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คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2558
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้รายงานผลประกอบการสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึง่ งบการเงินรวมของบริษทั มีผลขาดทุนสุทธิ 458.00 ล้านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ 150.10 ล้านบาท และส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 307.90 ล้านบาท โดยคิดเป็ นผลการดาเนินงานที่
เปลีย่ นแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษทั จึงขอชีแ้ จงสาเหตุดงั นี้
สรุปผลประกอบการงบการเงิ นรวมไตรมาส 2/2558
สาหรับไตรมาส 2/2558 บริษัทและบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 3,356.33 ล้านบาท มีผลขาดทุนสาหรับงวดรวม
458.00 ล้านบาท ซึง่ แบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 150.10 ล้านบาท และส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจ
ควบคุม 307.90 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรูผ้ ลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ผลขาดทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด
ด้านงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีรายได้รวม 3,223.73 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.89 จากช่วงเดียวกันปี ก่อน
ตามการขยายปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) ทีเ่ ติบโตร้อยละ 21.28 ส่วนปริมาณการ
ขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) เพิม่ ในอัตราทีม่ ากกว่าทีร่ ้อยละ 30.13 จากปริมาณ
ผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.76 อย่างไรก็ตามการแข่งขันทางด้านราคาตั ๋วโดยสารทีย่ งั คงรุนแรงอยู่ ทาให้ รายได้ต่อปริมาณ
การผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Revenue per Available Seat Kilometers: RASK) ปรับตัวลดลงมาอยู่ท่ี 2.00 บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
หรือ
ลดลงร้อยละ 7.80 ขณะทีต่ ้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Cost per Available Seat-Kilometers: CASK) มี
แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ขี น้ึ โดยอยู่ท่ี 2.10 บาท/ที่นงั ่ /กม. ลดลงในอัตราทีม่ ากกว่า RASK คือร้อยละ 9.48 ทัง้ นี้ไตรมาส
2/2558 บริษทั มีผลขาดทุนสาหรับงวดรวม 51.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี ทแ่ี ล้วทีม่ ผี ลขาดทุน 159.53 ล้าน
บาท
ปัจจัยและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริษทั
ในไตรมาส 2/2558 อุตสาหกรรมบริการสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศยังคงเผชิญความท้าทายทัง้ ด้าน
การแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงและด้านภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีเ่ ติบโตในระดับต่ า ซึง่ ส่ง ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว
ของคนในประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดตัวเลขประมาณ

การการเติบโตของมูลค่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี ปี 2558 ลดลงเหลือร้อยละ 3.00 – 4.00 จากเดิมร้อย
ละ 3.50 – 4.50 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้ามาเทีย่ วในประเทศไทยกลับมีอตั ราการเติบโตทีด่ ตี ่อเนื่อง
โดยในช่วง 5 เดือนแรกปี 2558 มีจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยถึง 12.45 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
24.72 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้าประเทศไทยจานวนมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกคือ จีน
มาเลเซีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และลาว ซึง่ บริษทั ได้เริม่ ขยายเส้นทางการบินไปยังประเทศจีนแล้วจานวน 2 เส้นทางบินตามกล
ยุทธ์ทว่ี างไว้
ด้านอัตราแลกเปลีย่ นและราคาน้ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบิน (Jet fuel price) ซึง่ มีความสาคัญต่อต้นทุนการ
ดาเนินงาน อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 2/2558 เฉลีย่ อยู่ท่ี 33.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 32.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 2/2557 หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 2.51 ซึง่ เป็ นไปตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนจาก
การคาดการณ์ การปรับขึ้น อัต ราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ ภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศที่ย ังไม่
กระเตื้องขึ้ยงั เป็ นอีกปจั จัยที่ทาให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศหรืออ้างอิงกับสกุลเงิน
ต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าน้ ามันเชือ้ เพลิง ค่าซ่อมบารุง
เครื่องบิน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าประกันภัยเครื่องบิน
ทางด้านราคาน้ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบิน (Jet fuel price) ไตรมาส 2/2558 โดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 74.73 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 37.95 จากไตรมาส 2/2557 ซึง่ เป็ นไปตามทิศทางราคาน้ามันดิบทีย่ งั อยู่ในสภาวะอุปทานล้น
ตลาด (Over supply) ขณะทีอ่ ุปสงค์ (Demand) ยังคงชะลอตัว ทัง้ นี้บริษทั มีสดั ส่วนต้นทุนน้ามันเชือ้ เพลิงคิดเป็ นร้อยละ 27
ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ลดลงจากร้อยละ 37 ในไตรมาส 2/2557
ในไตรมาส 2/2558 ถึงแม้ว่าบริษทั จะสามารถรักษาอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสารให้อยู่ในระดับสูง ถึงร้อยละ 83.39
ได้กต็ าม แต่จากปจั จัยการแข่งขันด้านราคาตั ๋วโดยสารทีย่ งั คงรุนแรงอยู่ เช่น โปรโมชันราคาตั
่
๋วโดยสารราคาเริม่ ต้น 395
บาทต่อเทีย่ วต่อผูโ้ ดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ หรือโปรโมชันราคาตั
่
๋วโดยสารราคาเริม่ ต้น 0 บาทของสายการ
บินแอร์เอเชีย ทาให้รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (RASK) เท่ากับ 2.00 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 7.80 จาก
ไตรมาส 2/2557 ในขณะทีต่ ้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (CASK) อยู่ท่ี 2.10 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 9.48
โดยเป็ น ผลมาจากราคาน้ า มัน อากาศยานส าหรับ เครื่อ งบิน ที่ลดลง รวมถึง จากการที่บ ริษัท มีก ารประหยัด ต่ อ ขนาด
(Economy of scale) ตามการเพิม่ จานวนเทีย่ วบินและการขยายฝูงบิน โดยไตรมาส 2/2558 บริษทั มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ
51.33 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2557 ทีม่ ขี าดทุนเบ็ดเสร็จ 159.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67.83
สาหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษทั และบริษทั ย่อยช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
622.62 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 424.14 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการรับรูผ้ ลขาดทุนตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ซึง่ โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด

เหตุการณ์สาคัญในไตรมาส 2 ปี 2558
1. บริษทั ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลา (Charter flight) เส้นทางดอนเมือง – หนานหนิงและกลับ จานวน
3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทาให้ปจั จุบนั บริษทั ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลาไปประเทศจีนรวม 2 เส้นทาง คือ
ดอนเมือง – เหอเฝย่ และกลับ (4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) และดอนเมือง – หนานหนิงและกลับ
2. ด้านการบริการ
2.1 ในเดือนพฤษภาคม 2558 นกแอร์เป็ นสายการบินแรกของไทยที่เริม่ ให้บริการ Nok Sky Café เพื่อให้
ผูโ้ ดยสารได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ของการจิบกาแฟ Nespresso ระดับพรีเมียมบนเทีย่ วบินของนกแอร์
ทีใ่ ห้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Q400 NextGen ในเส้นทางน่ าน เลย ลาปาง แพร่ บุรรี มั ย์ ระนอง และ
ร้อยเอ็ด โดยคิดราคาเริม่ ต้นทีแ่ ก้วละ 85 บาท
2.2 ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทเริม่ ให้บริการ Nok Premium Seat เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผูโ้ ดยสาร โดยเป็ นที่นัง่ ด้านหน้า 5 แถวแรกและที่นัง่ บริเวณทางออกฉุ กเฉินตรงกลางเครื่องจานวน
2 แถว ซึง่ มีความกว้างของทีน่ งั ่ (Seat pitch) มากกว่าแถวอื่นๆ ทัง้ นี้มี 2 ระดับราคาให้ผโู้ ดยสารเลือก
คือ
- ราคา 240 บาทต่อผูโ้ ดยสารต่อเทีย่ วบิน สาหรับที่นงั ่ หมายเลข 31A 31B 31C และทีน่ ัง่
แถว 32-35 ของเครื่องบิน 737-800 เท่านัน้ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
- ราคา 300 บาทต่อผูโ้ ดยสารต่อเทีย่ วบิน สาหรับทีน่ งั ่ 31H 31J 31K และทีน่ งั ่ แถว 44 และ
แถว 45 ของเครื่องบิน 737-800 เท่านัน้ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
2.3 นอกจากนัน้ บริษทั ยังได้มโี ครงการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสร้างการรับรูใ้ นตราผลิตภัณฑ์
และส่งเสริมการขายแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ อาทิ โครงการรณรงค์การจาหน่ ายบัตรโดยสารเครื่องบินสาหรับ
ลูกค้ากลุ่มข้าราชการ ภายใต้แคมเปญ “นกแอร์ให้ขา้ ราชการไทยบินสะดวกสบายกว่า ” โดยมีสทิ ธิพเิ ศษ
อาทิเช่น ได้รบั น้ าหนักกระเป๋าเพิม่ จาก 15 กิโลกรัมเป็ น 30 กิโลกรัม อุปกรณ์กฬี า 20 กิโลกรัม ฟรีทน่ี งั ่
Nok Premium Seat ฟรีเปลี่ยนแปลงวันเวลาเดินทางล่วงหน้า 24 ชัวโมงก่
่
อนการเดินทาง ฟรีสมัคร
สมาชิก Nok Fan Club เป็ นต้น
3. บริษทั ปรับเพิม่ ค่าธรรมเนียมบริการผ่าน Call Center จากเดิมราคา 139.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว)
เป็ น 200 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว) โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ผโู้ ดยสารทีเ่ ป็ น
สมาชิก Nok Smile Plus ได้รบั การยกเว้นค่าบริการดังกล่าว

