PE034/2560
11 พฤษภาคม 2560
เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี 2560
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามทีบ่ ริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“ บริษทั ”) ได้รายงานผลประกอบการสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 มีนาคม 2560 โดยงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีผลขาดทุนสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 289.86
ล้านบาท เปลีย่ นแปลงจากปี ก่อนซึง่ มีผลขาดทุน 465.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
295.56 ล้านบาทและผลกาไรของส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม 5.70 ล้านบาท บริษัทจึงขอชี้แจ้ง
สาเหตุดงั นี้
สรุปผลประกอบการงบการเงิ นรวมไตรมาส 1 ปี 2560
ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 5,409.52 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลขาดทุนสาหรับไตรมาสนี้
289.86 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลขาดทุนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 295.56 ล้านบาท และผลกาไรจากส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 5.70 ล้านบาท โดยผลขาดทุนของบริษทั ใหญ่ มาจากการต้นทุนการดาเนินงานของบริษทั สูงกว่า
รายได้จากค่าโดยสาร ซึง่ ต้นทุนการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ สาเหตุหลักมาจากตามการปรับตัวของราคาน้ ามันอากาศยาน
สาหรับเครื่องบิน ประกอบกับการขยายเส้นทางการบินเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้ตน้ ทุนของน้ามันอากาศยานเพิม่ สูงขึน้ จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้านรายได้ในการดาเนินงาน บริษทั มีรายได้รวม 4,087.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 20.88 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลมาจากการขยายเส้นทางการบิน และ เพิ่มความถี่เที่ยวบินทัง้ ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ทาให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.86 และจานวนผู้โดยสาร
เพิ่มขึ้น ร้อ ยละ 16.27 อย่ า งไรก็ต ามรายได้ค่ าโดยสารต่ อผู้โ ดยสารต่ อ กิโลเมตร (Passenger Yield) ปรับตัว ลดลง
เล็กน้อย ร้อยละ 1.71 เนื่องจากราคาตั ๋วค่าโดยสารลดลง จากการปรับตัวของตลาดการแข่งขันสายการบินด้านราคา
สูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (RASK) ทีป่ รับตัวลดลงเช่นเดียวกันจาก 2.27 มาอยู่ท่ี
2.18 บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
ด้านต้นทุนในการดาเนินงาน บริษทั มีต้นทุนในการดาเนินงานรวม 4,381.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.51
ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวของราคาน้ ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบิน
เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมาก ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของจานวนบุคลากร เพื่อรองรับการขยายตัวของฝูงบิน อีกทัง้ การขยาย
เส้นทางการบินทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยอัตราปริมาณการผลิตผู้โดยสารที่
ขยายตัวสูงกว่าการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนในการดาเนินงานรวม ทาให้บริษทั มีตน้ ทุนต่อปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสาร (CASK)
ลดลงมาอยู่ท่ี 2.36 บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
ลดลงร้อยละ 8.17
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ปัจจัยและเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลดาเนิ นงานของบริษทั
สาหรับตลาดการแข่งขันธุรกิจสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศยังคงแข่งขันกันอย่างรุนแรงทางด้าน
ราคาค่ า โดยสาร อย่ า งไรก็ต าม ส าหรับ ธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย วมีข ยายตัว เพิ่ม ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และจากเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัว อย่ า งช้า ๆ ทัง้ นี้ จ ากอุ ป สงค์ภ ายในประเทศเป็ น หลัก ในการผลัก ดัน ในการขยายตัว ของ
นักท่องเที่ยวในประเทศ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า ประกอบการขยายเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลาไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 จาก 281 เที่ยวบิน เป็ น 512 เที่ยวบิน เพิ่มขึน้ เป็ น
ร้อยละ 82.21
สาหรับปั จจัยภายนอกที่มผี ลต่อต้นทุนการดาเนินงานรวมอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศและราคาน้ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบิน (Jet Fuel Price) ดังนี้
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จะส่งผลต่อต้นทุนการดาเนินงานรวม คิดเป็ นร้อยละ
67.97 อันประกอบไปด้วยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อมบารุงและค่าประกันภัยเครื่องบิน โดย อัตรา
แลกเปลีย่ นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปี 2559 เฉลีย่ อยู่ท่ี 35.83 และในไตรมาสทีแ่ รกของปี 2560 ลดลง
เป็ น 35.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
ด้านราคาน้ ามันอากาศยาน (Jet Fuel Price) ในไตรมาสแรกของปี 2560 ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี 64.32 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิม่ ขึน้ จาก 42.29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า ทาให้บริษัทมี
ต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ท่ี 1,057.23 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 24.27 ของต้นทุนการดาเนินงานรวม เพิ่มขึน้ ร้อยละ
81.25
สถิ ติการโดยสารและอัตราส่วนทางธุรกิ จที่สาคัญ (ไม่รวมบริษทั ย่อย)
เปลีย่ นแปลง
จานวน ร้อยละ

