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คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานไตรมาส 3 ปี 2558
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้รายงานผลประกอบการสาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึง่ งบการเงินรวมของบริษทั มีผลขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด 652.62 ล้านบาท
แบ่งเป็ นผลขาดทุนส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ 423.54 ล้านบาทและส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม
229.08 ล้านบาท โดยคิดเป็ นผลการดาเนินงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษทั จึง
ขอชีแ้ จงสาเหตุดงั นี้
สรุปผลประกอบการงบการเงิ นรวมไตรมาส 3/2558
สาหรับไตรมาส 3/2558 บริษัทและบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 3,356.20 ล้านบาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สาหรับงวด 652.62 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 423.54 ล้านบาทและส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้
เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 229.08 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานขาดทุนของบริษทั ในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเทีย่ ว (Low season) และการรับรูผ้ ลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด
ด้านงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีรายได้รวม 3,141.28 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.47 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อ น ซึ่ง เป็ นผลมาจากการเพิ่มจ านวนเที่ยวบิน ตามขนาดฝูงบิน ที่ใ หญ่ ข้นึ ปริม าณการผลิต ด้า นผู้โดยสาร
(Available Seat Kilometers: ASK) เติบโตร้อยละ 21.18 ส่วนปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger
Kilometers: RPK) เติบโตร้อยละ 19.18 และจานวนผูโ้ ดยสารเติบโตร้อยละ 8.14 อย่างไรก็ดี ด้านสภาวะตลาดการ
ขนส่งทางอากาศ การแข่งขันทางด้านราคาตั ๋วโดยสารทีย่ งั คงรุนแรงอยู่ ทาให้รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue per Available Seat Kilometers: RASK) ลดลงมาอยู่ท่ี 1.92 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 11.20 ขณะที่
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Cost per Available Seat-Kilometers: CASK) ดีขน้ึ จากไตรมาสเดียวกันปี ท่ี
แล้ว โดยอยู่ท่ี 2.27 บาท/ทีน่ ัง่ /กม. หรือลดลงร้อยละ 7.37 ทัง้ นี้ไตรมาส 3/2558 บริษัทมีผลขาดทุนสาหรับงวดรวม
349.66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี ทแ่ี ล้วทีม่ ผี ลขาดทุน 353.27 ล้านบาท
ปัจจัยและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริษทั
ในไตรมาส 3/2558 อุตสาหกรรมบริการสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศยังคงเผชิญความท้าทายทัง้
ด้านราคาตั ๋วโดยสารจากสถานการณ์อุปทานล้นตลาด (Oversupply) และด้านภาวะเศรษฐกิจ ในประเทศทีเ่ ติบโตใน
ระดับต่าตามการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนทีย่ งั ถูกกดดันจากระดับหนี้ทส่ี งู ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และผลกระทบจาก
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ภัยแล้ง ด้านภาคเอกชนชะลอการลงทุนและภาคส่งออกยังคงหดตัว ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้สง่ ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วของ
คนในประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดตัวเลขประมาณ
การการเติบโตของมูลค่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2558 ลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเหลือร้อยละ
2.70 – 3.20 จากเดิมร้อยละ 3.00 – 4.00 อย่างไรก็ตาม ด้านตัวเลขนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย
ยังมีอตั ราการเติบโตทีด่ อี ยู่ เหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา ไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อภาค
การท่องเที่ยว โดยกรมการท่องเที่ยวรายงานตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาส 3/2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
24.30 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้าประเทศไทยมากทีส่ ุดยังคงเป็ นนักท่องเทีย่ ว
จากจีน ซึง่ มีจานวนถึง 2.1 ล้านคนโดยประมาณ เติบโตร้อยละ 29.0 จากไตรมาส 3/2557
ล้านคน
จานวนผูโ้ ดยสารเครื่องบิน
ทัง้ อุตสาหกรรม
จานวนผูโ้ ดยสารเครื่องบิน
ของนกแอร์
ส่วนแบ่งการตลาดของนก
แอร์

