.58
1.64
1.52
0.87
0.79
CASK-xFuel
กําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามันต่อ
1.17
1.11
1.17
1.25
0.89
0.89
ปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร
0.76
1.00
0.93
0.84
0.58
0.71
Fuel/ASK (FASK)
กําไรจากการดําเนินงานต่อ
0.41
0.11
0.25
0.41
0.31
0.18
ปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร (PASK)
หมายเหตุ : *อุตสาหกรรม หมายรวมถึงค่าเฉลี่ยของสายการบินราคาประหยัดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มา : รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรม

0.88
0.93

0.77
0.16

นอกจากนั้ น หากเปรี ย บเที ย บกับ ผลการดํ า เนิ นงานของบริ ษั ท กับ ค่ า เฉลี่ย อุ ต สาหกรรมสายการบิ น ราคา
ประหยัดสายการบินอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะพบว่าบริษัทมี รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร (RASK) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทสามารถจําหน่ายตั๋วโดยสารในราคาลักษณะ
เหมารวม All-In Price ซึ่งผู้โดยสารของบริษัททุกคนจะได้รับบริการพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น
การให้บริการน้ําหนักสัมภาระ 15 กิโลกรัม การเลือกที่นั่งล่วงหน้า บริการอาหารว่าง บริการ Free Wifi ที่
ห้องพักผู้โดยสาร
สําหรับผลการดําเนินงาน บริษัทมี กําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามั นต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารโดดเด่นกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดย ในปี 2553 – 2555 บริษัทมี กําไรก่อนหักต้นทุนน้ํามันต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร เท่ากับ 1.11 – 1.17 บาท/ที่นั่ง/กม. ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
สําหรับ กําไรจากการดําเนินงานต่อปริมาณการผลิ ตด้านผู้โดยสาร (PASK) ซึ่งหมายถึงกําไรหลังหักต้นทุน
ทางด้านน้ํามันเชื้อเพลิง โดยในปี 2554 บริษัทมี PASK ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเล็กน้อย จาก
ผลกระทบทางด้านน้ําท่วมและการปรับปรุงฝูงบิน อย่างไรก็ตามภายหลังการปรับเปลี่ยนฝูงบินให้มีขนาดใหญ่
ขึ้น ทันสมัยมากขึ้นและมีประสิทธิภาพการใช้น้ํามันได้ดีขนึ้ ส่งผลให้ปี 2555 บริษัทมี PASK สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
กําไรสุทธิ
2553
ล้านบาท
กําไรจากการดําเนินงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง
เครื่องบินเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน

2554
%*

ล้านบาท

2555
%*

ล้านบาท

%*

ไตรมาส 1 ปี 2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ล้านบาท

ล้านบาท

%*

%*

612.2

14.6

254.0

4.2

725.3

8.8

0.0

0.0

417.2

14.8

12.0

0.3

38.2

0.6

42.0

0.5

9.3

0.5

15.2

0.5

-

-

-

-

247.4

3.0

-

-

-

-
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ภาษีเงินได้

22.7

0.5

92.3

1.5

15.2

0.2

-0.1

0.0

16.5

0.6

กําไรสุทธิ

601.5

14.4

199.9

3.3

504.7

6.1

9.4

0.5

415.8

14.8

หมายเหตุ : *อัตรากาไรเทียบกับรายได้หลักรวม

ปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 199.9 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากปี 2553 โดยนอกเหนือสาเหตุหลัก
ที่กล่าวมาในข้างต้น เช่น ผลกระทบจากมหาอุทกภัยในไตรมาส 4 ปี 2554 การปรับปรุงฝูงบิน และราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2554 บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 92.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2553
อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากในปี 2553 เป็นปีสุดท้ายที่บริษัทสามารถใช้ผลของการขาดทุนสะสมจากปี 2551 เพื่อ
หักลดค่าใช้จ่ายทางภาษี นอกจากนั้น ในปี 2554 บริษัทยังไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากเครื่องบินลําใหม่ที่รับมาในช่วงปลายปีได้ เนื่องจากผลกระทบจาก
ภาวะมหาอุทกภัย
สําหรับปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 504.7 ล้านบาท และหากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อ
คืนเครื่องบิน 247.4 ล้านบาท บริษัทจะมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 752.1 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมบํารุงเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-400 ที่มีอายุมากให้มีสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งคืนผู้ให้เช่า
ตามที่ตกลงในสัญญาเช่า ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจํานวนมากกว่าที่บริษัทประมาณการณ์ไว้เบื้องต้น
กาไรสุทธิหากปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน
2553
ล้านบาท
กําไรสุทธิ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง
เครื่องบินเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน
ตามมาตรฐานบัญชี
กําไรสุทธิภายหลังการปรับปรุง

2554
%*

ล้านบาท

2555
%*

ล้านบาท

%*

601.5

14.4

199.9

3.3

504.5

6.1

(20.6)

(0.5)

(124.1)

(2.0)

159.9

2.0

580.9

13.9

75.8

1.3

664.4

8.1

หมายเหตุ : *อัตรากาไรเทียบกับรายได้หลักรวม

อย่างไรก็ดี หากบริษัทพิจารณาบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อคืนเครื่องบินโดยการทยอยตั้งสํารอง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเช่า จะส่งผลให้บริษัทไม่จาํ เป็นต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมี
กําไรสุทธิ ปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นจาก 504.5 ล้านบาท เป็น 664.4 ล้านบาท
ทั้งนี้ การทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปี 2553 และ 2554 เท่ากับ 20.6
ล้านบาท และ 124.1 ล้านบาท ตามลําดับ อันจะส่งผลให้บริษัทมีกําไรสุทธิลดลงเหลือ 580.9 ล้านบาท และ
75.8 ล้านบาท ตามลําดับ
อย่างไรก็ดีตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทได้ทยอยตั้งสํารองเพื่อรับรู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเพื่อคืน
เครื่องบิน ตั้งแต่วันเริ่มเช่าเครื่องบินอย่างเพียงพอ ทําให้คาดว่าในอนาคตบริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บํารุงเพื่อคืนเครื่องบินเพิ่มเติมในอนาคต
12.2.3 การวิเคราะห์ฐานะสินทรัพย์
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,385.1
2,015.8 2,252.0 และ 2,726.6 ล้านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทกว่าร้อยละ 61.9 – 76.1
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
คือสินทรัพย์ประเภทเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนชั่วคราว เนื่องจากสินทรัพย์หลักที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการเช่าและส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า ทั้งสัญญาเช่าดําเนินงาน
เครื่องบิน (Operating Lease) และการเช่าพื้นที่สถานีและสํานักงาน จึงมิได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบการเงิน
ของบริษัท
2553
ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2554
ร้อยละ