หน่วย

ไตรมาส 1 ปี
2559

ไตรมาส 1
ปี 2560

ลา

21

21

0

0.00

ลา
ลา
ลา

2
6
28.77

2
8
31.26

0
2
2.49

0.00
33.33
8.65

ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seat Kilometers: ASK)

ล้านทีน่ ง-กม.
ั่

1,456.27

1,759.98

303.71

20.86

ปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue Passenger Kilometers: RPK)

ล้านทีน่ ง-กม.
ั่

1,299.09

1,544.25

245.16

18.87

เทีย่ วบิน

14,891

17,785

2,894

19.43

จานวนเครื่องบิน ณ สิน้ งวด
- (ไอพ่น) Boeing 737-800 New
Generation
- (ใบพัด) ATR 72-500
- (ใบพัด) Q400 NextGen
- จานวนเครื่องบินเฉลีย่

จานวนเทีย่ วบิน (No. of sectors)
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หน่วย
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin
ร้อยละ
factor)
จานวนผูโ้ ดยสาร (Passenger Carried)
ล้านคน
รายได้ผโู้ ดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร
บาท/ผูโ้ ดยสาร(Passenger Yield)
กม.
รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Revenue per Available Seat Kilometers: บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
RASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Cost per Available Seat Kilometers:
บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
CASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่
รวมค่าใช้จ่ายเชือ้ เพลิง(Cost per Available
บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
Seat Kilometers exclude Fuel: CASK exfuel)

ไตรมาส 1 ปี
2559

ไตรมาส 1
ปี 2560

89.21

87.74

2.09

2.43

เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้อยละ
(1.47)
(1.65)
จุด
0.34
16.27

2.34

2.30

(0.04)

(1.71)

2.27

2.18

(0.09)

(3.96)

2.57

2.36

(0.21)

(8.17)

2.17

1.76

(0.41)

(18.89)

ผลประกอบการประจางวดไตรมาส 1 ปี 2560
รายได้ประจาไตรมาสแรก ปี 2559 และ ปี 2560 (ไม่รวมบริษทั ย่อย)

หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

ไตรมาส 1/2559
ร้อยละต่อ
จานวน
รายได้รวม

ไตรมาส 1/2560
ร้อยละต่อ
จานวน
รายได้รวม

3,037.52
208.18
135.68
3,381.38

3,548.42
293.68
245.40
4,087.50

89.83
6.16
4.01
100.00

86.81
7.18
6.00
100.00

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้อยละ

510.90
85.50
109.72
706.12

16.82
41.07
80.87
20.88

ข้อมูลด้านรายได้
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม 4,087.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.88 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า แบ่งเป็ นรายได้จากค่าโดยสาร 3,548.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86.81 ของรายได้รวม รายได้จากการ
ให้บริการ 293.68 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.18 และรายได้อ่นื 245.40 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ของรายได้รวม
ส่วนรายได้ต่อปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสาร (RASK) เท่ากับ 2.18 บาท/ทีน่ ง-กม.ลดลงร้
ั่
อยละ 3.96 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า
3

