บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
1.

ปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงในข้อนี้ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ
ที่ปรากฎในเอกสารนี้อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้กล่าวในเอกสารฉบับนี้อ้างอิงจาก
ข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีนัยสําคัญบาง
ประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อบริษัท และมูล ค่าหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงที่ระบุในเอกสาร
ฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทไม่ทราบได้ในขณะนี้ หรือพิจารณาแล้วว่าไม่เป็นสาระสําคัญในปัจจุบันนั้นเป็น
ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ได้ ใ นอนาคต นอกจากนี้ ข้ อ ความที่ เ ป็ น ลั ก ษณะ การ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคําว่า “เชื่อว่า”
“คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ
ธุรกิจ แผนการดํ าเนินงานของบริ ษัท การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ในการประกอบธุรกิจ ของบริษั ท
นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สําหรับข้อมูลในส่วนที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิ จ
ของประเทศนั้น ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้
1.

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติการทางการบิน

1.1

ความเสี่ยงจากการจัดหาปริมาณน้ามันเชือ้ เพลิงที่เพียงพอและความผันผวนของราคาน้ามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินจัดเป็นวัตถุดิบหลักที่สําคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยระหว่างปี 2553
– 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเป็นร้อยละ 32.3 – 38.8 ของต้นทุนจากการ
ดําเนินงาน ซึ่งจัดเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติการบินของบริษัท อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดดําเนินการ อีกทั้ง ปริมาณและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้อย่าง
แม่นยํา นอกจากนั้น กรมการบินพลเรือนยังไม่อนุญาตให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ แยกจากค่าโดยสารสําหรับเที่ยวบินโดยสารภายในประเทศแบบประจํา รวมถึงมีการจํากัด
ราคาจําหน่ายตั๋วโดยสารขั้นสูง แต่ในการดําเนินธุรกิจสายการบินโดยทั่วไป บริษัทจะจําหน่ายตั๋วโดยสาร
ล่วงหน้าก่อนการบิน ดังนั้น หากราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น บริษัทอาจไม่สามารถปรับราคาตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้น ได้
อย่างเพียงพอและอาจผลส่งให้บริษัทมีอัตรากําไรลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจทําให้บริ ษัทประสบภาวะ
ขาดทุนได้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดหาและบริหารต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และเพื่อเป็นการลด
และกระจายความเสี่ยงดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทจึงจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงจากผู้ค้าน้ํามันรายใหญ่ของประเทศ
มากกว่า 1 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยตั้งแต่เริ่ม
ดําเนินกิจการบริษัทไม่เคยประสบภาวะขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับการบริหารต้นทุนน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน เพียง
บางส่วน (Partial Hedging) เท่านั้น เนื่องจากบริษัทใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing หรือ การ
กําหนดค่าตั๋วโดยสารหลายระดับราคา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของ
แต่ละสายผลิตภัณฑ์ 3.3 นโยบายการกาหนดราคาและบริหารจัดการรายได้”) ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับบริษัท
ในการบริหารรายได้และต้นทุน และทําให้บริษัทสามารถปรับราคาจําหน่ายตั๋วโดยสารได้บางส่วน (เฉพาะส่วนที่
ยังไม่ได้มีการจําหน่าย) ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบจากราคาน้ํามันได้บางส่วน
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 2