ล้านบาท

ไตรมาส 1 ปี 2556

2555
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1,053.9

76.1

1,247.1

61.9

1,656.5

73.6

2,027.1

74.3

27.7
60.6
3.3
8.1
1,153.5
231.6
1,385.1

2.0
4.4
0.2
0.6
83.3
16.7
100.0

26.3
302.2
4.7
276.6
1,856.9
158.9
2,015.8

1.3
15.0
0.2
13.7
92.1
7.9
100.0

29.6
317.8
3.7
90.0
2,097.5
154.5
2,252.0

1.3
14.1
0.2
4.0
93.1
6.9
100.0

50.0
334.1
10.2
122.4
2,543.8
181.4
2,726.6

1.8
12.3
0.4
4.5
93.3
8.7
100.0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถือเป็นสินทรัพย์สําคัญของบริษัท มีจํานวน 1,053.9 ล้านบาท 1,247.1 ล้าน
บาท และ 1,656.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 ตามลําดับ โดยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเกือบทั้งหมดได้มาจากกิจกรรมการดําเนินงาน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่มีรายรับจากการ
จํา หน่า ยตั๋ว โดยสารล่ วงหน้า บริ ษั ทจึ ง มีเ งิ นสดเป็ น สิน ทรัพ ย์ ที่สัด ส่ว นที่สูง เมื่ อ เที ย บกั บ สิน ทรัพ ย์ ทั้ง หมด
สอดคล้องกับการที่บริษัทต้องมีเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ และการเตรียมความพร้อมกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
มากกว่าที่ประมาณการไว้ อาทิ ต้นทุนราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นมากโดยมิได้คาดหมาย ค่ าซ่อมแซมเครื่องบิน
เป็นต้น ทั้งนี้ จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ณ สิ้นปี 2553 จนถึง ณ สิ้น
ปี 2555 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.4 เนื่องจากในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายเส้นทางการบิน
เพิ่มปริมาณฝูงบิน เพิ่มจํานวนเที่ยวบิน ตลอดจนการขยายระยะเวลาการเดินทางที่สามารถจองล่วงหน้าได้ ซึ่ง
ส่งผลทําให้บริษัทมีเงินรับล่วงหน้าจากการจําหน่ายตั๋วเพิ่มมากขึ้น
สําหรับ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า และเงินลงทุนชั่วคราวรวม เท่ากับ
2,027.1 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก ณ สิ้ น ปี 2555 โดยมี สาเหตุ ห ลั ก มาจากการประสบความสํ า เร็ จ ในการทํ า
การตลาดเชิงรุกของบริษัททําให้มียอดจองล่วงหน้าเข้ามามากขึ้น และผลประกอบที่ดีของไตรมาส 1 ปี 2556
ลูกหนี้การค้า
ระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าเท่ากับ 26.3 – 50.0 ล้านบาทคิดเป็นร้อย
ละ 1.3 – 2.0 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีลูกหนี้จํานวนไม่มากเนื่องจากลักษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทเป็นการจําหน่ายตั๋วโดยสารแบบเงินสดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลุ่มลูกค้าจํานวน
หนึ่งที่มีวงเงินเครดิตการค้ากับบริษัท ได้แก่ ลูกค้าองค์กร หน่วยงานราชการ สมาชิกรัฐสภา และเนื่องจาก
ลูกหนี้การค้าที่มีวงเงินเครดิตส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานรัฐหรืองค์กรขนาดใหญ่ ทําให้ความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียก
เก็บลูกหนี้การค้าน้อยมาก บริษัทจึงมิได้มีการตั้งสํารองหนี้สูญแต่อย่างใด ที่ผ่านมาไม่ปรากฎว่ามีหนี้สูญจาก
ลูกหนี้การค้าของบริษัท
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงลูกหนี้การค้า จําแนกตามอายุ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ

2553

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

2554

2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

11.7

12.2

16.2

26.0

ลูกหนี้ค้างชําระน้อยกว่า 1 เดือน

4.1

5.3

9.2

9.1

ลูกหนี้ค้างชําระระหว่าง 1-2 เดือน

4.2

2.9

2.3

5.2

ลูกหนี้ค้างชําระระหว่าง 2-4 เดือน

2.6

2.6

0.2

5.8

ลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 4 เดือน

5.0

3.4

1.8

2.9

27.6

26.3

29.6

49.1

มูลค่ารวม

ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกหนี้ยังไม่ถึงกําหนดชําระ อีกทั้ง ลูกหนี้ค้างชําระเกินกว่า 4 เดือน
ทั้งหมดเป็นหน่วยงานรัฐ บริษัทจึงไม่ได้ตั้งสํารองหนี้สูญกับลูกหนี้การค้าจํานวนดังกล่าว
ลูกหนี้อื่น
รายการลูกหนี้อื่นของบริษัทที่สําคัญ ได้แก่ เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเครื่องบิน ที่บริษัทได้ชําระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ให้
บริการซ่อมบํา รุงไปก่ อน และนําไปเบิกเงินสํารองการซ่อมบํ ารุงเครื่องบิน (Supplemental Rent หรื อ
Maintenance Reserve) จากผู้ให้เช่าเครื่องบินตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าได้ ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ
ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้อื่นเท่ากับ 302.2 ล้านบาท 317.8 ล้านบาท และ 334.1 ล้านบาท ตามลําดับ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากบริษัทมีฝูงบินที่ใหญ่ขึ้น จึงมีรายการซ่อม
บํารุงเครื่องบินเพิ่มขึ้นตามจํานวนเครื่องบิน
สินค้าคงเหลือ
เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจสายการบินเป็นหลัก จึงได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาให้บริการต่างๆ ที่
บริษัทไม่มีความถนัด สินค้าคงเหลือจึงมีเพียงเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับใช้กับเครื่องบิน และสิน ค้าที่มีไว้เพื่อ
จําหน่า ย ซึ่งมี การใช้งานและหมุน เวียนตลอดเวลา ทําให้ บริษัทไม่ได้ดํ าเนินการตั้งการด้อ ยค่าของสินค้ า
คงเหลือ โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 10.2 ล้านบาท
ตารางสรุปประเภทสินค้าคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สินค้าที่ระลึก
อะไหล่
ของกํานัลลูกค้า
รวม

2553
1.0
1.3
1.1
3.3

2554*
2.4
2.2
4.6

2555*
0.7
3.1
3.7

ไตรมาส 1 ปี 2556
0.3
9.9
10.2

หมายเหตุ : *ตั้งแต่ปี 2554 เป็น ต้นไปบริษัท ได้เปลี่ย นการบัน ทึกบัญชีของของกํานัลลูกค้าจากสิน ค้าคงเหลือเป็นสิน ทรัพ ย์
หมุนเวียนอื่น ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสําคัญ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีของกํานัล
ลูกค้าเท่ากับ 1.35 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิน ทรั พ ย์ไ ม่ห มุ นเวีย นของบริ ษัท ที่สํา คัญ ประกอบด้ ว ย เงิ น ลงทุน ระยะยาว อุป กรณ์ สิ น ทรั พย์ ไ ม่มี ตัว ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ โดย ณ สิ้น ปี 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเท่ากับ 158.9 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากปี 2553 ที่เท่ากับ 231.6 ล้ านบาท เนื่องจากเงิน
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ประกันการเช่าเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 จะทยอยครบกําหนดสัญญาเช่าในปี 2555 บริษัทจึงเปลี่ยนการบันทึก
บัญชีเงินประกันการเช่าดังกล่าวจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน นอกจากนั้น ยังมีเงินมัดจํา
การเช่าเครื่องบินของโบอิ้ง 737-800 ซึ่งเมื่อถึงกําหนดรับมอบในปี 2555 บริษัทจะเปลี่ยนจากการวางเงิน
ประกันเป็นหนังสือค้ําประกัน สําหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2555 ซึ่งเท่ากับ154.5 ล้านบาท ลดลง
จาก ณ สิ้นปี 2554 ที่เท่ากับ 158.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลของการลดลงของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จํานวน 26.6 ล้านบาทในปี 2554 เหลือ 18.2 ล้านบาทในปี 2555 อันเนื่องมาจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของรัฐบาลจากอัตราร้อยละ 30 ลงเหลืออัตราร้อยละ 23 ในปี 2555
สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้นเป็น 182.8 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการรอรับรู้รายได้จากตั๋วโดยสารส่วนของแถมจาก
โครงการนกแฟนคลับ การทยอยรับรู้ผลประโยชน์พนักงาน และการตั้งสํารองการซ่อมบํารุงเครื่องบิน จึงทําให้มี
ส่วนต่างทางภาษีเกิดขึ้น โดยในปี 2553 – 2555 ถึงไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว
เท่ากับ 17.8 – 26.6 ล้านบาท
อุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : บาท
ส่วนปรับปรุงสัญญาเช่า
ส่วนปรับปรุงเครื่องบินเช่า
เครื่องใช้สํานักงาน
อุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์สื่อสาร
เครื่องมือเครื่องใช้
ยานพาหนะ
งานระหว่างปรับปรุง
รวม

2554

2553
1.6
2.6
1.0
3.9
33.1
1.9
5.1
7.1
1.4
57.6

2555
21.3
3.8
1.9
5.4
27.5
1.7
3.9
5.1
70.6

ไตรมาส 1 ปี 2556
21.7
4.2
3.0
4.7
30.4
1.5
4.2
3.6
7.4
80.7

21.2
5.4
3.1
4.8
28.6
1.6
4.4
3.2
11.8
84.0

ในปี 2554 บริษัทมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 70.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ทําการปรับปรุงพื้นที่ใน
สํานักงานใหญ่ซึ่งเช่าจากอาคารรัจนาการ ในปี 2555 บริษัทมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 80.7 ล้านบาท จากการ
ปรับปรุงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และขยายพื้นที่
สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเป็น 84.0 ล้านบาท จากการต่อเติมและตกแต่งสถานี
ที่จุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการขยายเที่ยวบินของบริษัท
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว ได้แก่ เงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ตามข้อกําหนด
ของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทถือครองหุ้นสามัญจํานวน
52,869.0 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.0 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 5.3 ล้านบาท โดยการถือหุ้นดังกล่าวจะทําให้บริษัท
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ได้รับส่วนลดจากค่าธรรมเนียมในการบริการนําร่อง (Air Navigation Facility Charge) อีกทั้งเงินลงทุนดังกล่าว
จะได้รับคืนเมื่อบริษัทถอนตัวจากการเป็นสมาชิก
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมระหว่างพัฒนา
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2553