รายได้จากค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสาร: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รายได้จาก
ค่าโดยสาร ซึ่งเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16.82 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากรายได้จากเส้นทางการบิน
ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.65 ซีง่ สอดคล้องกับการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสารร้อยละ 19.43 ประกอบ
กับการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากเส้นทางการบินระหว่างประเทศแบบเช่าเหมาลาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 72.37 ซึง่ มาจากการเปิ ด
เส้นทางใหม่ในเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ทาให้ปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.77 หรือ เพิม่ ขึน้ 61
ล้านทีน่ ง-กม.
ั่
จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า
รายได้ผโู้ ดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) ลดลงจากการแข่งขันด้านราคาค่าโดยสาร: ใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษทั ได้รายได้ต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร เป็ น 2.30 บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
ซึง่ ลดลงร้อยละ 1.71 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการแข่งขัน สูงทางด้านราคาค่าโดยสารในธุรกิจสายการบินราคาประหยัด
แม้ว่าบริษทั จะมีการเพิม่ ขึน้ ปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสารมากขึน้ ทัง้ ในเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศ
ซึง่ เพิม่ ขึน้ 245 ล้านทีน่ ง-กม.
ั่
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.87 ก็ตาม
รายได้การให้บริการเพิม่ ขึ้นจากรายได้จากการโหลดสัมภาระ กับการเพิม่ ขึน้ จากการให้เช่าช่วงเครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน: ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ 85.50 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 41.07 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มปี รับเปลีย่ นนโยบายในการจัดเก็บค่าโหลดสัมภาระ ประกอบการปรับเพิม่
ค่ า ธรรมเนี ย มช่ อ งทางการช าระเงิน (Processing Fee) อีก ทัง้ บริษัท ยัง ได้ใ ห้เ ช่ า ช่ ว งเครื่อ งบิน ภายใต้ สญ
ั ญาเช่ า
ดาเนินงานให้กบั บริษทั อื่น เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องบินให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้
รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้นจากรับรู้ร ายได้จ ากเงิน ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการซ่อม บารุ ง : รายได้อ่นื หลัก ๆ
ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ และรายได้จากการรับรูเ้ งินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการซ่อมบารุง ซึง่ รายได้อ่นื ทัง้ หมด
เพิม่ ขึน้ 109.72 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80.87 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายประจางวดไตรมาส 1 ปี 2559 และปี 2560 (ไม่รวมบริษทั ย่อย)

หน่วย : ล้านบาท
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ไตรมาส 1/2559
ร้อยละต่อ
จานวน
ค่าใช้จ่าย
รวม
3,554.90
94.53
30.82
0.82
125.25
3.33
49.82
1.32
3,760.79
100.00

ไตรมาส 1/2560
ร้อยละต่อ
จานวน
ค่าใช้จ่าย
รวม
4,082.56
93.18
20.66
0.47
263.59
6.01
14.77
0.34
4,381.57
100.00