2557
ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย.
5.96
18.05

2558
ไตรมาส 3 ม.ค.-ก.ย.
7.35
22.40

เปลีย่ นแปลง
ไตรมาส 3/57-58 ม.ค.-ก.ย. 57-58
23.25%
24.10%

1.76

5.06

1.81

5.94

2.84%

17.39%

29.53%

28.03%

24.62%

26.52%

(4.91) จุด

(1.51) จุด

จากข้อมูลสถิตผิ โู้ ดยสารตารางข้างบน จานวนผูโ้ ดยสารเครื่องบินในอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึน้ โดยจานวน
ผูโ้ ดยสารเครื่องบินในประเทศในไตรมาส 3 และในรอบ 9 เดือนของปี 2558 เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ
23.25 และ 24.10 แต่ อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของผู้โดยสารของบริษัทน้อยกว่าอุตสาหกรรมเนื่องมาจากมี
ผูแ้ ข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาด
สาหรับอัตราแลกเปลีย่ นและราคาน้ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบิน (Jet fuel price) ซึง่ มีผลกระทบต่อต้นทุน
การดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ ด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3/2558 เฉลีย่ อยู่ท่ี 35.25
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 33.27 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3/2557 หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 5.97 โดยมี
ทิศทางสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค สาเหตุ มาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน ตามการคาดการณ์ ของตลาดว่า
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสทีจ่ ะปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ นโยบายภายในปี น้ี รวมถึงความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโต
ของเศรษฐกิจจีน บริษทั มีค่าใช้จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศหรืออ้างอิงกับสกุลเงินต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 ของ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน ค่าเช่าเครื่องบิน และ
ค่าประกันภัยเครื่องบิน
ทางด้านราคาน้ ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบิน ไตรมาส 3/2558 โดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 60.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ลดลงร้อยละ 47.52 จากไตรมาส 3/2557 ซึง่ เป็ นไปตามทิศทางราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก ทัง้ นี้บริษทั มี
สัดส่วนต้นทุนน้ามันเชือ้ เพลิงประมาณร้อยละ 22 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ลดลงจากร้อยละ 35 ในไตรมาส
3/2557
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ในไตรมาส 3/2558 ถึงแม้ว่าอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสารจะอยู่ระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 82.83 แต่จากปั จจัยการแข่งขัน
ด้านราคาตั ๋วโดยสารทีย่ งั คงรุนแรงอยู่ ทาให้รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (RASK) เท่ากับ 1.92 บาท/ทีน่ ง/ั ่
กม. ลดลงร้อยละ 11.20 จากไตรมาส 3/2557 ในขณะทีต่ น้ ทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (CASK) อยู่ท่ี 2.27
บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
ลดลงร้อยละ 7.37 โดยไตรมาส 3/2558 บริษทั มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จ 349.66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 3/2557 ทีม่ ขี าดทุนเบ็ดเสร็จ 353.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.02
สาหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2558 มีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม 1,275.24 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 131.83 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน แบ่งเป็ นผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของ
บริษทั ใหญ่ 571.85 ล้านบาทและส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 703.39 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
