ที่ BOD031/2563
30 กรกฎาคม 2563
เรื่ อง การยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกจิ การและการเสนอผู้จดั ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ วาระ
พิเศษครัง้ ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี ้ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการและให้
เสนอผู้จดั ทาแผนฟื น้ ฟูกิจการ (ผู้ทาแผนฯ) ต่อศาลล้ มละลายกลางภายใต้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
โดยบริษัทฯ ได้ ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้ มละลายกลางในวันเดียวกันที่คณะกรรมการได้ มีมติดงั กล่าว
การยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการของบริษัทฯ มีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี ้เป็ นผู้ยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลาง ทังนี
้ ้เพราะบริษัทฯ เห็นว่าการ
ฟื น้ ฟูกิจการนันเป็
้ นแนวทางที่เหมาะสมและดีที่สดุ สาหรับการแก้ ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชัว่ คราวของ
บริษัทฯ ภายใต้ การกากับดูแลของศาลฯ เพื่อให้ กิจการของบริษัทฯ สามารถดาเนินการต่อไปได้ ตามปรกติ
2. การเข้ าสู่กระบวนการฟื น้ ฟูกิจการในครัง้ นี ้ บริษัทฯ ไม่ได้ มีจดุ มุ่งหมายในการที่จะเลิกหรื อชาระบัญชีบริษัทฯ
หรื อไม่ได้ ม่งุ หมายให้ บริ ษัทฯต้ องตกเป็ นบุคคลล้ มละลายแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ าม บริ ษัทฯ กลับมี
ความมุ่งมัน่ และแน่วแน่เป็ นอย่างยิ่งในการที่จะดาเนินกิจการต่อไปให้ มีความก้ าวหน้ าเจริ ญรุ่งเรื อง เพราะ
ปั ญหาในปั จจุบนั ของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เกิดจากปั จจัยพื ้นฐานทางธุรกิจแต่เกิดจากปั จจัยหลายประการรวมถึง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทังในประเทศไทยและทั
้
ว่ โลก ทาให้
บริ ษัทฯ เกิดข้ อติดขัดและอุปสรรคในการดาเนินกิจการ หากมีการปรับโครงสร้ างภายใต้ กระบวนการฟื น้ ฟู
อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะสามารถดาเนินธุรกิจให้ เติบโตก้ าวหน้ าต่อไปได้ อย่างแน่นอน
3. การเข้ าสู่กระบวนการฟื น้ ฟูกิจการในครัง้ นี ้ จะช่วยให้ บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนฟื น้ ฟูธุรกิจ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามขันตอนต่
้
างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ ความคุ้มครองแก่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเป็ นธรรม ทังบริ
้ ษัทฯ ยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ตามปรกติในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื น้ ฟู
กิจการ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ การบริการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้ าและไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์ทางอากาศ
4. แนวทางเบื ้องต้ นของการฟื น้ ฟูกิจการบริษัทฯ คือ
4.1 การปรับโครงสร้ างหนี ้ เพื่อแก้ ไขหนี ้สินที่มีอยู่ให้ สร็ จสิ ้นโดยคานึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเป็ นธรรมและสอดคล้ องกับความสามารถในการชาระหนี ้ของบริษัทฯ
4.2 การบริ หารจัดการกิจการของลูกหนี ้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและสามารถชาระหนีไ้ ด้ ตามแผนฟื ้นฟู
กิจการ เช่น ปรับปรุ งเครื อข่า ยเส้ นทางบินและปรับฝูงบิน การปรับปรุ งกลยุทธ์ ด้านการพาณิชย์แ ละ
ความสามารถในการหารายได้ การปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์กรเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานของ
พนักงาน ปรับลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ น พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล

5. บริษัทฯ ได้ เสนอให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี่ เซอร์ วิสเซส จากัด ร่วมกับ นายปริญญา
ไววัฒนา นายไต้ ชอง อี นายเกษมสันต์ วีระกุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการ
ของบริษัทฯ เป็ นผู้ทาแผน
การยื่นคาร้ องขอฟื น้ ฟูกิจการในครัง้ นี ้ ถือเป็ นก้ าวสาคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ ไปในทิศทางที่ดีขึ ้นอย่าง
ยัง่ ยืน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง อาทิผ้ โู ดยสาร ลูกค้ า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้ า ลูกหนี ้ เจ้ าหนี ้ พนักงาน
บริ ษัทฯ ผู้ลงทุน ประชาชนรวมถึ งระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยบริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นแล้ วว่าในขณะนี ้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางกันไม่มากนักเพราะการระบาดของโควิด -19 ซึง่ จะทาให้ บริษัทฯ สามารถฟื น้ ฟู
กิจการได้ อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากกว่าในภาวะปรกติ ทังนี
้ ้บริษัทฯ ตั ้งเป้าหมายไว้ ว่าจะต้ องฟื น้ ฟูกิจการให้ สาเร็จก่อน
การระบาดโควิด-19 จะยุติลง ซึ่งนัน่ หมายถึงบริ ษัทฯ จะมีความพร้ อมอย่างเต็มที่และสามารถให้ บริ การอย่างดีเยี่ยมเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการเดินทางของนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างประเทศ รวมถึงประชาชนทัว่ ไปได้ เป็ นอย่างดี
บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบถึงความคืบหน้ าในการฟื น้ ฟูกิจการของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้ าอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-วุฒิภมู ิ จุฬางกูร(นายวุฒิภมู ิ จุฬางกูร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