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
สําหรับการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทเข้าทําสัญญาในสองลักษณะคือ การ
เข้าทําสัญญาอนุพันธ์กับผู้ค้าน้ํามันโดยตรง และการเข้าทําสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับธนาคาร โดยการเข้า
ทําสัญญาทั้งสองลักษณะของบริษัทมี ระยะเวลาการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Tenor) ที่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่เปิดจําหน่ายตั๋วโดยสาร และส่งผลให้ระหว่างปี 2554 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีกําไร
จากการเข้าทําสัญญาดังกล่าวจํานวนรวม 2.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของค่าใช้จ่ายน้ํามันในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
น้ํามัน และเพื่อบริหารต้นทุนน้ํามัน มิได้มุ่งเน้นการทํากําไรจากความผันผวนของราคาน้ํามัน
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทจําเป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะ
ระบบเว็บไซต์ (Website) และระบบสํารองที่นั่ง (Reservation System) ซึ่งบริษัทใช้บริการระบบดังกล่าวจาก
บุคคลภายนอก โดยหากระบบเว็บไซต์และระบบสํารองที่นั่งของบริษัทมีปัญหาขัดข้อง หรือระบบดังกล่าวของผู้
ให้ บ ริ ก ารเกิ ด ความขั ด ข้ อ ง ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท อย่ า งรุ น แรงและมี นั ย สํ า คั ญ
เนื่องจากระหว่างปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีลูกค้าสํารองที่นั่งผ่านเว็บไซด์คิดเป็นร้อยละ
44.5 - 56.7 ของจํานวนลูกค้าทั้งหมด
บริษัทยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการละเมิดความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยเฉพาะการลักลอบนําข้อมูล
ความลับของลูกค้าที่สํารองที่นั่งไปใช้ทางผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัททําให้ลูกค้าขาดความ
เชื่อมั่นต่อบริษัท และไม่ใช้บริการบริษัท
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตอย่างสูงโดยเฉพาะบริษัทมี
มาตราการป้องกันปัญหาขัดข้องของระบบเว็บไซต์และระบบสํารองที่ นั่งโดยมีการจัดทําการสํารองข้อมูลทุกวัน
และยังมีการตั้งศูนย์ข้อมูลสํารองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) โดยหากมีปัญหาเกิดขึ้นกับศูนย์ข้อมูลหลัก
ข้อมูลที่มีการสํารองไว้จะสามารถนํามาใช้งานได้ที่ศูนย์ข้อมูลสํารองฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้น
บริษัทยังทําการจัดทําเครือข่ายเน็ตเวิร์คสํารองในกรณีที่การติดต่อบนเครือข่ายเน็ตเวิร์คหลักมีปัญหาเพื่อให้การ
ติดต่อระหว่างบริษัทกับ ระบบภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ก ระทบต่ อธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทยัง มี
มาตรการป้องกันการละเมิดลักลอบนําข้อมูลความลับของลูกค้าที่สํารองที่นั่งไปใช้ทางผิดกฎหมาย โดยมีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบเพื่อป้องกันการถูกบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี รวมทั้งมีการเข้ารหัสข้อมูลตาม
มาตรฐาน การทดสอบการบุกรุกเพื่อปิดข้อบกพร่องเป็นประจําทุกปี และเก็บรายละเอียดการเข้าใช้ระบบตาม
พระราชบัญ ญัติค อมพิว เตอร์ทุกประการ อี กทั้งตั้ งแต่ เริ่ม เปิดดํา เนิน การ บริษั ทไม่พ บข้อร้ องเรียนในกรณี
ดังกล่าว และบริษัทไม่มีคดีความในกรณีดังกล่าวอีกด้วย

1.3

ความเสี่ยงจากการทีบ่ ริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามมาตรฐานภายใต้ระเบียบต่างๆ ได้ในอนาคต หรือ
อาจดารงใบอนุญาตตามกฎระเบียบทีม่ ีได้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทจําเป็นต้องได้รั บอนุญาตจากทางราชการ นอกจากนั้นจะต้องอยู่ใต้การบังคับของ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของบริษัท ดังนั้น หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการตีความของกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบ
อย่างต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สําหรับเอกสารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับอนุญาตให้ทําการ
บินประกอบด้วย

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 3

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
บริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (‚Air Operating License‛ หรือ ‚AOL‛)
ทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศจากกระทรวงคมนาคม ซึ่งใบอนุญาตฉบับปัจจุบันจะ
หมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ในกรณีใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุลงและบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้
ต่ออายุ ก็จะไม่สามารถประกอบธุรกิจสายการบินต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการในเมื่อ พ.ศ.
2547 บริษัทได้รับการต่ออายุใบอนุญาตฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมิเคยทําผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ของทางราชการ ทําให้คาดว่าบริษัทจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
 ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ
บริษัทได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ (‚Air Operator Certificate‛ หรือ ‚AOC‛) จากกระทรวง
คมนาคม ซึ่งใบรับรองฉบับปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ในกรณีใบรับรองดังกล่าว
หมดอายุลงและบริษัทไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุ ก็จะไม่สามารถประกอบธุรกิจสายการบินต่อไปได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกิจการใน พ.ศ. 2547 บริษัทก็ได้รับใบรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตั้งแต่
ก่อตั้งบริษัทมิได้ทําผิดต่อกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของทางราชการ ทําให้คาดว่าบริษัทจะสามารถต่อ
อายุใบรับรองฯ ต่อไปได้อีก
 สิทธิการบิน
ในการทําการบินแต่ละเส้นทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัทต้องได้รับการจัดสรรสิทธิการ
บินเส้นทางนั้นๆ จากกระทรวงคมนาคม ซึ่งสิทธิการบินดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้รับตลอดไป เว้นแต่หากบริษัท
ไม่สามารถทําการบินเส้นทางใดได้อย่างต่อเนื่องเกินกว่า 1 ตารางการบิน (ประมาณ 6 เดือน) ทางราชการมี
สิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการบินในเส้นทางนั้นได้
สําหรับการทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งคาดว่าจะเปิดดําเนินการในปี 2556 นั้น นอกเหนือจาก
เอกสารและปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตให้ทําการบิน (Operating Permit) จากประเทศที่
จะทํ า การบิ น ไป บริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งที่ อ าจโดนเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ทํ า การบิ น ได้ ห ากไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกําหนดของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะปฎิบัติตามข้อกําหนดหรือกฎหมายของแต่
ละประเทศอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนเพิกถอนใบอนุญาต
1.4

ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินอายุเฉลี่ย 11.7 ปี โดยฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบํารุงเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใช้งาน ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนหลักอันหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท โดยระหว่าง ปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง คิดเป็นร้อยละ
14.3 – 17.0 ของต้นทุนการดําเนินงานรวม ทั้งนี้หากค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนั้น การซ่อมบํารุงบางประเภทบริษัทได้
ว่าจ้างบริษัทภายนอกในดําเนินการ ดังนั้น บริษัทอาจเผชิญความเสี่ยงจากการล่าช้าในการซ่อมแซมเครื่องบิน
ซึ่งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และอาจส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากอาจจะไม่
สามารถปฏิบัติการบินตามตารางที่กําหนดได้
บริษัทมีมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัทได้ทําการเปลี่ยนฝูงบินในระหว่างปี 2555 – 2556 ทําให้
อายุเครื่องบินของบริษัทลดต่ําลงเหลือ 7.2 ปี ภายหลังการเปลี่ยนฝูงบินแล้วเสร็จ ด้านการซ่อมบํารุงเครื่องบิน
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บริษัทได้ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกที่มีความชํานาญ มีประสบการณ์สูงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน
ระดับ โลก ได้ รั บการรับ รองมาตรฐานองค์ ก รบริห ารการบิน แห่ งสหรั ฐอเมริ กา (US Federal Aviation
Administration : FAA) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency : EASA) เพื่อมาดูแลวางแผนและทําการซ่อมบํารุงเครื่องบินให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทประเมินแล้วว่าจะมี
ความคุ้มค่าในทุกๆ ด้าน เพราะบริษัทมิต้องลงทุนในอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องบินที่มีราคาสูง รวมถึงโรงซ่อม
เครื่องบินซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก และอาจจะยังไม่มคี วามประหยัดเนื่องจากขนาด ตลอดจนการฝึกอบรม
พัฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ งทํ า ให้ บ ริษั ท คาดว่ า จะสามารถประหยั ดค่ า ใช้ จ่ ายในการซ่ อ มบํ า รุง เครื่ อ งบิ น ได้ อ ย่า งมี
นัยสําคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทมีบุคลากรที่ทําหน้าที่ติดตามดูแลให้เครื่องบินของบริษัทเข้าซ่อมบํารุงตามตาราง
อย่างเคร่งครัด
1.5

ความเสี่ยงจากผลกระทบในทางลบจากการประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องบิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่เครื่องบินของบริษัทประสบอุบัติเหตุ ประสบเหตุฉุกเฉิน การก่อการร้าย หรือภัย
พิบัติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะได้รับผลกระทบ
เชิงลบอย่างมีนัยสําคัญ
 เครื่องบินลําดังกล่าวของบริษัทจะไม่สามารถให้บริการผู้โดยสาร หรือ ลูกค้าของบริษัทได้ตามตารางการบิน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้บริษัทมีรายได้ในอนาคตที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ
 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเหรือจัดหาเครื่องบินลําใหม่เพื่อทดแทน ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องแบกรับ
ต้องทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนดังกล่าว
 ทําให้บริษัทมีภาพลักษณ์ในด้านลบต่อสาธารณชน ผู้โดยสารอาจขาดความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัย
ในการดําเนินงานของบริษัท และตัดสินใจไม่เลือกใช้สายการบินของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อผลการดําเนินงาน
ในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ
 บริษัทอาจไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยได้ครบทั้งจํานวน หากมูลค่าที่บริษัททําประกัน
ไว้ต่ํากว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทอาจมีภาระเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นในอนาคต
อย่ า งไรก็ต าม บริ ษัท มี มาตรการป้อ งกัน ความเสี่ย งดัง กล่า ว โดยว่า จ้ างบริ ษัท ผู้ ซ่อ มบํา รุ ง เครื่ องบิ น ซึ่ ง มี
มาตรฐานการให้บริการในระดับโลกมาดูแลวางแผนการซ่อมบํารุงเครื่องบินให้แก่บริษัท เพื่อให้เครื่องบินอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือนและมาตรฐานการบินนานาชาติอยู่ตลอดเวลา
อีกทั้ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ กรมการบินพลเรือนได้ดูแลรักษาความปลอดภัยภายใน
ท่าอากาศยานอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด ทําให้ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยประสบเหตุการณ์ที่
กล่าวมาในข้างต้น บริษัทยังได้กําหนดแนวทางการดําเนินการหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทําให้เชื่อมั่นได้ว่า
บริ ษั ท จะสามารถควบคุ ม ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ได้ และจะยั ง คงดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายหลั ง เกิ ด
เหตุการณ์ที่กล่าวมาในข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “3. การประกอบธุรกิจของแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์ 3.10 การดาเนินงานของบริษัท”) ในส่วนการจัดทําประกันภัย บริษัทได้ทําประกันภัยสําหรับการ
บินตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยทําประกันภัยอากาศยานทุกลําของนกแอร์ โดยมี
วงเงิ น รั บ ผิ ด ชดใช้ ต ามที่ กํ า หนดในสั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งบิ น และคาดว่ า จะเพี ย งพอต่ อ ความเสี ย หายหากเกิ ด
เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
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1.6

