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คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี 2558
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามทีบ่ ริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ได้รายงานผลประกอบการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งงบการเงินรวมของบริษทั มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด 1,662.29 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ 723.90 ล้านบาทและส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 938.39 ล้านบาท บริษทั จึงขอชีแ้ จงสาเหตุดงั นี้
สรุปผลประกอบการงบการเงิ นรวมปี 2558
สาหรับปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 14,296.20 ล้านบาท มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 1,662.29 ล้าน
บาท แบ่งเป็ นผลขาดทุนส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 723.90 ล้านบาทและส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 938.39 ล้าน
บาท สาเหตุหลักมาจากรายได้ทไ่ี ม่เป็ นไปตามเป้ าหมายเนื่องจากการแข่งขันด้านการตลาดทีร่ ุนแรงกว่าทีบ่ ริษทั ได้คาดการณ์ไว้ จานวน
เทีย่ วบินต่ ากว่าทีว่ างแผนไว้ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของนักบินเป็ นไปอย่างมีนัยสาคัญและมากกว่าอัตราปกติท่ี
บริษทั คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายในการนาเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินเข้าซ่อมบารุงตามระยะซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายครัง้ เดียวในการเข้า
ซ่อมบารุง (one-time expense) และการรับรูผ้ ลขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด
ด้านงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีรายได้รวม 13,386.72 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.11 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการเพิม่ จานวนเทีย่ วบินตามขนาดฝูงบินทีใ่ หญ่ขน้ึ ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK)
เติบโตร้อยละ 15.70 ส่วนปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) เติบโตในอัตราทีม่ ากกว่าคือ
ร้อยละ 19.52 และจานวนผู้โดยสารเติบโตร้อยละ 14.96 อย่างไรก็ดี ด้านสภาวะตลาดการขนส่งทางอากาศ การแข่งขันทางด้าน
การตลาดทีย่ งั คงรุนแรงอยู่ ทาให้รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Revenue per Available Seat Kilometers: RASK)
ลดลงมาอยู่ท่ี 2.11 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 6.64 ขณะทีต่ ้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (Cost per Available SeatKilometers: CASK) อยู่ท่ี 2.24 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. หรือลดลงร้อยละ 5.08 ทัง้ นี้ในปี 2558 บริษทั มีผลขาดทุนสาหรับงวดรวม 421.74
ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ทีม่ ผี ลขาดทุน 398.90 ล้านบาท
ปัจจัยและเหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ในปี 2558 อุตสาหกรรมบริการสายการบินราคาประหยัดภายในประเทศยังคงเผชิญความท้าทายทัง้ จากสถานการณ์อุปทานล้น
ตลาด (Oversupply) และด้านภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีเ่ ติบโตในระดับต่า โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้ปรับลดตัวเลขประมาณการการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) ปี 2558 ลงอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.90 อย่างไรก็ตาม ด้านตัวเลขนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้ามาเทีย่ วในประเทศไทยยังมีอตั ราการเติบโต โดยกรมการ
ท่องเทีย่ วรายงานตัวเลขจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20.44 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทยมากทีส่ ุดยังคงเป็ นนักท่องเทีย่ วจากจีน ซึ่งมีจานวนถึง 7.93 ล้านคนโดยประมาณ เติบโตร้อยละ 71.14 จากปี
2557 ซึง่ คนจีนส่วนใหญ่เดินทางมาทัง้ เส้นทางการบินประจาและเทีย่ วบินเช่าเหมาลาผ่านบริษทั นาเทีย่ ว
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จานวนผูโ้ ดยสารเส้นทางบินภายในประเทศ

จานวนผูโ้ ดยสารเครือ่ งบินทัง้ อุตสาหกรรม
จานวนผูโ้ ดยสารเครือ่ งบินของนกแอร์
ส่วนแบ่งการตลาดของนกแอร์