งบกาไรขาดทุนไตรมาส 2/2557 และ 2/2558 (ไม่รวมบริษทั ย่อย)
หน่วย : ล้านบาท

ไตรมาส 2/2557

ไตรมาส 2/2558

เปลีย่ นแปลง

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

2,607.22

92.11%

2,883.18

89.44%

275.96

10.58%

191.50

6.77%

246.39

7.64%

54.89

28.67%

31.75

1.12%

94.15

2.92%

62.40

196.55%

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

2,830.47 100.00%

3,223.73 100.00%

393.26

13.89%

2,804.12

99.07%

3,111.26

96.51%

307.13

10.95%

75.41

2.66%

48.04

1.49%

(27.37)

(36.29%)

118.65

4.19%

115.83

3.59%

(2.81)

(2.37%)

1.27

0.04%

0.00

0.00%

(1.27) (100.00%)

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

2,999.45 105.96%

3,275.13 101.59%

275.68

9.19%

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(168.98) (5.97%)

(51.41) (1.59%)

117.58

(69.58%)

(9.45) (0.33%)

(0.08) (0.00%)

9.38

(99.18%)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

(159.53) (5.64%)

(51.33) (1.59%)

108.20

(67.83%)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(159.53) (5.64%)

(51.33) (1.59%)

108.20

(67.83%)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

(0.26)

-

(0.08)

-

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก
(ล้านหุน้ )

625.00

-

625.00

-

0.17
-

-

สถิ ติการโดยสารและอัตราส่วนทางธุรกิ จที่สาคัญ (ไม่รวมบริษทั ย่อย)
เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้อยละ

หน่วย

ไตรมาส
2/2557

ไตรมาส
2/2558

- ไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation)

ลา

15

18

3

20.00%

- ใบพัด (ATR 72-500)

ลา

2

2

0

-

ลา

0

4

4

100.00%

ล้านทีน่ ง/กม.
ั่

1,288

1,562

274

21.28%

ล้านทีน่ ง/กม.
ั่

1,001

1,303

302

30.13%

เทีย่ วบิน

12,595

15,813

3,218

25.55%

ร้อยละ

77.72

83.39

7.30 จุด

-

ล้านคน

1.72

2.12

0.39

22.76%

บาท/
ผูโ้ ดยสาร/กม.

2.02

1.85

(0.18)

(8.81%)

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

2.17

2.00

(0.17)

(7.80%)

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

2.32

2.10

(0.22)

(9.48%)

จานวนเครื่องบิน ณ สิน้ งวด

- ใบพัด (Q400 NextGen)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seat-Kilometers: ASK)
ปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger Kilometers: RPK)
จานวนเทีย่ วบิน
อัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)
จานวนผูโ้ ดยสาร
(Passenger Carried)
รายได้ค่าโดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร
(Passenger Yield)
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue per Available Seat-Kilometers: RASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Cost per Available Seat-Kilometers: CASK)

ข้อมูลด้านรายได้
ภาพรวมรายได้เปรียบเทียบไตรมาส 2/2558 กับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้าทีพ่ บว่ามีการขยายฝูงบินและการเพิม่
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) ประกอบกับจานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ
22.76 ซึง่ สูงกว่าอัตราการลดลงของรายได้ค่าโดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger yield) ซึง่ ลดลงร้อยละ 8.81
ทาให้รายได้จากค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ขณะทีร่ ายได้จากการให้บริการและรายได้อ่นื เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารและ
การปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมบริการเสริมในบางรายการ โดยในไตรมาส 2/2558 บริษทั มีรายได้รวม 3,223.73 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.89 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2557 แบ่งเป็ นรายได้จากค่าโดยสาร 2,883.18 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
89.44 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการและรายได้อ่นื 340.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.56 ของรายได้รวม