ผลการดาเนินงานขาดทุนของบริษทั ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว และการรับรูผ้ ลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด
ผลการดาเนิ นงานของบริษทั สายการบิ นนกสกูต๊ จากัด
ในรอบ 9 เดือนทีผ่ ่านมา บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด มีรายได้รวม 528.95 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย
รวมอยูท่ ่ี 1,445.92 ล้านบาท ทาให้มผี ลขาดทุนสาหรับงวด 916.94 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลกระทบจากการปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยของประเทศไทยจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เมื่อมิถุนายน 2558
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั ได้ปรับแผนการบินไปสูเ่ ส้นทางทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบและสามารถทา
กาไรได้ดี เช่นเส้นทางดอนเมือง – นานกิงและกลับ ปั จจุบนั บินด้วยความถีจ่ านวน 6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ รวมถึงยกเลิก
การบินในเส้นทางทีข่ าดทุน คือ ดอนเมือง – สิงคโปร์และกลับ เมื่อเดือนสิงหาคมทีผ่ ่านมา ในด้านรายจ่าย บริษทั
ดาเนินการลดค่าใช้จ่ายหลายด้าน เช่น การเจรจาและได้รบั การผ่อนผันจ่ายค่าเช่าเครื่องบินไม่เต็มราคาชัวคราว
่
การ
เจรจาและได้รบั ส่วนลดค่าเช่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินชัวคราว
่
เป็ นต้น ซึง่ การปรับแผนการบินและการลดรายจ่าย
ดังกล่าว ทาให้ผลการดาเนินงานของบริษทั มีแนวโน้มดีขน้ึ โดยยอดขายไตรมาส 3/2558 อยู่ท่ี 234.09 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 2/2558 ร้อยละ 63.65 และมีผลขาดทุนสาหรับงวดเท่ากับ 298.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.80
ในไตรมาส 4/2558 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด จะเพิม่ เส้นทางบินประจาอีก 2 เส้นทาง คือ ดอนเมือง –
ไทเปและกลับ จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เริม่ บินวันที่ 25 ตุลาคม 2558 และเส้นทางดอนเมือง – ชิงเต่าและกลับ
จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เริม่ บินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รวมถึงมีการบินแบบเช่าเหมาลา (Charter flight)
เส้นทางดอนเมือง – นาริตะและกลับ ในเดือนตุลาคมและธันวาคม ปั จจุบนั บริษทั มีเครื่องบินไอพ่น (Boeing 777-200)
จานวน 3 ลาและยังไม่มแี ผนเพิม่ จานวนเครื่องบินในขณะนี้จนกว่ากรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพลเรือนเดิม) จะ
ดาเนินการแก้ปัญหาแล้วเสร็จ
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เหตุการณ์สาคัญในไตรมาส 3 ปี 2558
1. บริษทั เพิม่ เทีย่ วบินเส้นทางดอนเมือง – ย่างกุง้ และกลับ จาก 2 เทีย่ วบินต่อวัน เป็ น 3 เทีย่ วบินต่อวัน เพื่อ
เพิม่ ความสะดวกสบายด้านเวลาเดินทางให้ผโู้ ดยสาร โดยเทีย่ วบินใหม่ได้เริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน
2558
2. บริษทั ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลา (Charter flight) เส้นทางดอนเมือง – หยินชวนและกลับ จานวน 1
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางกระบี่ – เฉิงตู – ภูเก็ตและกลับ จานวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทาให้ใน
ไตรมาส 3/2558 บริษทั ให้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลาไปประเทศจีนรวม 4 เส้นทาง คือ ดอนเมือง – เหอเฝ่ ย
และกลับ (4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) ดอนเมือง – หนานหนิงและกลับ (3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) ดอนเมือง –
หยินชวนและกลับ และกระบี่ – เฉิงตู – ภูเก็ตและกลับ
3. บริษทั รับมอบเครื่องบินไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation) จานวน 1 ลาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558
และเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จานวน 2 ลา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 และ 30 กันยายน 2558
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สถิ ติการโดยสารและอัตราส่วนทางธุรกิ จที่สาคัญ
เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้อยละ