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้อยละ

527.66
(10.16)
138.34
(35.05)
620.78

14.84
(32.97)
110.45
(70.35)
16.51

4

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวม 4,381.57 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.51 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ประกอบด้วย ด้านต้นทุนผันแปร (Variable Costs) เพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ราคาน้ ามันอากาศยานสาหรับ
เครื่องบิน และด้านต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เพิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของฝูงบิน โดยไตรมาส 1 ปี 2560 อัตราส่วน
ต้นทุนรวมต่ อหน่ วย (CASK) เท่ากับ 2.36 บาท/ที่นัง่ -กม. ลดลงร้อยละ 8.17 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ าและ
ต้นทุนรวมทีไ่ ม่รวมค่าน้ามันต่อหน่วย (CASK exc. Fuel) อยู่ท่ี 1.76 บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
ลดลงร้อยละ 18.89
ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) เพิม่ ขึน้ จากการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนเชื้อเพลิง และการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนการ
บริการภาคพื้นดิน : ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ต้นทุนผันแปรอยู่ท่ี 2,570.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.80 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า สาเหตุ หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ ามันอากาศยานสาหรับเครื่องบินอย่างต่ อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.86 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุน การใช้บริการภาคพืน้ ดินเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนการเพิม่ ขยายตัว
ของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารสูงกว่าการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนผันแปร ดังนัน้ ต้นทุนผันแปรต่อหน่ วย ลดลงร้อยละ
6.31 มาอยู่ท่ี 1.46 บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
ต้นทุ นคงที่ (Fixed Costs) เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว ของฝูง บิน : ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ต้นทุน คงที่อ ยู่ท่ี
1,320.64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.85 เนื่องจากการขยายตัวของขนาดฝูงบิน เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม จากสัดส่วนการเพิม่ ขยายตัวของ
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารสูงกว่าการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนคงที่ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่ วย (FC/ASK) ลดลง
ร้อยละ 3.77 มาอยู่ท่ี 0.75 บาท/ทีน่ ง-กม.
ั่
ต้นทุนทางการเงินลดลงจากค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครื่องบิน : บริษทั มีตน้ ทุนทาง
การเงินลดลงร้อยละ 70.35 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 14.77 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั มีค่าใช้จ่ายจาก
ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครื่องบินลดลง จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า
กาไร (ขาดทุน) ประจางวด (งบเฉพาะกิ จการ)
ไตรมาส 1/2559
หน่วย : ล้านบาท
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

จานวน
(379.41)
0.57
(379.98)
(379.98)
(0.61)

ร้อยละต่อ
รายได้รวม
(11.22)
0.02
(11.24)
(11.24)

ไตรมาส 1/2560
จานวน
(294.07)
(294.07)
(294.07)
(0.47)

ร้อยละต่อ
รายได้รวม
(7.19)
(7.19)
(7.19)

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้อยละ

85.34

(22.49)
(100.00)
(22.61)
(22.61)