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างพัฒนา
รวม

2554
37.1
37.1

2555
36.8
0.8
37.6

ไตรมาส 1 ปี 2556
61.7
0.7
62.3

32.6
0.9
33.5

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรวมของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556 มีจํานวน 62.3 ล้านบาท เพื่อขึ้นจาก ณ สิ้นปี
2553 อย่างมีนัยสําคัญจากการลงทุนเพิ่มเติมในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในไตรมาส 1 ปี 2556
12.2.4 สภาพคล่อง แหล่งทีม่ าและใช้ไปของเงินทุน
ระหว่างปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดําเนินงานมาโดย
ตลอด บริษัทมีแหล่งที่มาของกระแสเงินสดสําคัญ คือ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจาก
กําไรสุทธิสําหรับงวด เงินประกันเกี่ยวกับเครื่องบินลดลงเนื่องจากบริษัทเปลี่ยนเงินสดประกันการเช่าเป็นการ
วางหนังสือค้ําประกันแทน เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า ส่วนแหล่งใช้ไปของกระแส
เงินสดที่สําคัญคือ การใช้ไปในการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ ได้แก่ ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน
เพิ่มขึ้นตามฝูงบินที่ขยายตัว เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น การจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลูกหนี้อื่น
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงและดํารงสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงนําสภาพคล่อง
ส่วนเกินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ในระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่น ใบรับฝากเงิน ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
ด้วยการลงทุนลักษณะดังกล่าว จะเห็นได้ว่าบริษัทมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จาก 1,053.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 เป็น 2,027.1 ล้านบาท ณ สิ้น ไตรมาส 1 ปี 2556
ตารางแสดงงบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2553

2554

ไตรมาส 1
ปี 2555

2555

ไตรมาส 1
ปี 2556

กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กําไรก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สิน

679.6
33.3

369.4
(49.0)

794.1
49.5

130.4
(61.3)

480.7
178.7

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

712.9

320.5

843.5

69.1

659.4

กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

(782.4)
0.0

(372.5)
(100.0)

(379.9)
(414.0)

33.4
-

(388.0)
(250.0)

(3.8)

0.2

(0.2)

0.1

(0.8)

(73.3)

(151.8)

49.4

102.5

20.6

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานจัดเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญของบริษัท และด้วยลักษณะการดําเนินธุรกิจที่มี
การจําหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า ทําให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอดโดย
ไม่จําเป็นต้องพึ่งพิงแหล่งเงินทุนประเภทอื่น โดยในปี 2553 – 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เท่ากับ 712.9 ล้านบาท 320.5 ล้านบาท และ 843.5 ล้านบาท
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินเท่ ากับ 659.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญจากไตรมาส 1 ปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการขยายเที่ยวบินและเปิดจําหน่ายตั้วโดยสารล่วงหน้ายาว
ขึ้น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
รายการ

2553

ระยะเวลาเก็บหนี้
ระยะเวลาการจําหน่ายสินค้า
ระยะเวลาการจําหน่ายตั๋วล่วงหน้า
ระยะเวลาการชําระหนี้
ระยะเวลาวงจรเงินสด

1

1

2554

2.4
0.4
15.0
22.3
(34.4)

1.6
0.3
17.7
35.6
(51.4)

2555

1.3
0.2
19.1
22.1
(39.7)

ไตรมาส 1
ปี 2555

1.6
0.5
19.0
19.0
(45.3)

ไตรมาส 1
ปี 2556

1.6
0.4
18.8
17.8
(34.6)

1

หมายเหตุ : ระยะเวลาวงจรเงินสด = (ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาการจําหน่ายสินค้า) – (ระยะเวลาการจําหน่ายตั๋วล่วงหน้า + ระยะเวลาการชําระหนี้)

ทั้งนี้หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงินสดของนกแอร์ จะพบว่าระหว่างปี 2553 – 2555 และ
ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีวงจรเงินสดติดลบ เนื่องจากนกแอร์มีการจําหน่ายโดยสารและเรียกเก็บเงินล่วงหน้า
อีกทั้งบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการจําหน่ายสินค้าที่ระลึกจึงมีการจัดเก็บสินค้าคงเหลือจํานวนเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งด้วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงส่งผลให้นกแอร์มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากการลงทุน
เพื่อเป็นการสํารองเงินสดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ตามนโยบายบริหารการเงินอย่างระมัดระวังของบริษัท จึงมีการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ําเสมอ ในปี 2553 – 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน
เท่ากับ 782.4 ล้านบาท 372.5 ล้านบาท และ 379.9 ล้านบาท
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการลงทุนเท่ากับ 388.0 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง และ ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการเติบโตของนกแอร์ในอนาคต
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ในระหว่างปี 2553 – 2555 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพียงพอ จึงไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนอื่น
จากภายนอก นอกจากนั้น ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นในปี 2554 – 2555 จํานวน 100.0 และ
414.0 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจําปี จํานวน 250.0 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
12.2.5 การวิเคราะห์ฐานะหนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 648.4
1,218.4 1,363.9 ล้านบาท และ 1,663.2 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2554 2555 และณ สิ้นไตรมาส 1 ปี
2556 บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากการปรับใช้มาตรฐานบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ทําให้ใน
ปี 2554 2555 และ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทต้องบันทึกรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สิน
ของบริษัท
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 หนี้สินส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 438.0 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นซึ่งส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า 580.2ล้านบาท ประมาณหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน 101.2
ล้านบาท ประมาณการหนี้สินการใช้สิทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการขาย 27.1 ล้านบาท และภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน 88.4 ล้านบาท
ตารางดังต่อไปนี้แสดงรายละเอียดองค์ประกอบหลักของหนี้สินที่สําคัญของบริษัท และอัตราร้อยละของหนี้สิน
รวมบริษัท สําหรับหนี้สินหลักแต่ละรายการ สําหรับช่วงระยะเวลาที่ระบุ
หน่วย : ล้านบาท
2553
ล้านบาท
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สิน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2554
ร้อยละ

ล้านบาท

ไตรมาส 1 ปี 2556

2555
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

190.6
372.0
12.3
50.8
22.7
648.4

29.4
57.4
1.9
7.8
3.5
100.0

517.1
483.4
26.8
98.3
19.4
1,144.9

42.4
39.7
2.2
8.1
1.6
94.0

419.9
683.7
138.2
31.0
1,272.7

30.8
50.1
10.1
2.3
93.3

438.0
955.5
15.6
128.3
37.5
1,574.8

16.1
35.0
0.6
4.7
1.0
57.8

0.0
0.0
648.4

0.0
0.0
100.0

73.5
73.5
1,218.4

6.0
6.0
100.0

91.2
91.2
1,363.9

6.7
6.7
100.0

88.4
88.4
1,663.2

3.2
3.2
61.0

เจ้าหนี้การค้า
ตารางสรุปเจ้าหนี้การค้า
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2553
จานวน