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทย
ธุร กิจ สายการบิน จัด เป็ นธุ รกิ จที่ พึ่ง พาการเดิน ทางของนัก ท่อ งเที่ย ว โดยส่ วนทั่ว ไปประเทศไทยมี ฤดู กาล
ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 4 ของทุกปี จึงส่งผลให้ธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างธุรกิจสายการ
บิน จึงอาจมีผลการดําเนินงานที่ลดต่ําลงในไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ของทุกปี
อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และคาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนใน
ส่วนนักท่องเที่ยวมากเช่นสายการบินอื่นที่มุ่งเน้นให้บริการนักท่องเที่ยว เนื่องจากลูกค้าหลักของนกแอร์เป็น
ผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและเยี่ยมญาติมากกว่านักท่องเที่ยว ซึ่งลูกค้านักธุรกิจ และเยี่ยมญาติมีการ
เดินทางเป็นประจํา และความต้องการการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัทมีจึงรายได้ที่
สม่ําเสมอกว่ารายได้ของบริษัทสายการบินอื่นที่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยว ในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วน
ลูกค้าที่เดินทางเพื่อธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.0 ลูกค้าที่เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติร้อยละ 23.0 และลูกค้าที่
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวร้อยละ 34.0 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีมาตรการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดใน
ประเทศเพียงอย่างเดียว โดยมีแผนเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในปี 2556 อีกทั้งเพื่อเป็นการขยาย
ธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต

1.7

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติจัดเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อการประกอบธุรกิจสายการบิน อีกทั้งจัดเป็นสถานการณ์ที่
บริษัทไม่อาจคาดการณ์ได้ก่อน ดังเช่นกรณีของมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555 ซึ่ง
ส่งผลให้บริษทั ต้องย้ายฐานปฏิบตั ิการหลักจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราว ทําให้บริษัทมีจํานวนผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 23.8 จากที่บริษทั คาดการณ์ไว้ และมี
ค่าใช้จ่ายทําให้บริษทั ประสบภาวะขาดทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ดี บริษัทมี มาตราการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยบริษัท เตรียมพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งเครื่องบิน
บุคลากร และระบบสนับสนุนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการ บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการหยุดดําเนินธุรกิจ
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนั้นบริษัทมีการสนองตอบต่อปัญหาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งบริษัทไม่
สามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ในกรณีน้ําท่วมท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองในช่วงปลายปี 2554
บริษัทได้มีการเตรียมแผนสํารองไว้ล่วงหน้า และมีการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังจะเห็น
ได้ว่าเครื่องบินของบริษัทมิได้รับความเสียหายจากผลกระทบดัง กล่าวแม้แต่ลําเดียว มีเพียงสํานักงานและ
อุปกรณ์เครื่องใช้เสียหายเพียงเล็กน้อยเนื่องจากตั้งอยู่บนชั้น 1 ของอาคาร และบริษัทสามารถเปิดให้บริการ
เที่ยวบินกับผู้โดยสารได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิภายใน 2 วันหลังจากเกิด เหตุการณ์น้ําท่ว ม
ดังกล่าว อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวทําให้มั่นใจได้ว่าหากเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะสามารถควบคุมสถานการณ์และความเสียหายของบริษัทได้

1.8

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบริษทั ภายนอกในการในการปฎิบตั ิงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
ของบริษทั
บริษัทมีความจําเป็นต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเป็นในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดหาเครื่องบินแบบเช่าเหมาลํา บริการภาคพื้นดิน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีบุคลากรเพื่อควบคุมการปฎิบัติงานของบริษัทภายนอก แต่บริษัทก็มิสามารถ
ควบคุมการปฏิบัติงานบริษัทภายนอกได้อย่างครบถ้วน การปฎิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือปฎิบัติหน้าที่ล่าช้า อาจ
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทในเชิงลบ นอกจากนั้น หากสัญญากับบริษัทภายนอกดังกล่าวหมดลง
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 6