หน่วย

2557

2558

ล้านคน
ล้านคน
ร้อยละ

24.53
7.15
29.15

30.26
7.95
26.26

เปลีย่ นแปลง
จานวน
ร้อยละ

5.73
0.8
-2.89 จุด

23.35
11.14
-

ทีม่ า : กรมการบินพลเรือน
จากข้อมูลสถิตผิ ู้โดยสารตามตารางด้านบน จานวนผู้โดยสารเครื่องบินในอุตสาหกรรมมีการเติบโตขึน้ โดยจานวนผูโ้ ดยสาร
เครื่องบินในประเทศในปี 2558 เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 23.35 แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของผู้โดยสารของ
บริษทั ต่ากว่าอุตสาหกรรมเนื่องมาจากมีผแู้ ข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาด นอกจากนี้ ผูแ้ ข่งขันรายเดิมก็ขยายเส้นทางบินภายในประเทศ ทา
ให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดและส่งผลกระทบให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ลดลง 2.89 จุด
สาหรับปั จจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อต้นทุนการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ อัตราแลกเปลีย่ นและ ราคาน้ ามันอากาศ
ยานสาหรับเครื่องบิน (Jet fuel price) ด้านอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เฉลีย่ อยู่ท่ี 34.25 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ จากระดับ 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 5.44 โดยมีทศิ ทางสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆในภูมภิ าค
สาเหตุมาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามการปรับขึน้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ฯ เมือ่ เดือนธันวาคม 2558 รวมถึง
ความกังวลต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจจีน บริษทั มีค่าใช้จ่ายเป็ นสกุลเงินต่างประเทศหรืออ้างอิงกับสกุลเงินต่างประเทศร้อยละ
70.10 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ได้แก่ น้ามันเชือ้ เพลิง ค่าซ่อมบารุงเครือ่ งบิน ค่าเช่าเครือ่ งบิน ค่าประกันภัยเครือ่ งบิน เป็ นต้น
ทางด้านราคาตลาดโลกของน้ ามันอากาศยานปี 2558 โดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 64.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ 43.31
จากปี 2557 ทัง้ นี้บริษทั มีสดั ส่วนต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 24.42 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวม ลดลงจากร้อยละ
34.98 ในปี 2557
ในปี 2558 ถึงแม้ว่าอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสารจะอยู่ระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 84.03 แต่จากปั จจัยการแข่งขันด้านราคาตั ๋วโดยสารที่
ยังคงรุนแรงอยู่ ทาให้รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (RASK) เท่ากับ 2.11 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 6.64 จากปี 2557
ในขณะทีต่ น้ ทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (CASK) อยู่ท่ี 2.24 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 5.08 โดยปี 2558 บริษทั มีผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 421.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ทีม่ ขี าดทุนเบ็ดเสร็จ 398.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.73
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั สายการบิ นนกสกูต๊ จากัด
ในปี 2558 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด มีรายได้รวม 952.93 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ท่ี 2,176.26 ล้านบาท
ทาให้มผี ลขาดทุนสาหรับงวด 1,223.32 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลกระทบจากการทีก่ รมการบินพลเรือน (บพ.) ได้รบั คาตักเตือนจากองค์กรการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศให้พฒ
ั นามาตรฐานความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีผ่ ่านมา บริษทั ได้ปรับแผนการบินไปสู่เส้นทางทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบ เช่น เส้นทางดอนเมือง – นานกิ
งและกลับ จานวน 6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง – ไทเปและกลับ จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือ ง – ชิงเต่า
และกลับ จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เส้นทางดอนเมือง – เทียนจิน จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ รวมถึงยกเลิกการบิน บางเส้นทาง
คือ ดอนเมือง – สิงคโปร์และกลับ เมือ่ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในด้านต้นทุนการดาเนินงาน บริษทั ดาเนินการลดค่าใช้จ่ายหลายด้าน
ตลอดจนการเจรจากับผูใ้ ห้เช่าเครือ่ งบินและผูใ้ ห้บริการซ่อมบารุงเครือ่ งบินเพือ่ ผ่อนผัน การชาระค่าใช้จ่ายเป็ นการชัวคราว
่
ในปี 2559 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด มีแผนทีจ่ ะเพิม่ เส้นทางบินประจาอีกหลายเส้นทางในภูมภิ าค รวมถึงมีการบิน
แบบเช่าเหมาลา (Charter flight) ปั จจุบนั บริษทั มีเครื่องบินไอพ่น (Boeing 777-200) จานวน 3 ลาและยังไม่มแี ผนขยายฝูงบิน
จนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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เหตุการณ์สาคัญปี 2558

1. การรับมอบเครือ่ งบินใหม่
- บริษทั มีการรับมอบเครือ่ งบินไอพ่น (Boeing 737-800 New Generation) จานวน 2 ลา ในเดือน
สิงหาคม และพฤศจิกายน
- บริษทั มีการรับมอบเครือ่ งบินใบพัด (Q400 NextGen) จานวน 2 ลา ในเดือนกันยายน
- ณ สิน้ ปี 2558 บริษทั มีเครือ่ งบินทัง้ หมด 28 ลา โดยแบ่งเป็ นเครือ่ งบินไอพ่น (737-800 NG) จานวน
20 ลา มีอายุเฉลีย่ 7.8 ปี เคริอ่ งบินใบพัด (ATR 72-500) จานวน 2 ลา มีอายุเฉลีย่ 8.6 ปี และเครือ่ งบินใบพัด
(Q400 NextGen) จานวน 6 ลา มีอายุเฉลีย่ 0.9 ปี โดยทัง้ หมดเป็ นเครื่องบินเช่าดาเนินงาน (Operating