(0.57)
85.91
85.91
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทาให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้รวม โดยบริษทั มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับไตรมาสที่
1 ปี 2560 เป็ น เท่ากับ 294.07 ล้านบาท ขาดทุนลดลงเป็ นจานวน 85.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.61 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนหน้า
เหตุการณ์สาคัญไตรมาส 1 ปี 2560
1. การนาสิ่ งของเครือ่ งอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้
ในช่วงวันที่ 12 – 20 มกราคม 2560 บริษัทได้ให้บริการขนส่งฟรี สาหรับสิง่ ของเครื่องอุปโภคบริโภค
พร้อมทัง้ ยังจัดถุงยังชีพ เพื่อนาไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในภาคใต้
2. การยกเลิ กการโหลดสัมภาระฟรี 15 กิ โลกรัม ให้กบั ผูโ้ ดยสารที่จองบัตรโดยสารประเภทโปรโมชัน่
ตัง้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 บริษทั ได้ยกเลิกการโหลดสัมภาระฟรี 15 กิโลกรัม ให้กบั ผูโ้ ดยสารทีจ่ อง
ตั ๋วโดยสารประเภทโปรโมชัน่ (NOK Promotion) โดยผูโ้ ดยสารสามารถซือ้ น้ าหนักเพิม่ เติมได้ ในขณะที่
ทาการจองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์นกแอร์ นกแอร์แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์นกแฟนคลับ อย่างไรก็
ตาม สาหรับ ผู้โดยสารที่จองบัตรโดยสารประเภทนกประหยัด (NOK ECO) และนกเปลี่ยนได้ (NOK
FLEXI) ยังคงได้สทิ ธิในการโหลดสัมภาระฟรีได้เหมือนเดิม
3. การเปิ ดเส้นทางใหม่
บริษทั เพิม่ เส้นทางการบินต่างประเทศสาหรับเทีย่ วบินเช่าเหมาลาจานวน 2 เส้นทาง ได้แก่, ดอนเมือง –
หลินอี้, ภูเก็ต – หนางหนิง ทาให้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทให้บริการเส้นทางการบินต่างประเทศ
สาหรับเทีย่ วบินเช่าเหมาลา ดังนี้
- ภูเก็ต – เฉิงตูและกลับ จานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ดอนเมือง – หนางหนิงและกลับ จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- เชียงใหม่ – หนางหนิงและกลับ จานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ภูเก็ต – หนางหนิงและกลับ จานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ดอนเมือง –หยินฉวนและกลับ จานวน 1 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ดอนเมือง – หลินอีแ้ ละกลับ จานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ภูเกีต – หนานตงและกลับ จานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
4. การเพิ่ มบริการใกล้เคียงที่บริษทั ไม่ได้ให้บริการโดยตรง (Fly’n’Ride)
บริษทั เพิม่ เส้นทางการให้บริการรถรับ -ส่งสาหรับผูโ้ ดยสารทีต่ อ้ งการดินทางไปยังเส้นทางทีบ่ ริษทั ไม่ได้
ไห้บริการโดยตรง โดยเดินทางไปลงสนามบินและเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศไปยังจุดหมายปลายทาง
ได้ (Fly’n’ Ride) ในเส้นทางดอนเมือง – นครพนม (พระธาตุพนม) โดยเริม่ ให้บริการเดือนมีนาคม
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5. การเพิ่ มช่องทางรับชาระเงิ น
บริษทั เพิม่ ช่องทางรับชาระเงินให้กบั ผูโ้ ดยสารเพิม่ เติมอีก 2 ช่องทาง ได้แก่ บริการหักบัญชีอตั โนมัตขิ อง
ธนาคารกรุงเทพ (BBL Direct Debit) และ ช่องทางชาระเงินทีบ่ ก๊ิ ซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ (Big C)
ผลการดาเนิ นงานของบริษทั สายการบิ นนกสกูต๊ จากัด
ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด มีรายได้รวม 1,336.82 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 870.00 ล้าน
บาท หรือ ร้อยละ 53.66 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม 1,319.61 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จาก 945.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนหน้า ส่งผลให้บริษทั มี
ผลกาไรสุทธิ 9.99 ล้านบาท ซึง่ ดีขน้ึ อย่างมีนัยสาคัญจากผลขาดทุน 76.36 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
หน้า เป็ นผลจากปั จจัยต่างๆ ดังนี้
1) การขยายตัวของเส้นทางบินระหว่างประเทศ และการเพิม่ เทีย่ วบิน ทาให้อตั ราการใช้เครื่องบินสูงขึน้
2) การเพิม่ ขึน้ ของจานวนผูโ้ ดยสาร และอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสารสูงขึน้
3) การลดลงของต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปั จจุบนั นกสกู๊ตมีเส้นทางบินแบบประจาไปยังหลายเมืองในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
จีน และไต้หวัน โดยมีศูนย์กลางการบินทีส่ นามบินนานาชาติดอนเมือง ไปยังเมืองนานจิง (7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) เมือง
เทียนจิน (4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) เมืองชิงเต่ า (4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ) เมืองเสิน่ หยาง (3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) และ
เมืองต้าเหลียน (2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทได้ยกเลิกเส้นทางการบินไปยังเมืองฉงชิ่ง
ขณะเดียวกันก็ได้เพิม่ เทีย่ วบินไปยังกรุงไทเป จากเดิม 5 เป็ น 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
สาหรับฝูงบินของนกสกู๊ต บริษัทเช่าดาเนินงานเครื่องบินโบอิ้ง แบบ 777-200 จานวน 3 ลา และมีแผนจะ
ขยายฝูงบินโดยมีเป้ าหมายทีจ่ ะเพิม่ ความถีใ่ นเส้นทางการบินเดิม และขยายเส้นทางการบินเพิม่ เติม
ฐานะทางการเงิ น (งบการเงิ นรวม)
หน่วย : ล้านบาท
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
6,000.85
6,340.58
238.92
(578.64)
(339.73)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31
เปลีย่ นแปลง
มีนาคม 2560
5,881.37
6,510.95
(56.65)
(572.94)
(629.59)

(119.48)
(170.37)
(295.57)
5.70
(289.86)

