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PE 012/2562 
 

13 พฤศจกิายน 2562 
 

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 

 ตามทีบ่รษิทั สายการบนินกแอร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดร้ายงานผลประกอบการส าหรบังวด

สามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2562 โดยงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยมผีลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบั

ไตรมาส 3 ปี 2562 จ านวน 1,093.16 ลา้นบาท เปลีย่นแปลงลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มผีลขาดทุนจ านวน 

1,515.26 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 27.86 โดยแบ่งเป็นผลขาดทุนของบรษิทัใหญ่จ านวน 633.95 ล้านบาท 

และผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 459.21 ล้านบาท ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาถงึผลขาดทุน

เฉพาะส่วนที่เป็นของบรษิทัจ านวน 633.95 ลา้นบาท มกีารเปลี่ยนแปลงลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนถงึ 472.02 

ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนลดลงร้อยละ 42.68 บริษัทจึงขอชี้แจงปัจจัยหลักและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบรษิทั ดงันี้ 
  

สรปุผลประกอบการงบการเงินรวมไตรมาส 3 ปี 2562 
  

ในช่วงนอกฤดูท่องเทีย่ว (low season) ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) และจ านวนเทีย่วบนิลดลง คดิ

เป็นรอ้ยละ 0.64 และ 4.07 ตามล าดบัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากจ านวนอากาศยานทีล่ดลง

เหลอื 22 ล าจากการน าอากาศยานทีม่อีายุการใชง้านมากออกจากฝงูบนิ หรอืลดลงรอ้ยละ 15.38 อย่างไรกต็าม อตัรา

การใชเ้ครื่องบนิต่อล าเฉลีย่เพิม่สงูขึน้ถงึรอ้ยละ 13.14 ในขณะทีร่ายไดต่้อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (RASK) ลดลง

เลก็น้อยรอ้ยละ 0.57 แต่ต้นทุนต่อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (CASK) ลดลงถงึรอ้ยละ 15.64 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน จากการทีบ่รษิทัสามารถบรหิารจดัการต้นทุนทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้มปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ โดยผูบ้รหิารไดท้ าการตรวจสอบและวเิคราะห์หาสาเหตุจนท าใหบ้รษิทัสามารถลดตน้ทุนต่างๆ ไดต้ามแผนการ

ลดค่าใชจ้่ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกจิของบรษิทั นอกจากนัน้บรษิทัยงัไดท้ าการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบนิใหต้รง

ต่อเวลา (On-time performance) เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ค่าชดเชยส าหรบัการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight 

delay) ลดลงอกีดว้ย 

สง่ผลใหไ้ตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายไดร้วม 4,357.84 ลา้นบาท มผีลขาดทุนเบด็เสรจ็รวม

ส าหรบัไตรมาสนี้ 1,093.16 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของบรษิทัใหญ่จ านวน 633.95 ลา้นบาท และผลขาดทุนจาก

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 459.21 ลา้นบาท 

 ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทัมรีายได้จากการด าเนินงานรวม 2,783.67 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.79 

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ดา้นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของบรษิทั มจี านวนรวม 3,273.52 ลา้นบาท ลดลงถงึรอ้ย

ละ 14.70 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยบรษิทัมผีลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัไตรมาสนี้จ านวน 489.86 ลา้นบาท 

ลดลงมากถงึรอ้ยละ 49.70 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่มผีลขาดทุนจ านวน 973.79 ลา้นบาท 
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สถิติการโดยสารและอตัราส่วนทางธรุกิจท่ีส าคญั (ไม่รวมบริษทัย่อย) 

 

  หน่วย ไตรมาส 3 
ปี 2561 

ไตรมาส 3  
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง งวด 9 
เดอืน 
ปี 2561 

งวด 9 
เดอืน 
ปี 2562 

เปลีย่นแปลง 

รอ้ยละ รอ้ยละ 

จ านวนเครือ่งบนิ ณ สิน้งวด                

     - (ไอพน่) Boeing 737-800 New Generation ล า 16 14 (12.50) 16 14 (12.50) 

     - (ใบพดั) ATR 72-500 ล า 2 0 (100.00) 2 0 (100.00) 

     - (ใบพดั) Q400 NextGen ล า 8 8 0.00 8 8 0.00 

     - จ านวนเครือ่งบนิเฉลีย่ ล า 26.00 22.00 (15.38) 26.88 22.86 (14.96) 

ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร ลา้นทีน่ัง่-
กม.  

1,554 1,544 (0.64) 5,275 4,722 (10.48) 
(Available Seat Kilometers: ASK) 

ปรมิาณการขนส่งดา้นผูโ้ดยสาร ลา้นทีน่ัง่-
กม.  