หน่วย

ไตรมาส
3/2557

ไตรมาส
3/2558

ลา
ลา
ลา
ลา

16
2
2
19.03

19
2
6
25.13

3
0
4
6.1

18.75%
200.00%
32.05%

ล้านทีน่ ง/กม.
ั่

1,271

1,540

269

21.18%

ล้านทีน่ ง/กม.
ั่

1,071

1,276

205

19.18%

เทีย่ วบิน

12,784

15,501

2,717

21.26%

อัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin factor)

ร้อยละ

84.22

82.83

-1.39 จุด

-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Passenger carried)

ล้านคน

1.89

2.05

0.15

8.14%

รายได้ค่าโดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร
(Passenger yield)

บาท/
ผูโ้ ดยสาร/กม.

2.36

2.11

(0.25)

(10.29%)

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue per Available Seat Kilometers: RASK)

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

2.16

1.92

(0.24)

(11.22%)

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

2.45

2.27

(0.18)

(7.37%)

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

1.62

1.78

0.16

9.88%

จานวนเครื่องบิน ณ สิน้ ไตรมาส
- ไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation)
- ใบพัด (ATR 72-500)
- ไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation)
- จานวนเครื่องบินเฉลีย่ (รวมทุกฝูงบิน)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seat Kilometers: ASK)
ปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger Kilometers: RPK)
จานวนเทีย่ วบิน

ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Cost per Available Seat Kilometers: CASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่รวม
ค่าใช้จ่ายเชือ้ เพลิง
(Cost per Available Seat Kilometers exclude Fuel
: CASK )
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ผลประกอบการไตรมาส 3/2558
รายได้ไตรมาส 3/2557 และไตรมาส 3/2558 (ไม่รวมบริษทั ย่อย)
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

ไตรมาส 3/2557
ร้อยละ
จานวน
ต่อรายได้รวม
2,523.12
91.94%
190.60
6.95%
30.58
1.11%

ไตรมาส 3/2558
ร้อยละ
จานวน
ต่อรายได้รวม
2,697.14
85.86%
223.61
7.12%
220.53
7.02%

2,744.30

3,141.28

100.00%

100.00%

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้อยละ

174.02
33.01
185.95

6.90%
17.32%
621.16%

396.98

14.47%

ข้อมูลด้านรายได้
ไตรมาส 3/2558 บริษทั มีรายได้รวม 3,141.28 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.47 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้า แบ่งเป็ นรายได้จากค่าโดยสาร 2,697.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85.86 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ
223.61 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.12 ของรายได้รวม และรายได้อ่นื 220.53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.02 ของรายได้
รวม ส่วนด้านรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (RASK) เท่ากับ 1.92 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 11.22 ตาม
การแข่งขันด้านราคาทีย่ งั คงรุนแรงและการออกโปรโมชันกระตุ
่
้นยอดขายเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเทีย่ ว
รายได้ค่าโดยสารเพิม่ ขึ้นตามจานวนผูโ้ ดยสาร: ไตรมาส 3/2558 บริษทั มีรายได้จากค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
6.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากจานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เป็ น 2.05 ล้านคน
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.14 ตามการเพิ่มขึ้นของจานวนเที่ย วบิน ซึ่งเป็ นผลมาจากการขยายฝูงบิน ด้า น
อัตราส่วนรายได้ค่าโดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) อยู่ท่ี 2.36 บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
ลดลงร้อย
ละ 10.29
ไตรมาส 3/2558 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.18 เมื่อเทียบกับไตรมาส
3/2557 ขณะทีป่ ริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.18 อัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin
Factor) ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า มาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 82.83 ทัง้ นี้ บริษทั สามารถรักษาอัตรา
การบรรทุกผูโ้ ดยสารให้อยู่เหนือระดับร้อยละ 80 เป็ นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกันแล้ว
รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึ้นตามจานวนผูโ้ ดยสารรวมถึงบริการใหม่: จานวนผูโ้ ดยสารทีม่ ากขึน้ ช่วยเพิม่
รายได้จากการให้บริการ รายได้ท่เี พิม่ ขึน้ โดดเด่นคือ รายได้จากบริการเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถโดยสาร
และเรือเร็ว/เรือเฟอร์ร่ี (Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry และ Nok Transfer) และรายได้ค่าธรรมเนียมการจองตั ๋วและ
ชาระเงิน นอกจากนี้ การเริม่ ให้บริการ Nok Premium Seat ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 ยังช่วยเพิม่ รายได้
จากการให้บริการอีกทางหนึ่ง โดยในไตรมาส 3/2258 บริษทั มีรายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.32
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รายได้อนื ่ เพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรจากการขายเครือ่ งบิน : รายได้อ่นื
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 621.16 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ ที่เกิดขึน้ แล้วและยังไม่
เกิดขึน้ (Realized/Unrealized Foreign Exchange Gain) ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐในไตรมาส 3/2558 นอกจากนี้ บริษัทมีการรับรู้กาไรจากการขายเครื่องบิน ใหม่ภายใต้
สัญญาขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back) กับผูใ้ ห้เช่าเครื่องบิน (Lessor) จานวน 3 ลา โดยแบ่งเป็ น
เครื่องบินไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation) จานวน 1 ลาทีบ่ ริษทั รับมอบจากผูผ้ ลิตเครื่องบินใน
เดือนสิงหาคมและเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จานวน 2 ลา ทีบ่ ริษทั รับมอบจากผูผ้ ลิตเครื่องบินใน
เดือนกันยายน ซึง่ การรับรูก้ าไรจากการขายเครื่องบินใหม่น้ีเป็ นรายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียวในเดือนทีส่ ่ง
มอบเครื่องบิน
ค่าใช้จ่ายไตรมาส 3/2557 และไตรมาส 3/2558 (ไม่รวมบริษทั ย่อย)
หน่วย: ล้านบาท
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 3/2557
ไตรมาส 3/2558
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน
จานวน
ต่อรายได้รวม
ต่อรายได้รวม
2,886.53
105.18% 3,273.37
104.21%
83.90
3.06%
79.08
2.52%
126.17
4.60%
138.61
4.41%
1.00
3,097.60