2554
ร้อยละ

จานวน

2555
ร้อยละ

จานวน

ไตรมาส 1 ปี 2556
ร้อยละ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น

64.2
126.3

33.6
66.3

190.3
326.8

36.7
63.3

94.4
325.5

22.4
77.6

เจ้าหนี้การค้าทั้งหมด

190.6

100.0

517.1

100.0

419.9

100.0

จานวน
91.6
346.3
438.0

ร้อยละ
20.9
79.1
100.0

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 2555 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มีจํานวน 190.6 ล้านบาท
517.1 ล้านบาท 419.9 ล้านบาท และ 438.0 ล้านบาทตามลําดับ รายการเจ้าหนี้การค้าเป็นผลจากการค้าขาย
ตามธุรกิจปกติของบริษัท
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับยอดเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ลดลงในปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 นั้น เนื่องจากบริษัทได้
ทยอยคืนเครื่องบินที่เช่าจากการบินไทย ทําให้ไม่มียอดหนี้ทเี่ กี่ยวกับค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน ค่า
ฝึกอบรม Simulator นอกจากนี้ บริษัทยังได้ยุติการซื้อน้ํามันเครื่องบินผ่านการบินไทยตั้งแต่เดือนเมษายน
2555 เป็นต้นมา
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นที่สําคัญของบริษัทประกอบด้วย รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้าเป็นสําคัญ เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ
สายการบินที่มีการจําหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าก่อนทําการบิน ทําให้บริษัทจําเป็นต้องบันทึกเงินรับล่วงหน้า
ดังกล่าวเป็นรายได้รับล่วงหน้า โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีเจ้าหนี้อื่น จํานวน 955.5 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 372.0 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 จากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินและเส้นทางการบินที่
บริษัทเปิดให้บริการเพิม่ มากขึ้น
ตารางสรุปเจ้าหนี้อื่น
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้าอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

2553
171.5
14.1
186.4
372.0

2554

2555

293.1
24.3
166.1
483.4

ไตรมาส 1 ปี 2556

429.2
23.1
231.4
683.7

580.2
27.7
347.6
955.5

เจ้าหนี้อื่นที่สําคัญของบริษัทประกอบคือ รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมี
รายได้รับล่วงหน้า จํานวน 580.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 171.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ขยาย
ระยะเวลาที่เปิดให้จองล่วงหน้า นอกเหนือ จากนั้นบริษัทยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้น
ยอดขาย ทั้งนี้รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้าจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อถึงวันเดินทางของผู้โดยสาร สําหรับค่าใช้จ่าย
รับล่วงหน้าอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีการปรับตัวขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ตามปกติบริษัทจะชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคมของปีภาษี และภายในเดือน
พฤษภาคมของปีถัดไป ในปี 2555 บริษัทได้ชําระภาษีกลางปีในเดือนสิงหาคม 2555 ไปเกินกว่าจํานวนภาษีที่
จะต้องชําระทั้งปี ทําให้ไม่มียอดภาษีเงินได้ค้างจ่ายในหมวดหนี้สิน แต่บริษัทจะได้รับภาษีคืนจํานวนประมาณ 5
ล้านบาท ซึ่งบันทึกในรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
สําหรับ ณ สิ้น ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเท่ากับ 15.6 ล้านบาท ซึ่งจะถึงกําหนดชําระ
ภาษีประจําปีในเดือน พฤษภาคม 2556
ประมาณการหนี้สิน
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2553