lease)
2. การเปิ ดเส้นทางบินใหม่และการเพิม่ เทีย่ วบิน
- บริษทั ยังคงพัฒนาเส้นทางบินต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพิม่ เทีย่ วบินในเส้นทางเดิมรวมถึงเพิม่ เส้นทางบิน โดยใน
ปี 2558 ได้เปิ ดเส้นทางบินต่างประเทศใหม่ รวมทัง้ สิน้ 2 เส้นทางบินและเพิม่ ความถีใ่ นเส้นทางบินเดิม 1 เส้นทางดังนี้
- ดอนเมือง – โฮจิมนิ ห์และกลับ จานวน 14 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ (เริม่ 1 ตุลาคม 2558)
- ดอนเมือง – ฮานอยและกลับ จานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ (เริม่ 1 ธันวาคม 2558)
- บริษทั เพิม่ เทีย่ วบินเส้นทางดอนเมือง – ย่างกุง้ และกลับ จาก 2 เทีย่ วบินต่อวันเป็ น 3 เทีย่ วบิน
ต่อวัน เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายด้านเวลาเดินทางให้ผโู้ ดยสาร โดยเทีย่ วบินใหม่ได้เริม่
ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 2 กันยายน 2558
- ดอนเมือง – เหอเฝ่ ยและกลับ จานวน 4 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ดอนเมือง – หนานหนิงและกลับ จานวน 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- กระบี่ – เฉิงตู – ภูเก็ตและกลับ จานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ภูเก็ต – เฉิงตูและกลับ จานวน 7 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
- ดอนเมือง – หยินชวนและกลับ จานวน 2 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
3.ด้านการบริการ
- ในเดือนพฤษภาคม บริษทั ให้บริการ Nok Sky Café ซึ่งเป็ นสายการบินแรกทีใ่ ห้บริการกาแฟระดับพรีเมีย่ มอ
ย่าง Nespresso บนเทีย่ วบินใบพัด Q400 NextGen ในเส้นทางน่ าน เลย ลาปาง แพร่ บุรรี มั ย์ ระนอง และ
ร้อยเอ็ด โดยคิดราคาเริม่ ต้นทีแ่ ก้วละ 85 บาท
- ในเดือนพฤษภาคม บริษทั เริม่ ให้บริการ Nok Premium Seat เพือ่ อานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร โดยเป็ น
ทีน่ งด้
ั ่ านหน้า 5 แถวแรกและทีน่ งั ่ บริเวณทางออกฉุกเฉินตรงกลางเครื่องจานวน 2 แถว ซึ่งมีความกว้างของทีน่ งั ่
(Seat pitch) มากกว่าแถวอื่นๆ ทัง้ นี้ม ี 2 ระดับราคาให้ผโู้ ดยสารเลือกคือ
- ราคา 240 บาทต่อผูโ้ ดยสารต่อเทีย่ วบิน สาหรับทีน่ งหมายเลข
ั่
31A 31B 31C และทีน่ งั ่ แถว 3235 ของเครือ่ งบิน 737-800 เท่านัน้ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
- ราคา 300 บาทต่อผูโ้ ดยสารต่อเทีย่ วบิน สาหรับทีน่ งั ่ 31H 31J 31K และทีน่ งั ่ แถว 44 และ แถว 45
ของเครือ่ งบิน 737-800 เท่านัน้ (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)
- บริษทั มีโครงการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพือ่ การสร้างการรับรูใ้ นตราผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายแก่กลุม่
ลูกค้าต่างๆ อาทิ โครงการรณรงค์การจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินสาหรับลูกค้ากลุ่มข้าราชการ ภายใต้แคมเปญ
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“นกแอร์ให้ขา้ ราชการไทยบินสะดวกสบายกว่า ” โดยมีสทิ ธิพเิ ศษ อาทิเช่น ได้รบั น้ าหนักกระเป๋ าเพิม่ จาก 15
กิโลกรัมเป็ น 30 กิโลกรัม อุปกรณ์กฬี า 20 กิโลกรัม ฟรีทน่ี งั ่ Nok Premium Seat ฟรีเปลีย่ นแปลงวันเวลา
เดินทางล่วงหน้า 24 ชัวโมงก่
่
อนการเดินทาง ฟรีสมัครสมาชิก Nok Fan Club เป็ นต้น
- ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ให้บริการอินเตอร์เน็ตบนเครื่องบินฟรี (Free Wi-Fi onboard)
เพิม่ เติมอีก 1 ลา ซึง่ ทาให้ในปั จจุบนั บริษทั มีเครือ่ งบินทีใ่ ห้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีทงั ้ สิ้น 3 ลา คือ นกบุษราคัม นก
สนุก และนกทองชมพู
- เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารของนกแอร์ได้เดินทางไปยังเส้นทางที่นกแอร์ไม่ได้ให้บริการบินตรง แต่
สามารถเดินทางไปลงสนามบินใกล้เคียงแล้วเดินทางต่อด้วยรถปรับอากาศทีร่ อรับอยู่ทส่ี นามบินเพื่อเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางได้ ซึง่ การสารองตั ๋วเครือ่ งบินและรถปรับอากาศนี้สามารถสารองทีน่ งั ่ ได้ในขัน้ ตอนเดียว โดยใน
ปี 2558 บริษทั ได้เปิ ดให้บริการ Fly’n’Ride เส้นทางใหม่ ดังนี้
- เส้นทางดอนเมือง – พิษณุโลก – อุตรดิตถ์และกลับ เริม่ ให้บริการเดือนมกราคม
- เส้นทางดอนเมือง – ขอนแก่น – มหาสารคามและกลับ เริม่ ให้บริการเดือนมีนาคม
- เส้นทางดอนเมือง – สกลนคร – สว่างแดนดินและกลับ เริม่ ให้บริการเดือนพฤษภาคม
- เส้นทางดอนเมือง – นครศรีธรรมราช – ทุ่งสงและกลับ เริม่ ให้บริการเดือนพฤศจิกายน
นอกจากการให้บริการ Fly’n’Ride แล้ว บริษัทยังได้เพิม่ การให้บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินเข้าสู่ตวั เมือ ง
(Airport-to-Town) และบริการรถรับ-ส่งบนเกาะ (On-Island Transfer) ในเส้นทางดังต่อไปนี้
บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินเข้าสู่ตวั เมือง (Airport-to-Town)
- สนามบินชุมพร สู่ตวั เมืองจังหวัดชุมพรและกลับ เริม่ ให้บริการเดือนมีนาคม
- สนามบินบุรรี มั ย์ สู่ตวั เมืองจังหวัดบุรรี มั ย์และกลับ เริม่ ให้บริการเดือนพฤษภาคม
- สนามบินนครศรีธรรมราช สู่ตวั เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและกลับ เริม่ ให้บริการเดือนมิถุนายน
- สนามบินระนอง สู่ตวั เมืองจังหวัดระนองและกลับ เริม่ ให้บริการเดือนตุลาคม
บริการรถรับ-ส่งบนเกาะ (On-Island Transfer)
- เกาะสมุย (ท่าเรือหน้าทอน) สู่หาดเฉวงหรือหาดละไมหรือ ที่พกั บนเกาะสมุยและกลับ เริม่ ให้บริการ
เดือนมีนาคม