ข้อมูลการผลิ ต
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ไตรมาส 2/2558 เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,562 ล้านทีน่ งั ่ -กม. หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
21.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้า จากการขยายฝูงบินโดยเครื่องบินไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation)
เพิม่ ขึน้ จานวน 3 ลา และเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จานวน 4 ลา โดยจานวนเทีย่ วบินในไตรมาส 2/2558 เพิม่ ขึน้
เป็ น 15,813 เทีย่ วบิน จาก 12,595 เทีย่ วบินในไตรมาส 2/2557 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.55
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) เพิม่ ขึน้ เป็ น 1,303 ล้านทีน่ งั ่ /กม. หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.13 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า ทัง้ นี้ จากปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ที่เพิม่ ขึน้
มากกว่าปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ทาให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin factor) เพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ
83.39 จากร้อยละ 77.72 ในไตรมาส 2/2557
อัตราการใช้เครื่องบินต่อลาต่อวัน (Aircraft utilization) ในไตรมาส 2/2558 ของเครื่องบินไอพ่นอยู่ท่ี 9.12 ชัวโมง
่
ลดลงจาก 9.38 ชัวโมงเมื
่
่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ส่วนเครื่องบินใบพัดอยู่ท่ี 7.52 ชัวโมง
่
ลดลงจาก 8.05 ชัวโมง
่
รายได้
แม้ว่าบริษทั จะสามารถรักษาอัตราการบรรทุกผู้โดยสารให้อยู่เหนือระดับร้อยละ 80 มาได้อย่างต่อเนื่อง แต่การ
แข่งขันด้า นราคาและการออกโปรโมชันกระตุ
่
้นยอดขายเพื่อรัก ษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทาให้อ ัตราผลตอบแทนต่ อ
ผูโ้ ดยสาร (Passenger yield) อยู่ท่ี 1.85 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 8.8 ส่วนรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(RASK) เท่ากับ 2.00 บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
ลดลงร้อยละ 7.80
จากอัต ราการเติบ โตของจ านวนผู้โ ดยสารที่เ พิ่ม ขึ้น มากกว่ า อัต ราการลดลงของผลตอบแทนต่ อ ผู้โ ดยสาร
(Passenger yield) ทาให้ไตรมาส 2/2558 บริษทั มีรายได้จากค่าโดยสาร 2,883.18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.58 เมื่อ
เทียบกับไตรมาส 2/2557 อย่างไรก็ดี บริษทั ได้พยายามเพิม่ รายได้ค่าธรรมเนียมโดยการนาเสนอบริการต่างๆทีเ่ กีย่ วเนื่อง
กับการเดินทางทางอากาศและการเพิม่ อัตราค่าบริการเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด โดยรายได้จากการให้บริการและ
รายได้อ่นื อยู่ท่ี 340.54 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 52.54 นอกจากนี้ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทีม่ ากขึน้ ยังช่วยเพิม่ รายได้
จากการให้บริการอีกทางหนึ่ง เช่น รายได้ค่าน้ าหนักสัมภาระส่วนเกิน รายได้จากค่าประกันภัยการเดินทาง รายได้จาก
บริการเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถโดยสารและเรือเร็ว /เรือเฟอร์ร่ี (Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry และ Nok Transfer) รายได้จาก
การจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าทีร่ ะลึก เป็ นต้น
ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
ไตรมาส 2/2558 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั อยู่ท่ี 3,275.13 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.19 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อนหน้า ซึง่ เพิม่ ขึน้ ตามการขยายฝูงบินและการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการเป็ นหลัก โดยค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable cost: VC)
เพิม่ ขึน้ เป็ น 2,153.76 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