0.04%

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้อยละ

386.84
(4.82)
12.44

13.40%
(5.74%)
9.86%

0.00

0.00%

(1.00)

(100.00%)

112.87% 3,491.06

111.13%

393.46

12.70%

ข้อมูลด้านค่าใช้จา่ ย
ไตรมาส 3/2558 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวม 3,491.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.70 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
หน้า สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed costs) เพิม่ ขึน้ ตามการขยายฝูงบิน สาหรับอัตราส่วนต้นทุนรวมต่อ
หน่ วย (CASK) เท่ากับ 2.27 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 7.37 ต้นทุนรวมทีไ่ ม่รวมค่าใช้จ่ายน้ ามันต่อหน่ วย (CASK
exc. fuel) เท่ากับ 1.64 บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.21 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วย (SG&A/ASK)
อยู่ท่ี 0.13 บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
ลดลงร้อยละ 11.51
ราคาน้ ามันทีล่ ดลงช่วยทาให้ตน้ ทุนผันแปร (Variable costs) เพิม่ ขึ้นไม่มาก ถึงแม้ว่าบริษทั จะเพิม่ ปริมาณการ
ผลิตด้านผูโ้ ดยสาร การมีขนาดฝูงบินทีใ่ หญ่ข้นึ และมีค่าใช้จ่ายจากการนาเครือ่ งบินเข้าซ่อมบารุงตามระยะ:
ในไตรมาส 3/2558 ต้นทุนแปรผันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.33 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 2,255.84
ล้านบาทเนื่องจากการขยายปริมาณการผลิต(ASK) ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.18 บริษทั ได้ประโยชน์จากการปรับ
ราคาน้ ามันในตลาดโลกทีล่ ดลง ทาให้ต้นทุนค่าน้ ามันต่อหน่ วยลดลงดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ดี ในไตร
มาส 3/2558 ซึง่ เป็ นช่วงนอกฤดูกาลเดินทาง บริษทั นาเครื่องบินเข้าซ่อมบารุงตามระยะเพื่อให้มคี วามพร้อม
สาหรับการให้บริการในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ วในไตรมาส 4/2558 และ 1/2559 จึงเกิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมซึง่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายครัง้ เดียวในการเข้าซ่อมบารุง (One-time expense) ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆ เช่น ค่าบริการการ
บิน ค่าตอบแทนต่อเทีย่ วบินของนักบินและลูกเรือ(Per diem) เพิม่ ขึน้ ตามจานวนเทีย่ วบินตามปกติ สาหรับ
7