4. การปรับเปลีย่ นค่าธรรมเนียมบริการ
- การเพิม่ ค่าธรรมเนียมการบริการจองตั ๋วโดยสารผ่าน Call Center จากเดิมราคา 139.10 บาท (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว) เป็ น 200 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว ) โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ผโู้ ดยสารทีเ่ ป็ นสมาชิก Nok Smile Plus ได้รบั การยกเว้นค่าบริการดังกล่าว
- ตัง้ แต่วนั ที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษทั ปรับเพิม่ อัตราค่าน้ าหนักสัมภาระส่วนเกิน (Excess Baggage) สาหรับ
ผูโ้ ดยสารทีซ่ ้อื น้าหนัก ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยแบ่งเป็ นเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- เส้นทางภายในประเทศจากกิโลกรัมละ 200 บาท เป็ น 300 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ แล้ว)

- เส้นทางระหว่างประเทศจากกิโลกรัมละ 300 บาทต่อกิโลกรัม เป็ น 400 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
แล้ว)
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สถิ ติการโดยสารและอัตราส่วนทางธุรกิ จที่ สาคัญ (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)
หน่วย

2557

2558

ลา

18

ลา

เปลีย่ นแปลง
จานวน

ร้อยละ

20

2

11.11

2
4
18.39

2
6
24.99

2
6.60

50.00
35.89

ล้านทีน่ งั ่ /กม.

5,374.64

6,218.56

843.92

15.70

ล้านทีน่ งั ่ /กม.

4,372.17

5,225.61

853.45

19.52

เทีย่ วบิน

53,571.00

64,308.27

10,737.27

20.04

ร้อยละ

81.35%

84.03%

2.68 จุด

ล้านคน

7.62

8.76

1.14

บาท/
ผูโ้ ดยสาร/กม.