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทอาจไม่สามารถสรรหาบริษัทอื่นที่มีความสามารถให้บริการกับบริษัทในอัตราค่าจ้างเดียวกัน ซึ่งจะส่งผล
ให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม การว่าจ้างบริษัทภายนอกในการดําเนินงานดังกล่าวให้กับบริษัท จะทําให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต่ํา
กว่ า การลงทุน ซื้ อ อุป กรณ์แ ละว่า จ้ า งบุ ค ลากรเพื่ อ ดํ า เนิ น การเอง อี ก ทั้ง หากผู้ ป ระกอบการที่ บริ ษั ท ว่า จ้ า ง
ปฏิบัติงานบกพร่อง หรือล่าช้า บริษัทก็สามารถปรับค่าเสียหายกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้ และบริษัทอาจ
พิจารณายกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับผู้ประกอบการรายดังกล่าว หากบริษัทสามารถหาผู้ประกอบการราย
อื่นที่มีเหมาะสมกว่าและสามารถดําเนินงานให้บริษัทได้เช่นเดียวกัน
1.9

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรง
ในการประกอบธุรกิจสายการบินภายในประเทศ บริษัทจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นที่ให้บริการเส้นทาง
การบินภายในประเทศเช่นเดียวกับบริษัท ทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่า ง การบินไทย ไทยสมายล์
และบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ อย่าง ไทยแอร์เอเชีย และโอเรียนท์ไทย ซึ่งด้วยการ
แข่งขันที่รุนแรง ทําให้สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมุ่งเน้นการให้บริการตามรูปแบบเดิมที่เรียกว่า การ
บริการคุณภาพสูง (Full Service Airline) เพื่อแข่งขันกับสายการบินราคาประหยัด อีกทั้งสายการบินราคา
ประหยัดก็มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา (Cost Leadership) ในการแข่งขันกับสายการบินที่ให้บริการเต็ม
รูปแบบเช่นกัน นอกเหนือจากการแข่งขันกับสายการบินเต็มรูปแบบแล้ว บริษัทยังจําเป็นต้ องแข่งขันกับสาย
การบิ น ราคาประหยัด สายการบิน อื่น ซึ่ง บางสายการบิ น มีข นาดทางธุร กิจ ที่ ใหญ่ กว่ าและมี แ หล่ งเงิ นทุ น ที่
มากกว่าบริษัท ทําให้บริษัทอาจเสียเปรียบในเชิงของต้นทุนของการให้บริการ อีกทั้งบริษัทไม่อาจหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันกับผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบอื่นในประเทศไทยเช่น รถทัวร์ รถไฟ และรถไฟความเร็วสูงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต การแข่งขันที่สูงยิ่งในอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทมีอัตรากําไรที่ลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีการเดินทางใดๆ ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางโดยเครื่องบิน
ดังนั้น การเดินทางทางอากาศจึงยังเป็นการขนส่งมวลชนที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจสายการ
บินราคาประหยัดนั้น ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมี อัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 17.0 ต่อปี ซึ่ง
สูงกว่าธุรกิจสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบอย่างชัดเจน และทําให้ธุรกิจสายการบินราคาประหยัดในประเทศ
ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากต่อเนื่องจากร้อยละ17.5 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2555
บริษัทเชื่อว่าการแข่งขันของสายการบินราคาประหยัดแต่ละราย จะช่วยกระตุ้นความต้องการการเดินทางทาง
อากาศ โดยหากสายการบินอื่นจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด หรือโปรโมชั่น (Promotion) ยอดการจองซื้อ
ตั๋วโดยสารของนกแอร์กจ็ ะเพิ่มขึน้ เช่นกัน อีกทั้งบริษทั มีความมัน่ ใจว่านกแอร์มีการให้บริการที่แตกต่างและโดด
เด่นกว่าสายการบินราคาประหยัดอื่นอย่างชัดเจน ทั้งเครือข่ายการให้บริการเส้นทางการบิน และการให้บริการ
อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่การจองตัว๋ โดยสาร การเลือกที่นั่งล่วงหน้า บริการเช็คอิน บริการน้ําหนักสัมภาระ การบริการ
บนเครื่องบิน จนถึงภายหลังจากส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ทําให้บริษทั คาดว่านกแอร์มีข้อ
ได้เปรียบและยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าสายการบินคู่แข่ง และทุกครัง้ ทีม่ ีการจัดกิจกรรมทางการตลาด นกแอร์จะเป็น
สายการบินที่ได้รับกระแสตอบรับจากผูโ้ ดยสารเป็นอย่างดี

1.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาการใช้งานเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800
ในส่วนของเครื่องบินแบบไอพ่น บริษัทดําเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737-800 เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
เป็นเครื่องบินแบบทางเดินเดียวที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิต โดยใช้เครื่องยนต์แบบ
ส่วนที่ 2 หน้าที่ 7