2554

2555

ไตรมาส 1 ปี 2556

ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน

10.3

37.7

103.9

101.2

ประมาณการหนี้สินการใช้สิทธิประโยชน์รายการ
ส่งเสริมการขาย
รวม

40.6

60.6

34.3

27.1

50.9

98.3

138.1

128.3
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีรายการประมาณการหนี้สินรวมจํานวน 128.3 ล้านบาท ได้แก่ ประมาณการ
หนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน 101.2 ล้านบาท และ ประมาณการหนี้สินการใช้สิทธิประโยชน์รายการส่งเสริมการ
ขาย จํานวน 27.1 ล้านบาท
สําหรับประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบินนั้น ได้แก่ การซ่อมบํารุงในระดับ C-Check และการซ่อมบํารุง
เพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน โดยค่าซ่อมบํารุงในระดับ C-Check เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการซ่อมบํารุงตามระยะเวลา
ของมาตรฐานการบิน บริษัทตั้งสํารองค่าใช้จ่ายอ้างอิงตามระยะเวลาการเข้าซ่อมบํารุง
สําหรับการซ่อมบํารุงเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน บริษัทประมาณการตั้งสํารองค่าใช้จ่ายไว้ตลอดอายุสัญญาเช่า
เพื่อใช้ชําระค่าปรับสภาพเครื่องบินให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งมอบเครื่องบินคืน ดังนั้นประมาณ
การหนี้สินค่าซ่อมบํารุงจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวของฝูงบิน
ทั้งนี้ จํานวนของประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2555 เป็น 103.9 ล้านบาท
เนื่องมาจากตั้งแต่บริษัทเริ่มเช่าดําเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 บริษัทมิได้ตั้งสํารองค่าใช้จ่ายการซ่อมบํารุง
เพื่อส่งมอบคืนเครื่องบินไว้ และพิจารณาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อส่งมอบคืนเครื่องบิน ดังนั้นภายหลังการส่ง
มอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 บางส่วนระหว่างปี 2555 บริษัทได้ตระหนักถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงดังกล่าว
และพิจารณาตั้งสํารองค่าซ่อมบํารุง เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการส่งคืนเครื่องบิน 737-400 ลําที่เหลือ ในปี
2556
อย่างไรก็ตามสําหรับฝูงบินที่เข้ามาใหม่ บริษัทได้ทยอยตั้งสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไว้ตามอายุสัญญาเช่า
เครื่องบินตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2556
สําหรับไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุงเครื่องบินจํานวน 101.2 ล้านบาท ลดลงจาก
สิ้นปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีประมาณการหนี้สินสําหรับการซ่อมบํารุงเครื่องบินเพื่อส่งมอบคืนเครื่องบินลดลง
จากการจ่ายชําระค่าซ่อมบํารุงเครื่องบินเพื่อคืนในช่วงไตรมาส 1 ปี 2556
สําหรับประมาณการหนี้สินจากการใช้สิทธิป ระโยชน์รายการส่งเสริมการขาย เป็นรายการที่เกิดจากการทํา
โครงการนกแฟนคลับ ตามมาตรฐานบัญชีบริษัทจะต้องบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมจากค่าตั๋วโดยสารหรือของรางวัลที่
คาดว่าผู้โดยสารจะนําคะแนนสะสมมาแลกใช้ โดย ณ สิ้น ปี 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีรายการ
ดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากในปี 2555 ลูกค้าได้นําแต้มสะสมมาแลกของรางวัลเป็นจํานวนมาก
และบริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งสํารอง โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งภายใต้นโยบายการ
บัญชีใหม่ บริษัทมีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้พนักงานเมื่อออกจากงานตามระเบียบของบริษัท
และกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริษั ทถื อ ว่า เงิ น ชดเชยดัง กล่ าวเป็น โครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของ
พนักงาน ซึ่งเดิมบริษัทรับรู้ภาระผูกพันเมื่อเกิดรายการ ทั้งนี้ภายใต้มาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าว บริษัทคํานวณ
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยวิธีคิดลดที่ประมาณไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการคิดลดดังกล่าว ต้องใช้ข้อ
สมมติฐานหลายประการ โดยข้อสมมติฐานที่สําคัญได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 91.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 73.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามจํานวนพนักงานและระยะเวลาการทํางานของ
พนักงานที่เพิ่มขึ้น
สําหรับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 88.4 ล้าน
บาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2555 เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณเนื่องจากในอดีตบริษัทมีคํานวณ
บนสมมติฐานของการลาออกของพนักงานที่สูงกว่าความเป็นจริง
ภาระผูกพันนอกงบการเงิน
ภาระผูกผันที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานในลักษณะต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาระผูกพันจากค่า
เช่าดําเนินงานเครื่องบิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันภายใน 1 ปี เท่ากับ
1,283.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันระหว่าง 1 ถึง 5 ปี เท่ากับ 5,013.9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายตาม
ภาระผูกพันเกินกว่า 5 ปี เท่ากับ 2,753.4 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
สัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี

เช่าเครื่องบิน
เช่าและบริการพื้นที่
เช่ายานพาหนะ
รวม

1,249.9
31.0
2.8
1,283.7

1 – 5 ปี

เกิน 5 ปี
5,003.4
10.5
5,013.9

2,753.4
2,753.4

หมายเหตุ: อัตราการแปลงค่าเงินสัญญาเช่าเครื่องบินจากสกุลเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินบาทที่ 1 เหรียญสหรัฐ : 30 บาท

ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเพือ่ วัตถุประสงค์
ในการเสนอขายหุ้นให้กบั ประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาระค้าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษทั มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารรวมเท่ากับ 134.5 ล้านบาท และ 11.9
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
12.2.6 การวิเคราะห์สว่ นของผู้ถือหุน้
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,063.4 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแล้ว 500.0 ล้านบาท และกําไรสะสม 563.4 ล้านบาท
สําหรับการจ่ายเงินปันผล ระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 4
ครั้ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 วันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2553 จํานวน 100
ล้านบาท หรืออัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น (คํานวณจากจํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น)
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 วันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 จํานวน 114
ล้านบาท หรืออัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น (คํานวณจากจํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น)
 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมัตใิ ห้จ่ายเงินปันผลกาลจากกําไรสะสม จํานวน
300 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น (คํานวณจากจํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น)
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั อนุมัตใิ ห้จ่ายเงินปันผลกาลจากกําไรสะสม จํานวน
250 ล้านบาท หรือ อัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น (คํานวณจากจํานวนหุ้น 500 ล้านหุ้น)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 2.13 บาทต่อหุ้น และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 1.70
บาทต่อหุ้น
12.2.7 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ระหว่างปี 2553 – ปี 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
 ปี 2553 : 350,000 บาท
 ปี 2554 : 500,000 บาท
 ปี 2555 : 950,000 บาท
 ไตรมาส 1 ปี 2556 : 200,000 บาท
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13.