2.57

2.30

(0.06) -10.51

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

2.26

2.11

(0.15)

-6.64

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

2.36

2.24

(0.12)

-5.08

บาท/ทีน่ ง/กม.
ั่

1.54

1.70

0.16

10.39

จานวนเครือ่ งบิน ณ สิน้ งวด

- ไอพ่น (Boeing 737-800 New
Generation)
- ใบพัด (ATR 72-500)
- ใบพัด (Q400 NextGen)
- จานวนเครือ่ งบินเฉลีย่
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)

ลา
ลา

14.96

รายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร

(Revenue per Available Seat Kilometers:
RASK)
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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ผลประกอบการประจาปี 2558
รายได้ปี 2557 และ 2558 (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)

2557
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

จานวน

2558

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

จานวน

เปลีย่ นแปลง

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

จานวน

ร้อยละ

11,229.27
719.15
208.68

92.37% 12,032.79
5.92%
816.36
1.72%
537.57

89.89%
6.10%
4.02%

803.52
97.20
328.89

7.16
13.52
157.60

12,157.10

100.00% 13,386.72

100.00%

1,229.61

10.11

ข้อมูลด้านรายได้
ปี 2558 บริษทั มีรายได้รวม 13,386.72 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.11 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า แบ่งเป็ นรายได้จาก
ค่าโดยสาร 12,032.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89.89 ของรายได้รวม รายได้จากการให้บริการ 816.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.10
ของรายได้รวม และรายได้อ่นื 537.57 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.02 ของรายได้รวม ส่วนด้านรายได้ต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(RASK) เท่ากับ 2.11 บาท/ทีน่ งั ่ /กม.ในปี 2558 ลดลงร้อยละ 6.64 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการผลิตและจานวนผูโ้ ดยสาร: ปี 2558 บริษทั มีรายได้จากค่าโดยสารเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.16
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจาก บริษทั มีการขยายฝูงบินและเพิม่ ปริมาณการผลิต ดังจะเห็นได้จาก
จานวนเครือ่ งบินเฉลีย่ ที่ 24.99 ลาในปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.89 จากปี 2557 และปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK)
ที่ 6,219 ล้านทีน่ งั ่ ต่อกิโลเมตรในปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.70 จากปี ก่อนหน้า ส่งผลทาให้จานวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เป็ น
8.76 ล้านคน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.96
รายได้ต่อผู้โดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) และรายได้ต่อปริมาณการผลิต (RASK) ลดลงจากการแข่งขันด้าน
การตลาดอย่างต่อเนือ่ ง: อัตราส่วนรายได้ค่าโดยสารต่อผูโ้ ดยสารต่อกิโลเมตร (Passenger Yield) อยู่ท่ี 2.30 บาท/ทีน่ งั ่ /กม.
ลดลงร้อยละ 10.51 และรายได้ต่อปริมาณการผลิต (RASK) อยู่ท่ี 2.11 บาท/ทีน่ ง/กิ
ั ่ โลเมตร ลดลงร้อยละ 6.64 เนื่องจากการ
ทีส่ ายการบินต่างๆได้ออกโปรแกรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการเดินทางและท่องเทีย่ วของผูโ้ ดยสาร ประกอบ
กับสายการบินทุกแห่งมีการขยายฝูงบิน ดังนัน้ ถึงแม้ภาพรวมอุตสาหกรรมจะมี การเติบโตของผูโ้ ดยสารถึงร้อยละ 23 จากปี
ก่อนหน้า แต่ราคาค่าโดยสารโดยเฉลีย่ กลับลดลง