ร้อยละ
(1.99)
(2.69)
(123.71)
(0.99)
85.32

7

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 5,881.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.99 จาก ณ
วันที่ 31 ธัน วาคม 2559 โดยแบ่ง เป็ น สิน ทรัพ ย์ห มุน เวีย น 4,445.46 ล้า นบาท และสิน ทรัพย์ไ ม่ห มุน เวีย นจ านวน
1,435.91 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 75.59 และ 24.41 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงแม้ว่ารายได้จากผลการดาเนินงานเพิ่มขึ้น : เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยลดลงร้อยละ 8.49 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากการใช้
เงินสดไปใช้ในจากกิจกรรมดาเนินงานเพิม่ ขึน้ ประกอบกับทัง้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบางส่วนไปเป็ นเงิน
ฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกันเพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับหนังสือค้าประกัน
เงินฝากธนาคารทีม่ กี ารค้าประกัน: เงินฝากธนาคารทีม่ กี ารค้าประกันของบริษทั และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
113.87 เป็ นจานวน 286.29 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุหลักมาจากบริษทั ได้นาเงินฝากธนาคาร
มาค้ า ประกัน เพื่อ เป็ น หลัก ประกัน สาหรับ หนังสือ ค้ า ประกัน ของค่ า เช่ า และค่ า ซ่ อ มบ ารุ ง เครื่อ งบิน ตามสัญ ญาเช่ า
ดาเนินงานและค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน
เงินประกันและเงินมัดจาเกี่ยวกับเครื่องบินลดลง : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีเงินประกันและเงินมัดจา
เกี่ยวกับเครื่อ งบิน ลดลงร้อยละ 10.93 เนื่องจากบริษัท ได้ร ับคืน เงิน ประกัน -ค่ าเช่า เครื่องบินและเครื่องยนต์ และ
ประกอบกับทัง้ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สิน รวมเพิ่ม ขึ้น ตามขนาดของฝูง บิน : ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2560 บริษัท และบริษัท ย่ อ ยมีห นี้ สิน รวม
6,510.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.69 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ สอดคล้องกันกับการประมาณการหนี้สนิ ค่า
ซ่อมบารุงเครื่องบินทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.84 ซึง่ เป็ นผลจากการเพิม่ ขึน้ ของขนาดฝูงบิน
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงตามผลการดาเนินงานทีข่ าดทุน: ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสว่ น
ของผูถ้ อื หุน้ ติดลบจานวน 629.59 ล้านบาท ติดลบเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 85.32 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัท
ใหญ่จานวน 56.65 ล้านบาท และส่วนได้เสียไม่มอี านาจควบคุมอีกจานวน 572.94 ล้านบาท
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งบกระแสเงิ นสด (งบการเงิ นรวม)
หน่วย : หน่วยบาท
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม

ไตรมาส 1
ปี 2559
(134.53)
(228.71)
(528.15)

งบการเงินรวม
ไตรมาส 1
เปลีย่ นแปลง
ปี 2560
(231.33)
(96.80)
(14.48)
214.23
528.15

71.95
(93.67)
(100.00)

(14.26)
(905.66)
4,213.76
3,308.09

(28.66)
(274.47)
3,231.22
2,956.75

100.98
69.69
(23.32)
(10.62)

(14.40)
631.19
(982.54)
(351.34)

ร้อยละ

สาหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปสาหรับกิจกรรมดาเนินงานสุทธิ
จานวน 231.33 ล้านบาท โดยรายการหลักทีม่ ผี ลต่อการใช้ไปเงินสด ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื จากเงินทดรอง
จ่ายค่าซ่อมบารุงเครื่องบินและเครื่องยนต์ล่วงหน้า เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน และเงินสดจ่ายผลประโยชน์
ส่วนกระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิจานวน 14.48 ล้านบาท โดยรายการหลักมาจากบริษทั มีเงิน
สดจ่ายจากการซือ้ อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

.........................................................
นายไบรอัน เลสลี เจฟฟรี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงิน
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