1,348 1,316 (2.37) 4,743 4,123 (13.07) 
(Revenue Passenger Kilometers: RPK) 

จ านวนเทีย่วบนิ (No. of sectors) เทีย่วบนิ 15,127 14,511 (4.07) 50,242 46,073 (8.30) 

อตัราสว่นการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin factor) รอ้ยละ 86.77 85.23 (1.54) 89.91 87.31 (2.60) 

จ านวนผูโ้ดยสาร (Passenger Carried) ลา้นคน 1.95 1.89 (3.08) 6.67 6.15 (7.80) 

รายไดผู้โ้ดยสารต่อผูโ้ดยสารต่อกโิลเมตร 
(Passenger Yield) 

บาท/
ผูโ้ดยสาร-
กม. 

1.76 1.78 1.14 1.87 1.91 2.14 

รายไดต่้อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร บาท/ทีน่ัง่-
กม. 

1.75 1.74 (0.57) 1.91 1.91 0.00 
(Revenue per Available Seat Kilometers: RASK) 

ตน้ทุนต่อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร บาท/ทีน่ัง่-
กม. 

2.43 2.05 (15.64) 2.29 2.17 (5.24) 
(Cost per Available Seat Kilometers: CASK) 

ตน้ทุนต่อปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสารทีไ่มร่วม
ค่าใชจ้่ายเชือ้เพลงิ (Cost per Available Seat 
Kilometers exclude Fuel: CASK ex-fuel) 

บาท/ทีน่ัง่-
กม. 

1.70 1.44 (15.29) 1.60 1.52 (5.00) 

อตัราการใชเ้ครือ่งบนิต่อล า  
(Average Aircraft Utilization Hours) 

ชัว่โมง
ปฏบิตักิาร
บนิ/วนั 

8.37 9.47 13.14 9.31 9.74 4.62 
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ผลประกอบการประจ างวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือน ปี 2562 

รายได้ประจ างวด (ไม่รวมบริษทัย่อย) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 3/2562 
เปลีย่น 
แปลง 
รอ้ยละ 

งวด 9 เดอืน  
ในปี 2561 

งวด 9 แรก  
ในปี 2562 

เปลีย่น 
แปลง 
รอ้ยละ จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

รายไดจ้ากค่าโดยสาร 2,436.03 85.07 2,437.76 87.57 0.07 9,091.88 86.30 8,175.35 88.02 (10.08) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 329.36 11.50 293.30 10.54 (10.95) 1,105.91 10.50 973.76 10.48 (11.95) 

รายไดอ้ื่น 98.28 3.43 52.61 1.89 (46.47) 337.41 3.20 138.95 1.50 (58.82) 

รวมรายได้ 2,863.67 100.00 2,783.67 100.00 (2.79) 10,535.20 100.00 9,288.06 100.00 (11.84) 

 

ข้อมูลด้านรายได้ 
 

ไตรมาส 3 ปี 2562 

บรษิทัมรีายไดร้วม 2,783.67 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.79 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายไดจ้าก

ค่าโดยสาร 2,437.76 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 87.57 ของรายไดร้วม รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 293.30 ล้านบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 10.54 ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่น 52.61 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 1.89 ของรายไดร้วม สาเหตุหลกัมา

จากการลดลงของรายไดก้ารใหบ้รกิาร ซึง่สะทอ้นการลดลงของจ านวนอากาศยาน แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงระดบั

รายไดจ้ากค่าโดยสารเทยีบเท่ากบัปีก่อนหน้า 
 

 รายไดจ้ากค่าโดยสาร:  ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายได้จากค่าโดยสารเพิม่ขึน้จากไตรมาส 3 ปี 2561 รอ้ยละ 

0.07 หรอืคดิเป็นเงนิจ านวน 1.73 ลา้นบาท แมว้่าจ านวนอากาศยานลดลง จากจ านวนเครื่องบนิเฉลีย่ 26 ล าในไตรมาส

ที ่3 ปี 2561 เหลอืจ านวนเฉลีย่ 22 ล าในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกจิของบรษิัทฯ ส่งผลให้ปรมิาณ

การผลติดา้นผูโ้ดยสารลดลงเลก็น้อย รวมถงึจ านวนเทีย่วบนิลดลง คดิเป็นรอ้ยละ 0.64 และ 4.07 ตามล าดบั โดยเฉพาะ

เสน้ทางการบนิแบบเช่าเหมาล าไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี ในขณะทีร่ายไดจ้ากค่าโดยสารในประเทศโดยเฉลีย่เพิม่