ASK และ RPK เติบโตเนือ่ งจากการขยายฝูงบิน : ปี 2558 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.52 เมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า ขณะทีป่ ริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.70 อันเกิดจากการขยาย
ฝูงบิน ในส่วนของอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ามาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 84.03
ทัง้ นี้บริษทั สามารถรักษาอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสารให้อยู่เหนือระดับร้อยละ 80 เป็ น 6 ไตรมาสติดต่อกันแล้ว อย่างไรก็ตาม
จานวนเทีย่ วบินทีบ่ นิ ได้จริงนัน้ น้อยกว่าทีไ่ ด้วางแผนไว้รอ้ ยละ 13.6 ในไตรมาส 4/2558 เนื่องจากอัตราการหมุนวียนเข้าออก
ของนักบินมากกว่าปกติ ซึ่งเป็ นไปตามสภาวะตลาดทัง้ ภูมภิ าคที่มกี ารขยายตัวของสายการบินต่างๆ รวมถึงการเติบโตของ
ฝูงบินอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปั ญหานักบินขาดแคลน
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รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ ตามจานวนผูโ้ ดยสาร การขึน้ ค่าธรรมเนียมบริการรวมถึงบริการใหม่: จานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้
ส่งผลโดยตรงต่อรายได้จากการให้บริการ และรายได้ค่าธรรมเนียมการจองตั ๋วและชาระเงิน นอกจากนี้การเริม่ ให้บริการ Nok
Premium Seat ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 ยังช่วยเพิม่ รายได้จากการให้บริการอีกทางหนึ่ง
รายได้อนื ่ เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญจากกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นและกาไรจากการขายและเช่ากลับเครือ่ งบิน: รายได้อ่นื ประกอบ
ไปด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากบริการเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถโดยสารและเรือเร็ว /เรือเฟอร์ร่ี (Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry
และ Nok Transfer) กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และกาไรจากการขายและเช่ากลับเครื่องบินตามสัญญา
เช่าดาเนินงาน รายได้อ่นื เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 157.60 สาเหตุหลักมาจากการรับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและ
ยังไม่เกิดขึน้ (Realized/Unrealized Foreign Exchange Gain) ตามค่าเงินบาททีอ่ ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ อัตราอ้างอิงอัตราแลกเปลีย่ นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2558 เฉลีย่ อยู่ท่ี 34.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จาก
ระดับ 32.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 หรืออ่อนค่าลงร้อยละ 5.44 โดยมีทศิ ทางสอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆในภูมภิ าค
เนื่อ งจากทางธนาคารกลางสหรัฐส่ งสัญญาณของการขึ้น ดอกเบี้ย นโยบาย นอกจากนี้ บริษัทมีการรับรู้กาไรจากการขาย
เครือ่ งบินใหม่ภายใต้สญ
ั ญาขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back) กับผูใ้ ห้เช่าเครื่องบิน (Lessor) จานวน 4 ลา โดย
แบ่งเป็ นเครื่องบินไอพ่น จานวน 2 ลาทีแ่ ละเครื่องบินใบพัด จานวน 2 ลา ซึ่งการรับรูก้ าไรจากการขายเครื่องบินใหม่น้ีเป็ น
รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียวในเดือนทีร่ บั มอบเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายประจาปี 2557 และ 2558 (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)