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่ วย (VC/ASK) อยู่ท่ี 1.46 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 13.91 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 3/2557 และต้นทุนน้ามันต่อหน่วย (Fuel/ASK) ลดลงเหลือ 0.64 บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่
ลดลงร้อยละ 25.39
ต้นทุนคงที ่ (Fixed costs) เพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญตามการขยายฝูงบิน: ต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.45 มา
อยู่ท่ี 956.25 ล้านบาท เป็ นไปตามขนาดฝูงบินทีใ่ หญ่ขน้ึ และเป็ นเครื่องบินที่รบั จากผูผ้ ลิตโดยตรง (Brand
New Aircraft) ตามนโยบายของบริษทั ที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการให้ดยี งิ่ ๆขึน้ โดยสิน้ ไตรมาส
3/2558 บริษทั มีเครื่องบินทัง้ หมด 27 ลา เปรียบเทียบกับสิน้ ไตรมาส 3/2557 จานวน 20 ลา ค่าใช้จ่ายคงทีท่ ่ี
เพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่คอื ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ ค่าใช้จ่ายนักบินและลูกเรือ และค่าประกันภัยเครื่องบิน ด้าน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงทีต่ ่อหน่ วย (FC/ASK) อยู่ท่ี 0.62 บาท/ที่นงั ่ /กม. เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.42 จากช่วง
เดียวกันปี ทแ่ี ล้ว
กาไร (ขาดทุน) ไตรมาส 3/2557 และไตรมาส 3/2558 (ไม่รวมบริษทั ย่อย)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด

ไตรมาส 3/2557
ร้อยละ
จานวน
ต่อรายได้รวม
(353.31)
(12.87%)
(0.03)
0.00%
(353.27)
(12.87%)

ไตรมาส 3/2558
เปลีย่ นแปลง
ร้อยละ
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ต่อรายได้รวม
(349.78)
(11.13%)
3.53
1.00%
(0.12)
0.00% (0.08)
246.05%
(349.66)
(11.13%)
3.61
1.02%

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(353.27)

(349.66)

หน่วย: ล้านบาท

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

(0.57)

(12.87%)
-

(0.56)

(11.13%)
-

3.61

1.02%

0.01

-

จากปั จจัยการแข่งขันด้านราคาตั ๋วโดยสาร โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้
ดังกล่าว ทาให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวมมากกว่ารายได้รวม โดยบริษทั มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 349.78 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 1.00 จากไตรมาส 3/2557 และบริษทั มีขาดทุนสุทธิสาหรับงวด 349.66 ล้านบาท คิดเป็ นผลขาดทุน
ลดลงร้อยละ 1.02
ผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2558
สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั มีรายได้รวม 9,807.39 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
13.24 จากช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้า รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ มาจากการเติบโตของจานวนผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก โดยในช่วง 9 เดือน
ที่ผ่านมา จานวนผู้โดยสารอยู่ท่ี 6.49 ล้านคน เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าถึงร้อยละ 20.56 จานวน
ผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ ยังช่วยเพิม่ รายได้จากการบริการร้อยละ 24.72 โดยรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ โดดเด่นคือ รายได้ค่าธรรมเนียม
การจองตั ๋วโดยสารและค่าธรรมเนียมจากช่องทางการชาระเงิน รายได้จากบริการเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถโดยสาร
และเรือเร็ว/เรือเฟอร์ร่ี (Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry และ Nok Transfer) ค่าบริการจากค่าประกันภัยการเดินทาง และรายได้
จากการจาหน่ ายสินค้าที่ระลึก สาหรับรายได้อ่นื ทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงถึงร้อยละ 210.13 โดยส่วนใหญ่มาจากการรับรูก้ าไรจาก
อัตราแลกเปลีย่ นทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและยังไม่เกิดขึน้ (Realized/Unrealized Foreign Exchange Gain/Loss) ตามค่าเงิน
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บาททีอ่ ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐและการรับรูก้ าไรจากการขายเครื่องบินใหม่ภายใต้สญ
ั ญาขายและเช่า
กลับ (Sale and Lease Back) กับผูใ้ ห้เช่าเครื่องบิน (Lessor) ในไตรมาส 3/2558
ด้านค่าใช้จ่ายรวม อยู่ท่ี 10,153.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.17 ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับการเพิ่มจานวนเที่ยวบินและการขยายฝูงบิน เช่น ค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าใช้จ่ายนักบินและลูกเรือ และค่าบริการการบิน สาหรับค่าใช้จ่ายน้ามันลดลงร้อยละ 30.23 ตามทิศทางราคาน้ ามันใน
ตลาดโลก แม้ว่าปริมาณการใช้จะเพิม่ ขึน้ ตามจานวนเทีย่ วบินก็ตาม
จากปั จจัยข้างต้น ทาให้ช่วง 9 เดือนทีผ่ ่านมาบริษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ
345.62 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 26.79 และมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
เท่ากับ 345.35 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้าร้อยละ 26.81
สาหรับกาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย และค่าเช่า (EBITDAR) งวด 9 เดือนปี
2558 เท่ากับ 1,668.79 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันปี ก่อนหน้าร้อยละ 85.88
ฐานะการเงิ น
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เปลีย่ นแปลง ร้อยละ
รวมสินทรัพย์