ค่าน้ ามันเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุงรักษาเครื่องบิน ค่าบริการการบิน เป็ นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed cost: FC) เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 38.20 มาอยู่ท่ี 887.67 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ ค่าใช้จ่ายนักบินและลูกเรือ ซึง่
เพิม่ ขึน้ ตามการขยายฝูงบินเป็ นหลัก ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลงเหลือ 163.87 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
15.55
ถ้าพิจารณาอัตราส่วนต้นทุนต่อหน่ วยของบริษทั ในไตรมาส 2/2558 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อนหน้า
อัตราส่วนต้นทุนต่อหน่ วย (CASK) เท่ากับ 2.10 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 9.48 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่ วย
(VC/ASK) ลดลงร้อยละ 16.22 ด้านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงทีต่ ่อหน่ วย (FC/ASK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.95 สาเหตุหลักมาจาก
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ท่เี พิม่ ขึน้ จากการรับ เครื่องบินใหม่ ส่วนอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่ วย
(SG&A/ASK) ลดลงร้อยละ 21.19 ตามนโยบายการการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร
ด้านอัตราต้นทุนรวมทีไ่ ม่รวมค่าใช้จ่ายน้ ามันต่อหน่ วย (CASK exc. fuel) เท่ากับ 1.48 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อย
ละ 0.46 ด้านต้นทุนน้ ามันต่อหน่ วย (Fuel/ASK) ลดลงเหลือ 0.63 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. หรือลดลงร้อยละ 25.39 สาเหตุหลักมา
จากราคาน้ามันในตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลง โดยราคาน้ามันเครื่องบินลดลงจาก 120.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาส
2/2557 เป็ น 74.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาส 2/2558
จากปจั จัยทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดทาให้ในไตรมาส 2/2558 บริษทั มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 51.41 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 69.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน นอกจากนี้บริษทั ได้รบั ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลคืนเท่ากับ 0.08 ล้าน
บาท ทาให้มขี าดทุนสุทธิสาหรับงวด 51.33 ล้านบาท คิดเป็ นผลขาดทุนลดลงร้อยละ 67.83
สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2558 บริษทั มีรายได้จากค่าโดยสาร 6,085.71 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
10.87 จากปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทีเ่ ติบโตมากกว่า รายได้ค่าโดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger yield) ที่
ลดลง นอกจากนี้จานวนการขนส่งผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ และการเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นแปลงการเดินทางและอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจองตั ๋วและชาระเงินทาให้รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ทแ่ี ล้วมาอยู่ท่ี 528.98 ล้าน
บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.40 ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 6,725.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.78
ด้านค่าใช้จ่ายรวมของบริษทั งวด 6 เดือนแรกเท่ากับ 6,721.63 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.51 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเพิม่ จานวนเที่ยวบินและการขยายฝูงบิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายน้ ามัน ค่าซ่อมบารุง เครื่องบิน ค่าเช่า
เครื่องบินและอะไหล่ และค่าใช้จ่ายนักบินและลูกเรือ
สาหรับกาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย บวกกลับด้วยค่าเช่าเครื่องบิน (EBITDAR)
เท่ากับ 664.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้าร้อยละ 96.19 และมีผลกาไรจากการดาเนินงานหลังหักค่าเช่า
เครื่องบิน (EBITDA) 40.19 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนหน้าร้อยละ 144.02
จากปจั จัยที่กล่าวมาทัง้ หมดทาให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2558 บริษัทมีผลกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
เท่ากับ 4.16 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ร้อยละ 103.51 โดยบริษัทได้รบั ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืน
เท่ากับ 0.15 ล้านบาท ทาให้มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 4.31 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ร้อยละ
103.64