2557
หน่วย: ล้านบาท
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

จานวน

2558

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

จานวน

เปลีย่ นแปลง

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

11,796.68
272.50
496.49

93.86%
2.17%
3.95%

12,999.52
230.08
533.35

94.46%
1.67%
3.86%

2.27

0.02%

41.51

0.01%

12,567.94

100.00%

13,804.46

100.00%

จานวน

1,202.84
(42.42)
36.86

ร้อยละ

10.20
-15.57
7.42

39.24 1,728.63
1,236.52

9.84

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
ปี 2558 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวม 13,804.46 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.84 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า สาเหตุหลักมา
จากค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed costs) เพิม่ ขึน้ ตามการขยายฝูงบิน สาหรับอัตราส่วนต้นทุนรวมต่อหน่ วย (CASK) เท่ากับ 2.24 บาท/ทีน่ งั ่ /
กม. ลดลงร้อยละ 5.08 อย่างไรก็ตาม ต้นทุนรวมทีไ่ ม่รวมค่าใช้จ่ายน้ ามันต่อหน่ วย (CASK exc. fuel) เท่ากับ 1.70 บาท/ทีน่ งั ่ /กม.
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.39
ต้นทุนผันแปร (Variable costs) เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนือ่ งจากมีค่าใช้จ่ายซ่อมบารุงเครือ่ งบินตามระยะ: ในปี 2558 ต้นทุนแปร
ผันเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.84 ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า มาอยู่ท่ี 9,123.89 ล้านบาทเนื่องจากการขยายปริมาณการผลิต (ASK)
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.01 อย่างไรก็ดี บริษทั ได้ประโยชน์จากการปรับราคาน้ ามันในตลาดโลกทีล่ ดลง ทาให้ต้นทุนค่าน้ ามันต่อ
หน่วยลดลงดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ในไตรมาส 3/2558 ซึ่งเป็ นช่วงนอกฤดูกาลเดินทาง บริษทั ได้นาเครื่องบินเข้าซ่อมบารุงตาม
ระยะเพื่อให้มคี วามพร้อมสาหรับการให้บริการในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในไตรมาส 4/2558 และ 1/2559 จึงเกิดค่าใช้จ่าย
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เพิม่ เติมซึง่ เป็ นค่าใช้จ่ายครัง้ เดียวในการเข้าซ่อมบารุง (One-time expense) และในส่วนของค่าใช้จ่ายบารุงรักษาตามระยะ
เครื่องบินสูงขึ้นตามการขยายฝูงบิน ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรอื่นๆ เช่น ค่าบริการการบิน ค่าบริการผู้โดยสาร ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
นักบินและลูกเรือ เพิม่ ขึน้ ตามจานวนเทีย่ วบินตามปกติ สาหรับอัตราส่วนค่ าใช้จ่ายผันแปรต่อหน่ วย (VC/ASK) อยู่ท่ี 1.47
บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 11.98 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้า และต้นทุนน้ ามันต่อหน่ วย (Fuel/ASK) ลดลง
เหลือ 0.54 บาท/ทีน่ งั ่ /กม. ลดลงร้อยละ 35.15
ต้นทุนคงที ่ (Fixed costs) เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญตามการขยายฝูงบิน: ต้นทุนคงทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 34.79 มาอยู่ท่ี 3,734.04
ล้านบาท เป็ นไปตามขนาดฝูงบินทีใ่ หญ่ขน้ึ และเป็ นเครื่องบินใหม่ทร่ี บั จากผูผ้ ลิตโดยตรง (Brand New Aircraft) ตาม
นโยบายของบริษทั ทีจ่ ะพัฒนาและยกระดับการให้บริการให้ดยี งิ่ ๆขึน้ โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษทั มีเครื่องบินทัง้ หมด 28 ลา
เพิม่ ขึ้น 4 ลาจากปี ก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายคงทีท่ ่เี พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่คอื ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ให้บริการ
ผูโ้ ดยสารโดยตรง และค่าประกันภัยเครื่องบิน ด้านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายคงทีต่ ่อหน่ วย (FC/ASK) อยู่ท่ี 0.60 บาท/ทีน่ งั ่ /กม.
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.41 จากช่วงเดียวกันปี ทแ่ี ล้ว
ต้นทุนทางการเงินทีส่ ูงขึ้นจากค่าธรรมเนียมทางการเงินทาในการทาสัญญาการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครือ่ งบินและ
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสัน้ : ในปี 2558 ต้นทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ เป็ น 41.51 ล้านบาท จาก 2.27 ล้านบาทในปี 2557
เนื่องจากบริษทั จะต้องเสียค่าธรรมเนียมทางการเงินในการเข้าทาสัญญาการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครื่องบินทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว รวมถึงดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารพานิชย์
กาไร (ขาดทุน) ประจาปี 2557 และ 2558 (ไม่รวมบริ ษทั ย่อย)

2557
หน่วย: ล้านบาท

จานวน

2558

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

จานวน

เปลีย่ นแปลง

ร้อยละ
ต่อรายได้รวม

จานวน

ร้อยละ

ขาดทุนสาหรับงวด

(410.84)
(0.38)
(410.45)

(3.38%)
(0.00%)
(3.37%)

(417.75)
6.19
(423.94)

(3.12%)
0.05%
(3.16%)

(6.91)
1.68
6.57 (1,728.95)
(13.49)
3.29

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(398.90)

(3.28%)

(421.74)

(3.15%)

(22.84)

5.73

(0.02)

3.03

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(รายได้)/ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้
พืน้ ฐาน (บาท)

(0.66)

(0.68)

จากปั จจัยต่างๆทีก่ ล่าวมาข้างต้น ทาให้บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวมมากกว่ารายได้รวม โดยบริษทั มีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ
417.75 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.68 จากปี 2557 และบริษทั มีขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด 421.74 ล้านบาท คิดเป็ นผลขาดทุน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.73 จากปี ก่อนหน้า
ในปี 2559 ทางบริษทั จะทาการขยายเส้นทางการบินไปสู่ต่างประเทศมากขึน้ เพื่อเพิม่ รายได้ต่อปริมาณการผลิตผูโ้ ดยสารและ
รายได้จากค่าบริการต่อผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ระยะการบินทีย่ าวขึน้ จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ส่งผลทาให้ต้นทุนคงทีแ่ ละ
ค่าซ่อมบารุงรักษาต่อหน่วยลดลง
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ฐานะการเงิ น
หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

เปลีย่ นแปลง

ร้อยละ

รวมสินทรัพย์

6,569.00

7,110.22

541.22

8.24

รวมหนี้สนิ

2,219.65

4,168.16

1,948.51

87.78

3,771.12

3,047.22

(723.90)

(19.20)

578.23

(105.16)

(689.39) (118.19)

4,349.35

2,942.06

รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

(1,407.29)

(32.36)