6,569.00

6,464.23

(104.78)

(1.60%)

รวมหนี้สนิ

2,219.65

3,135.11

915.46

41.24%

3,771.12

3,199.27

(571.85)

(15.16%)

578.23

129.84

(448.39)

(77.54%)

4,349.35

3,329.12

(1,020.24)

(23.46%)

รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 6,464.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.60 จาก
สิน้ ปี ก่อน โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 5,490.50 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 973.73 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 84.94 และ 15.06 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื ่ เพิม่ ขึ้นจากเงิน จ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินและเงินประกันการ
จัดหาเครือ่ งบินรอรับคืนจากผูใ้ ห้เช่าเครือ่ งบิน : ในไตรมาส 3/2558 บริษทั มีการส่งเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
เข้าซ่อมบารุงตามระยะ (Engine Shop Visit) ทาให้บริษทั ต้องจ่ายเงินทดรองค่าซ่อมบารุงแก่ผใู้ ห้บริการไป
ก่อน ซึง่ ปั จจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่ายจากเงินสารองเพื่อการซ่อมบารุง (Maintenance Reserve) ที่
ได้จ่ายไว้กบั ผูใ้ ห้เช่าเครื่องบินก่อนหน้านี้เป็ นรายเดือนตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าเครื่องบิน นอกจากนี้
จากการทีบ่ ริษทั รับมอบเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) ลาล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ทาให้บริษทั
ได้รบั เงินมัดจาเครื่องบิน (Pre-Delivery Payment: PDP) ที่ได้จ่ายให้ผู้ผลิตเครื่องบินไปแล้วตามงวดที่
กาหนดก่อนหน้านี้กลับคืนมา ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back) ทีไ่ ด้
ทาไว้กบั ผูใ้ ห้เช่าเครื่องบิน
จากรายการข้างต้น ทาให้ ณ สิน้ ไตรมาส 3/2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีลกู หนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
รวม 1,277.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 ร้อยละ 197.03
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ลูกหนี้การค้ารวมของบริษทั อยู่ท่ี 130.70 ล้านบาท โดยลูกหนี้รอ้ ยละ 89.01 ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
และร้อยละ 6.55 เกินกาหนดชาระน้อยกว่า 1 เดือน สาหรับลูกหนี้ทเ่ี กินกาหนดชาระ 1 ปี อยู่ทร่ี อ้ ยละ 9.04
ทางบริษทั ยังคงไม่ตดั เป็ นหนี้สญ
ู และอยู่ในขัน้ ตอนการติดตามหนี้
เงินมัดจาเครือ่ งบินระยะสัน้ และระยะยาวลดลงจากการรับมอบเครือ่ งบินไอพ่นจานวน 1 ลา รวมถึงการเข้าทา
สัญ ญาการจัด หาเงิน ทุ น สาหรับ เงิน มัด จ าเครือ่ งบิน (PDP) สาหรับ ล าทีเ่ หลือ : จากการที่บ ริษัท รับ มอบ
เครื่องบินจานวน 2 ลาคือ เครื่องบินไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation) จานวน 1 ลา เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2558 และเครื่องบินใบพัด (Q400 NextGen) จานวน 1 ลาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 รวมถึงการ
เข้าทาสัญญาการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครื่องบิน (PDP financing) สาหรับฝูงบินไอพ่น (Boeing 737800 New Generation) ทีจ่ ะรับมอบระหว่างปี 2558 – 2560 เสร็จสิน้ จานวน 5 ลากับผูใ้ ห้เช่าเครื่องบิน
(Lessor) ทาให้บริษทั ได้รบั เงินมัดจาทีไ่ ด้จ่ายให้ผผู้ ลิตเครื่องบินไปแล้วตามงวดทีก่ าหนดก่อนหน้านี้กลับคืน
มา ทัง้ นี้ ณ ไตรมาส 3/2558 เงินประกันและเงินมัดจาเกีย่ วกับเครื่องบิน ระยะสัน้ และระยะยาวอยู่ท่ี 608.89
ล้านบาท และ 513.49 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2557 ร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.28 ตามลาดับ
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึ้นตามรายได้และขนาดฝูงบินทีใ่ หญ่ข้นึ : ณ สิน้ ไตรมาส 3/2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ
รวม 3,135.11 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.24 จากสิน้ ปี 2557 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ตาม
การขยายของธุรกิจ รวมถึงประมาณการหนี้สนิ ค่าซ่อมบารุงทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามขนาดฝูงบินซึง่ เป็ นรายการปกติของ
บริษทั ทัง้ นี้ ณ สิน้ 30 กันยายน 2558 บริษทั ไม่มหี นี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ (Interest-bearing debt)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงตามผลการดาเนินงานทีข่ าดทุน: บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ รวม 3,329.12
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.46 จากสิน้ ปี 2557 สาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานขาดทุนในช่วง 9 เดือนที่
ผ่านมา โดยแบ่งเป็ นผลขาดทุน ส่วนของบริษัทใหญ่ 571.85 ล้านบาท และขาดทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่ มี
อานาจควบคุม 703.39 ล้านบาท
งบกระแสเงิ นสด
หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมการการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินรวม
9 เดือน/2557
9 เดือน/2558
(2,427.79)
(241.64)
2,425.30
131.02
(194.38)
255.00
0.93