ฐานะการเงิ น
ณ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 6,358.55 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2557 ร้อยละ 3.20
โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 5,153.69 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,204.87 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
81.05 และ 18.95 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นเงินสดและเงินลงทุนชัวคราวส
่
าหรับเป็ นสภาพคล่อง
ทางการเงินเพื่อการลงทุนและเป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับกิจการ โดย ณ 30 มิถุนายน 2558 เงินสดและเงินลงทุนชัวคราว
่
อยู่ท่ี 3,296.52 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.17 จากสิน้ ปี 2557 ส่วนรายการเงินประกันและเงินมัดจาเกีย่ วกับเครื่องบินทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาวที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากบริษัทเข้าทาสัญ ญาการจัดหาเงินทุนสาหรับ เงินมัดจาเครื่องบิน (PreDelivery Payment financing: PDP) สาหรับฝูงบินไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation) จานวน 5 ลา กับผูใ้ ห้เช่า
เครื่องบิน (Lessor) ทาให้บริษทั ได้รบั เงินมัดจาทีไ่ ด้จ่ายให้ผผู้ ลิตเครื่องบินไปแล้วตามงวดทีก่ าหนดก่อนหน้านี้กลับคืนมา
ด้านหนี้สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยเท่ากับ 2,376.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 ร้อยละ 7.08 จากรายการ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามยอดขาย รวมถึงประมาณการหนี้สนิ ค่าซ่อมบารุงทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามขนาดฝูงบิน ซึง่ เป็ น
รายการธุรกิจตามปกติของบริษทั ทัง้ นี้ ณ สิน้ 30 มิถุนายน 2558 บริษทั ไม่มหี นี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest-bearing
debt)
บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 3,981.74 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.45 จากสิน้ ปี 2557 สาเหตุหลักมา
จากผลขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการดาเนินงานในช่วงครึง่ แรกของปี 2558 มูลค่า 622.62 ล้านบาท ทาให้กาไรสะสมในส่วนทีย่ งั
ไม่ได้จดั สรรจาก 47.08 ล้านบาท ณ สิน้ ปี ก่อนหน้า เปลีย่ นเป็ นขาดทุนสะสม 101.23 ล้านบาท ณ 30 มิถุนายน 2558 ส่วน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว รวมถึงส่วนเกินมูลค่าหุน้ และกาไรสะสมส่วนทีส่ ารองตามกฎหมายยังไม่เปลีย่ นแปลงจากสิน้ ปี 2557
สาหรับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมมีการเปลีย่ นแปลงจากการเพิม่ ทุนในบริษทั ย่อยรวม 255.00 ล้านบาท และมีการรับรู้
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทั ย่อยระหว่างปี รวม 474.31 ล้านบาท
งบกระแสเงิ นสด
ครึง่ แรกของปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน 176.33 ล้านบาท กระแส
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 177.24 ล้านบาท กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 255.00 ล้านบาท และ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14.00 ล้านบาท ทาให้มเี งินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จานวน 3,196.52 ล้านบาท
บริษทั และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ตามงบกาไรขาดทุน 622.77 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการทีไ่ ม่
เกีย่ วกับเงินสด ทาให้มผี ลขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงานเท่ากับ 500.31
ล้านบาท สาหรับรายการหลักทีม่ ผี ลต่อการได้มาของเงินสดในกิจกรรมการดาเนินงานคือ เงินสดรับจากรายการเงินประกัน
และเงินมัดจาเกี่ยวกับเครื่องบินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวจากการทาสัญญาการจัดหาเงินทุนสาหรับการมัดจาเครื่องบิน
(PDP financing) กับผูใ้ ห้เช่าเครื่องบินรวมมูลค่า 636.83 ล้านบาท ส่วนรายการหลักที่มผี ลต่อการใช้ไปของเงินสด คือ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื มูลค่า 148.83 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษีมลู ค่าเพิม่ รอขอคืน

มูลค่า 91.02 ล้านบาท เงินสดจ่ายค่าซ่อมบารุงเครื่องบินมูลค่า 56.26 ล้านบาทจากการนาเครื่องบินเข้าซ่อมบารุงตามระยะ
การบิน (C-Check) รวมถึงเงินสดจ่ายเพื่อเป็ นเงินฝากธนาคารทีม่ กี ารค้าประกันมูลค่า 41.56 ล้านบาทของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้
จากรายการได้มาและใช้ไปของเงินสดต่างๆ ทาให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไ ปในกิจกรรมดาเนินงาน 176.33
ล้านบาท
ในส่วนกิจกรรมลงทุน บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั เงินสดคืนจากเงินลงทุนชัวคราวมู
่
ลค่า 200.00 ล้านบาท รวมถึง
มีเงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินฝากและเงินลงทุนระยะสัน้ 28.10 ล้านบาท ด้านแหล่งใช้ไป มีการจ่ายเงินเพื่อซือ้ อุปกรณ์และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนมูลค่า 50.86 ล้านบาท บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนมูลค่า 177.24
ล้านบาท
สาหรับกิจกรรมจัดหาเงิน บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 255.00 ล้านบาท
จากการรับชาระเงินเพิม่ ทุนของบริษทั สายการบินนกสกู๊ ต จากัด จานวน 500 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 ทาให้บริษัท
ได้รบั เงินสดค่าหุน้ ของบริษทั ย่อยจากผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมมูลค่า 255 ล้านบาท แบ่งเป็ นจาก Scoot Pte. Ltd. มูลค่า 245 ล้านบาทและผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีเ่ หลือมูลค่า 10 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนวลวรรณ ภู่ประเสริฐ)
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน