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
New Generation ทําให้สมรรถนะของเครื่องบินมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งด้านความประหยัดเชื้อเพลิง การซ่อม
บํารุง ความจุผู้โดยสารมากขึ้น ตลอดจนการตกแต่งห้องโดยสารและรูปลักษณ์ของเครื่องบินสวยงามทันสมัย
นอกจากนี้ การมีฝูงบินเดียวจะทําให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการดําเนินการ อาทิ การซ่อมบํารุงเครื่องบิน
การฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ เป็นต้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีเครื่องบินรุ่นดังกล่าว จํานวน 10 ลํา
จากจํานวนเครื่องบินทั้งหมดของบริษัททั้งหมด 17 ลํา บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการดําเนินงานหากเครื่องบินรุ่น
ดังกล่าวมีปั ญหาทางเทคนิคและจําเป็นต้องเข้าซ่อมบํ ารุงหรือปรับปรุงเพื่อ ให้สามารถนํามาดํา เนินงานได้
ตามปกติ ข้อบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลเพิ่มเติมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบินออกข้อกําหนด
เพิ่มเติมหรือเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้บริษัทมีผลการดําเนินงาน
ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ หากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีปัญหาทางเทคนิคขั้นรุนแรง บริษัทอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินรุ่นอื่น
แทน และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นอื่นทดแทนได้ในต้นทุนที่เทียบเท่าฝูงบินเดิมภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม บริษัทจะมีผลการดําเนินงานที่ลดต่ําลงอย่างมีนัยสําคัญ หรืออาจประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ตาม สายการบินทั่วโลกดําเนินงานโดยใช้เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 กันอย่างแพร่หลาย และมีการใช้
งานมาแล้วกว่า 18 ปี โดยไม่พบข้อบกพร่องทางด้านเทคนิค หรือปัญหาทางด้านเครื่องยนต์ที่รุนแรง
1.11 ความเสี่ยงจากการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน และการถ่วงงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไม่มีสหภาพแรงงาน ทั้งนี้ หากพนักงานของบริษัทจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อ
ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น อาจส่งผลในเชิงลบต่อบริษัท และบริษัท
อาจจะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ บุ ค ลากรสู ง ขึ้ น อาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลประกอบการลดต่ํ า ลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
นอกจากนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการรวมกันนัดหยุดงานของพนักงานในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานของบริษัทได้ เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก
และมีผลการดําเนินงานลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หรือประสบภาวะขาดทุนได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานเป็นอย่างมาก โดยให้การดูแลพนักงานเสมือน
สมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมให้มีก ารพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อี กทั้งให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างยุติธรรม จึงทําให้ตั้งแต่เริ่มดําเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยประสบเหตุการณ์ดังกล่าว
1.12 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สําคัญเป็นเงินสกุลต่างชาติ หรืออ้างอิงกับเงินสกุลต่างชาติ ได้แก่ ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าซ่อม
บํารุงเครื่องบิน และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง โดยระหว่างปี 2553 – 2555 และ ไตรมาส 1 ปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่าย
ประเภทดังกล่าวรวมร้อยละ 55 - 65 ของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา
ต่างประเทศขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุม หรือ
ประมาณการได้ อ ย่ า งแม่ น ยํ า หากอั ต ราแลกเปลี่ ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทางลบอาจส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกําหนด
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น โดยมีสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยง และระยะเวลาการเข้าทํา
สัญญาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของการดําเนินงาน โดยในการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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บริษัทมีนโยบายการเข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาเงินบาทมีการแข็ง
ค่ามาโดยตลอดและมีแนวโน้นแข็งค่า อันจะส่งผลดีต่อบริษัท
1.13 ความเสี่ยงจากทีบ่ ริษัทไม่สามารถทาประกันภัยกับความเสี่ยงบางประการได้และอาจไม่สามารถจัดหา
ประกันภัยที่ครอบคลุมได้
ถึงแม้การประกันภัยของอุตสาหกรรมการบินจะครอบคลุมความเสี่ยงต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับลําตัวอากาศ
ยาน รวมทั้ งอะไหล่ เครื่ องยนต์ ชิ้ นส่ วนประกอบอุ ปกรณ์แ ละอุ ป กรณ์ สนั บสนุ นภาคพื้ น ดิน รวมทั้ง อุ ปกรณ์
เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่มีใบอนุญาต ผู้โดยสารและสัมภาระ และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ตลอดจนภัย
อันเกิดจากสงครามและความเสี่ยงอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้องกับภัยสงคราม แต่กรมธรรม์ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นซึ่งไม่
สามารถเรียกร้องสินไหมได้ อาทิ ความเสียหายของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลา (Wear and tear) ความเสียหายทางเทคนิคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ (Mechanical breakdown) เป็น
ต้น จึงจัดเป็นความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ที่สายการบินต้องเผชิญ ซึ่งหากสายการบินต้องการทําประกันภัยครอบคลุม
ความเสี่ยงดังกล่าวอาจต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูง และอาจจะไม่สามารถหาผู้รับประกันภัยได้
อย่างไรก็ดี บริษัทได้กันสํารองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุง โดยบางส่วนจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าเครื่องบิน และบางส่วน
ตั้งสํารองไว้ภายในบริษัท ทําให้บริษัทเชื่อว่าจะมีเงินค่าซ่อมบํารุงเพียงพอหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ปัจ จุ บัน มี ก ารก่ อ การร้ ายเกิ ดขึ้ น ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ การก่ อ การร้ ายที่ สหรั ฐอเมริ ก าเมื่ อ วัน ที่ 11
กันยายน 2544 บริษัทผู้รับประกันภัยทั่วโลกจึงได้กําหนดให้ธุรกิจการบินจัดทํา ประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุ ค คลที่ ส ามส่ ว นเกิ น จากกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย การเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด ของลํ า ตั ว อากาศยาน รวมทั้ ง อะไหล่
เครื่องยนต์ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่และยวดยานที่ไม่
มีใบอนุญาตและความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ที่เกิดจากภัยสงครามและภัยที่เกี่ยวเนื่อง ทําให้สายการบินมี
ต้นทุนค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสูงกว่าวงเงินรับ
ผิดชดใช้สูงสุดที่บริษัททําประกันภัยไว้ จะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
และอาจรุนแรงจนส่งผลให้บริษัทจําเป็นต้องระงับกิจการได้
1.14 ความเสี่ยงจากการไม่ประสบความสาเร็จในการปรับใช้ยุทธศาสตร์ในการเติบโต
ยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจของบริษัทประกอบด้วย การเพิ่มเส้นทางการบินให้ครอบคลุมเส้นทางบินใน
ประเทศ การมีฝูงบินที่ทันสมัย การควบคุมต้นทุนในการดําเนินงาน ทั้งนี้ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวของบริษัทต้องได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศ
ไทย ความต้องการของการเดินทางทางอากาศ การได้รับใบอนุญาตและสิทธิการบินในเส้นทางบินเป้าหมายที่
บริษัทต้องการทําการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทไม่สามารถควบคุม
และคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน ทําให้บริษัทมีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสําเร็จตามยุทธศาสตร์ที่บริษัท ได้
กําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมการบินอยู่อย่างสม่ําเสมอ ซึ่งหากปัจจัยต่างๆเกิดขึ้นในเชิงลบ ผู้บริหารจะสามารถปรับกลยุทธ์
เพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
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2.

ความเสี่ยงทางด้านการบริหารจัดการ

2.1

ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับบริษัท
ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีการบินไทย
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.2 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท อีก
ทั้งการบินไทยมีสิทธิในการส่งตัวแทนเป็นกรรมการในบริษัทจํานวน 5 คนจากกรรมการทั้ง หมด 12 คน ซึ่ง
โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างกรรมการดังกล่าวอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้
เนื่องจากทั้ง การบินไทยดําเนินธุรกิจสายการบินเต็มรูปแบบ ภายใต้แบรนด์ ‚การบินไทย‛ และ ‚ไทยสมายล์‛ ซึ่ง
มีลักษณะใกล้เคียงกับการดําเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของบริษัท
นอกจากนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นกแอร์มีการให้บริการเที่ยวบินในบางเส้นทาง ทับซ้อนกับการบินไทย
หรือไทยสมายล์ จํานวน 7 เส้นทางการบิน ได้แก่ กรุงเทพ – เชียงใหม่ กรุงเทพ – ภูเก็ต กรุงเทพ – อุดรธานี
กรุงเทพ – อุบลราชธานี กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ – หาดใหญ่ และ กรุงเทพ – เชียงราย จึงทําให้บริษัท
มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการแข่งขันกับการบินไทย ทําให้การบินไทยอาจพิจารณาไม่ให้ความร่วมมือการขยาย
ธุรกิจ เช่น การขยายเส้นทางการบินในต่างประเทศ การจัดหาเครื่องบิน และ การเพิ่มทุน โดยการใช้สิทธิผ่าน
ตัวแทนกรรมการ หรือ ฐานะผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า นกแอร์จะดําเนินธุรกิจสายการบินเช่นเดียวกันกับ การบินไทย และ ไทยสมายล์ แต่ด้วย
ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ทําให้นกแอร์ การบินไทย และ ไทยสมายล์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
และไม่ได้แข่งขันกันโดยตรงในตลาดระดับเดียวกัน
นอกจากนั้นบริษัทยังมีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รัดกุม ทั้งในด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างกรรมการที่มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม อีกทั้งการบริหารงานของบริษัทยังมีความเป็นอิสระจากผู้ถือ
หุ้น ใหญ่ ทํา ให้ นกแอร์สามารถให้ บ ริก ารในเส้ นทางการบิน ที่ทั บซ้ อนกับ การบิ นไทยได้ อย่ างอิสระและไม่ มี
ข้อจํากัด(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 2.6 ความสัมพันธ์ ความเป็น
อิสระทางธุรกิจ ความไม่พึ่งพิง และการแข่งขันระหว่างบริษัทกับการบินไทย”)

2.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหาร และ บุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านของบริษัท
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จําเป็นต้องพึ่งพาความสามารถและความชํานาญเฉพาะด้านของผู้บริหารเป็นหลัก
ทั้งในด้านกําหนดวิสัยทัศน์องค์กร และการบริหารงานสายการบินซึ่งมีความซับซ้อนของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้มี
ประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจสายการบิน อีกทั้งเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปในวงการธุรกิจสายการบิน
หากบริษัทสูญเสียประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และไม่สามารถสรรหา
ผู้ที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติเทียบเคียงได้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผลการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนั้น การดําเนินธุรกิจของบริษัทยังต้องอาศัยบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน เช่น นักบิน วิศวกร และ
บุคลากรอื่นๆ ที่มีความชํานาญสูง หากบริษัทสูญเสียบุคลากรดังกล่าวในจํานวนที่มีนัยสําคัญอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ โดยธุรกิจสายการบินประสบภาวะขาดแคลนบุคลากรผู้มี
ความชํานาญพิเศษโดยเฉพาะนักบิน และวิศวกร ในบางช่วงเวลา
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ทั้งนี้ บริษัทยังจําเป็นต้องแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ทั้งสายการบินประเภทเต็มรูปแบบ และสายการบินราคา
ประหยัดอื่นๆ ในการสรรหา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ และความชํานาญพิเศษดังกล่ าว อีกทั้งหาก
สายการบินคู่แข่งใช้นโยบายเพิ่มอัตราค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่สูงเพื่อดึงดูดบุคคลากรของบริษัท บริษัท
อาจจําเป็นต้องเพิ่มค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อรักษาหรือสรรหาบุคลากรดังกล่าวในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งการเพิ่ม ขึ้นของอัตราค่าตอบแทนดัง กล่าวอาจส่ง ผลให้ บริษัท มีอัตรากําไรที่ลดต่ําลงอย่างมี
นัยสําคัญ
อย่างไรก็ดี บริษัทได้เห็นความสําคัญของความเสี่ยงดังกล่าวจึงกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบ
ผู้บริหารและทีมงาน เพื่อให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนธุรกิจ และยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจมา
โดยตลอด นอกจากนั้ น บริ ษั ทมี แ ผนการฝึ ก อบรมพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ ม ความรู้ ค วามสามารถแก่บุ ค ลากรอย่ า ง
สม่ําเสมอ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าจะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เข้ามาดําเนินธุรกิจสืบทอด
ต่อจากผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทใช้นโยบายให้ค่าตอบแทนในลักษณะแปรผันกับระยะเวลาที่
ทํางานกับบริษัทเพื่อรักษาบุคลากรที่มีชํานาญเฉพาะด้าน ซึ่งระหว่างปี 2553 – 2555 และไตรมาส 1 ปี 2556
บริษัทมีพนักงานลาออกจํานวนรวมทั้งสิ้น 282 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ต่อปี
3.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย์

3.1

ความเสี่ยงจากการนาหุ้นของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทมีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนําหุ้นของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้บริษัท
ได้ยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
ในเบื้องต้น แล้วพบว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2544
(ปรับปรุงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย โดย
บริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งขึ้นอยู่กับผลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
บริษัทจึงยังคงมีความไม่แน่นอนที่บริษัท จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ดังนั้นผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับ
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นได้ตามราคาที่คาดการณ์ไ ว้หากหุ้นของบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้

3.2

ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัท ที่อาจผันผวนซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้
ลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
ราคาหุ้นสามัญของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้อาจมีการขึ้นลงอย่างผันผวน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายประการโดยหลายปัจจัยเป็นสิ่งทีบ่ ริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึง
 ทัศนะที่มีต่อโอกาสสําหรับธุรกิจและการประกอบการของกลุ่มบริษัทและอุตสาหกรรมสายการบินโดยทั่วไป
 ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานที่แท้จริงกับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดหวัง
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บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
 การเปลี่ยนแปลงในคําแนะนําหรือทัศนะของนักวิเคราะห์
 การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสายการบิน สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือ
บรรยากาศในตลาดหุ้น หรือเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆ
 ประกาศของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
 การเปลี่ยนแปลงในการประเมินมูลค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจคล้ายคลึงกับบริษัท และ
 ความผันผวนอย่างมากของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ดังนั้น จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ หุ้นสามัญของบริษัท อาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ํากว่าราคา
เสนอขายอย่างมาก
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