82.99

(195.94)
565.43
369.50

227.37
2,926.61
3,153.98
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สาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรม
ดาเนินงานสุทธิ 241.64 ล้านบาท รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อการได้มาของเงินสดคือ เงินประกันและเงินมัดจา
เครื่องบินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวที่บริษทั ได้รบั คืนจากการรับมอบเครื่องบินและการเข้าทาสัญญาการจัดหาเงินทุน
สาหรับเงินมัดจาเครื่องบิน ส่วนรายการหลักทีม่ ผี ลต่อการใช้ไปของเงินสดคือลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จากเงินทดรอง
จ่ายค่าซ่อมเครื่องยนต์ ของเครื่องบินล่วงหน้า และเงินประกันการจัดหาเครื่องบินรอรับคืนจากผู้ให้เช่าเครื่องบิน
ส่วนกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน มาจากเงินสดรับจากการลงทุนชัวคราว
่
183.96 ล้านบาทและเงินสดจาก
ดอกเบีย้ รับ 34.34 ล้านบาท ขณะทีด่ า้ นการใช้ไปของเงินสดคือการจ่ายเงินเพื่อซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเป็ น
เงิน 86.50 ล้านบาท สาหรับกระแสเงินได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 255.00 ล้านบาท มาจากการรับชาระเงินเพิม่
ทุนของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด จานวน 500 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 ทาให้บริษทั ได้รบั เงินสดค่าหุน้ ของ
บริษทั ย่อยจากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวมมูลค่า 255.00
ล้านบาท แบ่งเป็ นจาก Scoot Pte. Ltd. มูลค่า 245.00 ล้านบาทและผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีเ่ หลือมูลค่า 10.00 ล้านบาท
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