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 7,110.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.24 จากสิ้นปี ก่อน
โดยแบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน 6,138.57 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 971.65 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86.32 และ
13.68 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
เงินสดเพิม่ ขึ้นจากการได้รบั เงินประกันและเงินมัดจาเครือ่ งบินคืนจากการรับมอบเครือ่ งบินและการเข้าทาสัญญาการจัดหา
เงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครือ่ งบิน: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2558 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.0 สาเหตุหลักมาจากการ
เข้าทาสัญญาขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back) ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน สาหรับเครื่องบินทีบ่ ริษทั ซื้อจาก
ผูผ้ ลิต ทัง้ นี้ บริษทั ได้รบั เงินมัดจาเครื่องบินคืน จากการทีบ่ ริษทั รับมอบเครื่องบินในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2558
นอกจากนี้ การเข้าทาสัญญาการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครื่องบิน (Pre-Delivery Payment: PDP) สาหรับฝูงบินไอ
พ่น ทีจ่ ะรับมอบระหว่างปี 2559 – 2560 ยังเป็ นอีกสาเหตุทท่ี าให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื ่ เพิม่ ขึน้ จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ่อมเครือ่ งยนต์ : ในปี 2558 บริษทั มีการส่งเครื่องยนต์ของเครื่องบิน
เข้าซ่อมบารุงตามระยะ (Engine Shop Visit) ทาให้บริษทั ต้องจ่ายเงินทดรองค่าซ่อมบารุงแก่ผใู้ ห้บริการไปก่อน ซึ่งปั จจุบนั
อยู่ระหว่างดาเนินการเบิกคืนจากเงินสารองเพื่อการซ่อมบารุง (Maintenance Reserve) ทีไ่ ด้จ่ายไว้กบั ผูใ้ ห้เช่าเครื่องบิน
ก่อนหน้านี้เป็ นรายเดือนตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่าเครือ่ งบิน
จากรายการข้างต้น ทาให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื รวม 1,119.77 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2557 ร้อยละ 160.27
หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึ้นตามรายได้และขนาดฝูงบินทีใ่ หญ่ข้นึ : ณ ปี 2558 บริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม 4,168.16 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87.78 จากสิน้ ปี 2557 สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายของธุรกิจ รวมถึงประมาณการ
หนี้สนิ ค่าซ่อมบารุงทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามขนาดฝูงบินซึง่ เป็ นรายการปกติของบริษทั
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงตามผลการดาเนินงานทีข่ าดทุน : บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม 2,942.06 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 32.36 จากสิ้นปี 2557 สาเหตุหลักมาจากผลการดาเนินงานขาดทุนในปี ท่ผี ่านมา โดยแบ่งเป็ นผลขาดทุน ส่วน
ของบริษทั ใหญ่ 723.90 ล้านบาท และขาดทุนจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 938.39 ล้านบาท
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งบกระแสเงิ นสด
หน่วย: ล้านบาท
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมการการลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

2557
(2,450.20)
2,717.90
458.12
7.43
733.25
2,193.36
2,926.61

2558
649.31
(131.66)
775.00
(5.50)
1,287.15
2,926.61
4,213.76

สาหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อ ยมีกระแสเงิน สดได้มาจากกิจกรรมดาเนิน งานสุ ทธิ 649.31 ล้านบาท รายการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญต่อการได้มาของเงินสด คือ เงินประกันและเงินมัดจาเครื่องบินทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวทีบ่ ริษทั ได้รบั คืนจากการรับ
มอบเครือ่ งบินและการเข้าทาสัญญาการจัดหาเงินทุนสาหรับเงินมัดจาเครื่อ งบิน ส่วนรายการหลักทีม่ ผี ลต่อการใช้ไปของเงินสดคือ ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อ่นื จากเงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเครือ่ งยนต์ของเครือ่ งบินล่วงหน้า
ส่วนกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน มาจากเงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 43.43 ล้านบาท ขณะทีด่ า้ นการใช้ไปของเงิน
สดคือการจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเป็ นเงิน 123.55 ล้านบาทและเงินสดจ่ายสาหรับเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
34.75 ล้านบาท ซึ่งเป็ นไปตามทีบ่ ริษทั ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษทั Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd ในสัดส่วนร้อยละ 25.00
โดยบริษทั ดังกล่าวจัดตัง้ ขึน้ ทีป่ ระเทศสิงคโปร์เพือ่ ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน
สาหรับกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน มาจากเงินสดรับจากการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน 520.00 ล้าน
บาท นอกจากนี้ยงั มีเงินสดรับค่าหุน้ ของบริษทั ย่อยจากส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม 255.00 ล้านบาท ซึ่งมาจากการรับชาระเงินเพิม่
ทุนของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จากัด จานวน 500.00 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 ทาให้บริษทั ได้รบั เงินสดค่าหุน้ ของบริษทั ย่อยจาก
ผูถ้ อื หุ้นทีเ่ 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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