อื่นๆ

-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “นกแอร์” ) และผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายโดยบริษัท Aviation
Investment International จากัด ประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญจานวนรวมไม่เกิน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
7 มกราคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1.1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุนเสนอขายโดยบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
จานวนที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 125,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของ
จานวนหุ้นสามัญทีช่ าระแล้วทั้งหมดของบริษทั
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 26 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: 3,250,000,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 12 – 14
มิถุนายน 2556
1.1.2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษทั Aviation Investment International จากัด
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริษัท Aviation Investment International จากัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเดิมของบริษัท
จานวนที่ออกและเสนอขาย
: ไม่เกิน 62,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของ
จานวนหุ้นสามัญทีช่ าระแล้วทั้งหมดของบริษทั
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 26 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: 1,625,000,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 12 – 14
มิถุนายน 2556
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1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในครัง้ นี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้นดังนี้
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป
: ประมาณ 70,312,500 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
: ประมาณ 107,812,500 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท
: ประมาณ 9,375,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น
สามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กาหนดไว้
ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาทั่วไป และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มิใช่นักลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่ระบุ
ไว้ด้านล่าง รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปการ
คุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการ
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แ ก่
ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้ งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นทีม่ ีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการ
จัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและผู้รับประกันการจาหน่ายดังกล่าว
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ผู้ทมี่ ี
ความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่บริษัทและบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผู้จดั หา
วัตถุดิบของบริษทั และบริษัทย่อย ในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่บริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
บริษัท และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
(5) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษทั และบริษทั ย่อย
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่
ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนและหุ้นสามัญเดิมของบริษัทจานวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น ที่เสนอขายในครัง้ นี้ จะได้รับ
สิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์
บริษัทจะนาหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนและหุ้ นสามัญเดิมของบริษัทต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จ ะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับการนาหุ้นสามัญของบริษัท เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงยังมี
ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคาขอ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
อนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัท
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในเบื้องต้นแล้ว
เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นที่ จ ะน าหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เข้ า เป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว)
10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วและผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บ ริหารหรือผู้ ถือหุ้น และผู้ ที่
เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
บริษัท ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นาหุ้นสามัญของตนซึ่งมีจานวนรวมกันเป็น
จานวนร้อยละ 55 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัททา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้น
สามัญได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่
เหลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย
ในบริษัท มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุ้นสามัญที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะใช้วิธีการสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) ซึ่งเป็นการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละ
ระดับราคา ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะถูกกาหนดร่วมกั นระหว่างบริษัท ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย วันที่ 7 มิถุนายน 2556 โดยกาหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 26 บาทต่อ
หุ้น
และการกาหนดราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กาหนดจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ของ
บริษัท ด้วยวิธีมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (Market Comparable) โดยพิจารณาใช้อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Earnings Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 26 บาท คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 14.0 เท่า
โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดาเนินงานของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาส 2 ปี 2555
ถึง ไตรมาส 1 ปี 2556) ซึ่งเท่ากับ 1.85 บาทต่อหุ้น1) ทั้งนี้คานวณบนฐานจานวนหุ้นภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ทั้งหมด 625,000,000 หุ้น (Fully Diluted) อย่างไรก็ดี P/E ดังกล่าวคานวณจาก
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
ฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่
นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
3.1

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในการพิจาณาข้อมูลทางการเงินของบริษทั จดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ที่เสนอขาย
บริษัทจดทะเบียนทีม่ ีลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจใกล้เคียงที่สุด คือ สายการบินราคาประหยัด และมีโครงสร้างรายได้และต้นทุนที่ใกล้เคียง
ที่สุดเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์จดทะเบียนรายอื่น โดยมีราคาตลาด 6.2 บาทต่อหุ้น2) โดยมีอตั ราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิต่อหุ้นที่ 27.1 เท่า3)
ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1) กาไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาส 2 ปี 2555 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2556) โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย
การซ่อมแซมสาหรับการคืนเครื่องบินจานวน 247.4 ล้านบาท
2) ราคาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักย้อนหลัง 1 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2556
3) กาไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ไตรมาส 2 ปี 2555 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2556) โดยไม่รวมกาไรจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจานวน 14,690.0 ล้านบาท

4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี –

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จ

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1113
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
5.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999 โทรสาร. 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21, 24
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2658-6300 โทรสาร. 0-2658-6862
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 1,3, และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2696-0000 โทรสาร. 0-2696-0099
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2255-0970,0-2205-7000 โทรสาร. 0-2254-4032
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
444 ชั้น14, 18 และชั้น 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595, 0-2217-9822 โทรสาร. 0-2217-9642
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 สาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2862-9999
5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือ
หุ้นเดิมจานวน 62,500,000 หุ้น ต่อประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาที่ปรากฎในข้อ 1 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มี
ข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting)
ทั้ ง นี้ ร ายละเอี ย ดให้ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย (Underwriting
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจาหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้
เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิม ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ ดังกล่าวข้างต้น
จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้ง
นี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญใน
ส่วนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000,000 บาท โดยจะชาระให้
ภายใน 5 วันทาการ หลังจากวันที่บริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จากผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
5.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผู้เสนอขาย จะได้รบั
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่บริษัทจะได้รับโดยประมาณ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 125,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 26 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่จะได้รบั ต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)
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3,250,000,000 บาท
52,000,000 บาท
3,198,000,000 บาท
25.58 บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถอื หุ้นเดิม (บริษัท Aviation Investment International จากัด) จะได้รับ
โดยประมาณ
หุ้นสามัญเดิมจานวน 62.500,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 26 บาท
1,625,000,000 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
26,000,000 บาท
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)
1,599,000,000 บาท
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่จะได้รบั ต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น)
25.58 บาท
5.4

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเฉพาะในส่วนของบริษัท
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/2
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/3
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ ือหุ้นเดิม
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม
(บริษัท Aviation Investment International จำกัด)
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ/3
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

/1
/2
/3

5.5

50,000 บาท
2,600,000 บาท
50,000 บาท
318,452 บาท
52,000,000 บาท
28,901,625 บาท
83,920,077 บาท
250,000 บาท
1,300,000 บาท
26,000,000 บาท
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ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่
รวมค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทาหนังสือชี้ชวน และการนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน เป็นต้น

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556 จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สามารถติดต่อขอรับหนั งสือชี้ช วนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ ที่สานัก งานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนั งสือชี้ช วนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ ที่สานัก งานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้
ชวนซึ่ งมี ข้ อ มูลไม่ แตกต่ างจากหนั ง สือ ชี้ ช วนที่ ยื่ นต่ อ สานั ก งานคณะกรรมการกากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียด
การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียด
ในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ผ่านผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนีโ้ ดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้
1. ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะไม่
จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ยของตนเอง หรือ ของผู้ จัด จาหน่ า ยหุ้น ที่ร่ วมจัด จาหน่ าย และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่ บริษัท ถูกห้ามมิให้
จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจั ดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่
จั ด สรรหุ้ น ให้ กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับ ประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น
สามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การ
เสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญสาหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับ ประกั นการจาหน่ ายขอสงวนสิท ธิ เ ปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้น สามัญ ที่จั ดสรรให้ แก่ นัก ลงทุน ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอุปการคุณของบริษัท แต่มีผู้สนใจ
จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้
การดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่
เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดย
ทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
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4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5. บริษัทหรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดราย
หนึ่ง หากการจัด สรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัด ต่อกฎหมาย หรือ ระเบีย บ
ข้อ บัง คับ ของต่ างประเทศ หรื อจะเป็น ผลให้ต้ องดาเนิ นการใดๆ เพิ่ม เติ มไปจากที่ ต้อ งด าเนิน การตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรื อไม่เป็นไปตามวิธีการ
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่ 3 นี้
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็
ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกาหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็
ได้ และหากปรากฎว่ายังมีจานวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ข้างต้น
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่
นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญ

5.7.1 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
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(ข)

(ค)

- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซื้อหุ้น
ได้ทาการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.63/2555 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่
ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน) ในกรณี ที่ผู้จองซื้อได้เคยทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อ ไม่จาเป็นต้องใช้แบบประเมิ นดังกล่าว เพื่ อ
ประกอบการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 อาจร้อง
ขอให้ผู้จองซื้อกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ และหรือสาเนาทะเบียนบ้า นหน้าที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี )
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12
เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556
ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น.
ของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (1) การโอนเงิน (2)
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(ง)

(จ)

(ฉ)

การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ
จะต้องลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 หรือวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้อง
เป็ น ชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ ผู้ จ องซื้ อ เท่ า นั้ น ซึ่ ง สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ ากส านั ก งานหั ก บั ญ ชี ใ น
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 กาหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
ผู้จองซื้อที่ ชาระเงิ นค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิ น การโอนเงินผ่า นระบบการโอนอั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่ง
จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กาหนด ซึ่งผู้
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ
จองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละรายจะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัทต่อไป
ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 โดยในการจองซื้อ
เจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
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(ข)

(ค)

ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี )
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12
เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการ
จองซื้อแทน: สาเนาหนั งสือ มอบอานาจจากผู้จ องซื้อมอบอานาจให้ผู้ ดูแลรัก ษาผลประโยชน์
ดาเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไป
ตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสา
เนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และ
ประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12-14
มิถุนายน 2556
ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น.
ของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (1) การโอนเงิน
หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 หรือ
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น ซึ่ง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหั กบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กาหนด พร้อมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จานวนเงินที่ผู้จัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)
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ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดจอง
ซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท
ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็น
หลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (ง) ได้

5.7.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 500 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) (“แบบประเมิน”) ที่ผู้จองซื้อหุ้น
ได้ทาการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.63/2555 เรื่อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่
ตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้เคยทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยงภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อ ไม่จาเป็นต้องใช้แบบประเมิ นดังกล่าว เพื่ อ
ประกอบการจองซื้อ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 อาจร้องขอให้ผู้จองซื้อกรอกแบบประเมินดังกล่าวได้อีก
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และหรือสาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)- ผู้จองซื้อประเภทบุค คลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
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ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ เดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ)
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12
เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดั งกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อน
วันจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12-14
มิถุนายน 2556
ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น.
ของ 13 มิถุนายน 2556 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (1) การโอนเงิน (2) การ
โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
(หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ 12
มิถุนายน 2556 หรือวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชือ่ เดียวกับชือ่ ผู้
จองซื้อเท่านั้น ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1
วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่
จ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
กาหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 13 มิถุนายน 2556 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระท าได้ เ ฉพาะผู้ จ องซื้ อ ที่ ไ ด้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระ
ค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
ผู้จองซื้อที่ ชาระเงิ นค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิ น การโอนเงินผ่า นระบบการโอนอั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่ง
จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 กาหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะเป็นผู้ทาการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 15

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
(จ)

(ฉ)

5.8

ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่า
จองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 โดย
ในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญ
ให้แก่ผู้จองซื้อ
ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.8.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หุ้น สามั ญรายนั้ นๆ จะด าเนิ นการให้มี ก ารคื นเงิน ค่ าจองซื้ อหุ้ น สามั ญผ่ า นตน โดยไม่มี ด อกเบี้ ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อในกรณีผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย
วิธีการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้ผู้
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อ
จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรร
นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี
หากได้ มีก ารโอนเงิน ค่ าจองซื้ อ เข้ าบั ญ ชีธ นาคารของผู้ จองซื้อ ผ่ านระบบการโอนเงิน อั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดย
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย
และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่
ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจานวนหุน้ สามัญทีจ่ องซือ้
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หุ้นรายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุก
รายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อในกรณี
ผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่าย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้ผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตาม
วิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืน เงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้
จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่
ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ใ นใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร
หุ้นรายนั้ นๆ จะดาเนิน การให้ มีการคื นเช็คค่ าจองซื้ อหุ้นให้แ ก่ผู้จองซื้อที่ไม่ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อั น
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้
หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทและ/หรือ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญทันที
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
(ข)

กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการ
คืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อในกรณีผู้จองซื้อชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วยวิธี การโอนเงินอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้ ผู้จองซื้อตามชื่อที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจาก
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อ
ปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14
วันดังกล่าว จนถึงวันที่ สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืน
เงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จอง
ซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง
ซึ่ง ไม่ใ ช่ ค วามผิ ดของผู้ จั ด จาหน่ ายหลั กทรั พย์ เช่น ข้ อมู ลชื่อ ที่ อยู่ ของผู้ จ องซื้ อไม่ ชั ดเจนหรื อ ไม่
ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จอง
ซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขาย
แบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัท เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับ
กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ บริษัท ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คือ
(1) ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นสามัญที่ บริษัท หลัก ทรัพย์ นั้นฝากหุ้นสามัญ อยู่ และออกหลัก ฐานการฝากให้ แก่ผู้จ องซื้ อ
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่
ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัท ทาการซื้อ
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้ บริษัท ดาเนินการตามข้อ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้น ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
(2)

ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม
การถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัท โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อ
ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รั บ
ใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
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