สงูขึน้ นอกจากนี้อตัราการใชเ้ครื่องบนิต่อล ายงัเพิม่สงูขึน้จาก 8.37 ชัว่โมงปฏบิตักิารต่อวนั เป็น 9.47 ชัว่โมงปฏบิตักิาร

ต่อวนัเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หรอืเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 13.14 
 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร: ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารลดลง 36.06 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ย

ละ 10.95 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการโหลดสมัภาระลดลงจากปีก่อน 
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 รายไดอ้ื่น: ในไตรมาส 3 ปี 2562 รายไดอ้ื่นลดลง 45.67 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 46.47 เมื่อเทยีบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนลดลงจ านวน 49.74 ล้านบาทเมื่อเทียบจากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน 
 

ประจ างวด 9 เดือน ปี 2562 

บริษัทมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) ลดลงร้อยละ 10.48 จากการลดลงของจ านวนอากาศยาน 

ในขณะทีร่ายได้ต่อปรมิาณการผลติดา้นผู้โดยสาร (RASK) คงทีเ่ท่ากบั 1.91 บาท/ทีน่ัง่-กม. มรีายได้จากค่าโดยสาร

และรายไดจ้ากการใหบ้รกิารในช่วง 9 เดอืนแรกลดลงรอ้ยละ 10.08 และ 11.95 ตามล าดบั รวมถงึรายไดอ้ื่นลดลงจาก

การลดลงของรายได้จากการให้บรกิารและการลดลงของก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ส่งผลให้รายได้รวมลดลงรอ้ยละ 

11.84 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
 

ค่าใช้จ่ายประจ างวด (ไม่รวมบริษทัย่อย) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 3/2562 
เปลีย่น 
แปลง 
รอ้ยละ 

งวด 9 เดอืน 
ในปี 2561 

งวด 9 เดอืน 
ในปี 2562 เปลีย่น 

แปลง 
รอ้ยละ จ านวน 

รอ้ยละต่อ
ค่าใชจ้่าย
รวม 

จ านวน 
รอ้ยละต่อ
ค่าใชจ้่าย
รวม 

จ านวน 
รอ้ยละต่อ
ค่าใชจ้่าย
รวม 

จ านวน 
รอ้ยละต่อ
ค่าใชจ้่าย
รวม 

ตน้ทุนค่าโดยสาร
และการใหบ้รกิาร 

3,642.85 94.93 3,004.27 91.77 (17.53) 11,682.82 95.11 9,911.38 93.05 (15.16) 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 2.01 0.05 32.58 1.00 1,520.90 86.65 0.71 81.1 0.76 (6.41) 

ค่าใชจ้่ายในการ
บรหิาร 

190.21 4.96 209.65 6.40 10.22 511.81 4.17 611.74 5.74 19.52 

ตน้ทุนทางการเงนิ 2.38 0.06 27.03 0.83 1,035.71 2.38 0.02 47.85 0.45 1,910.50 

รวมค่าใชจ้่าย 3,837.45 100.00 3,273.53 100.00 (14.70) 12,283.67 100.00 10,652.07 100.00 (13.28) 

 

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย 
 

ไตรมาส 3 ปี 2562 

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายรวม 3,273.53 ลา้นบาท ลดลงจาก 3,837.45 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 14.70 เมื่อเทยีบกบัช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน ตามจ านวนอากาศยานทีล่ดลง ประกอบกบัการทีบ่รษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนทัง้ทางตรงและ

ทางออ้มไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยผูบ้รหิารไดท้ าการตรวจสอบและวเิคราะหห์าสาเหตุจนท าใหบ้รษิทัสามารถลด

ตน้ทุนต่างๆ ไดต้ามแผนการลดค่าใชจ้่ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกจิของบรษิทั ส่งผลใหใ้นไตรมาส 3 ปี 2562 ต้นทุนต่อ

ปรมิาณผู้โดยสารลดลงจาก 2.43 เป็น 2.05 บาท/ที่นัง่-กม. หรอืลดลงร้อยละ 15.64 และต้นทุนต่อปรมิาณการผลิต

ผู้โดยสารที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลดลงจาก 1.70 เป็น 1.44 บาท/ที่นัง่-กม. หรือลดลงร้อยละ 15.29 จากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อน 

 ตน้ทุนผนัแปร (Variable Costs): ในไตรมาส 3 ปี 2562 ตน้ทุนผนัแปรอยู่ที ่2,278.40 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

7.49 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัสามารถลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงเครื่องบนิ รวมถงึลดต้นทุน
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การบรกิารภาคพื้นดนิ (Ground handling service costs) โดยรวมลงได้จากการบริหารต้นทุนที่มีประสทิธิภาพมาก

ยิง่ขึน้ นอกจากนัน้บรษิทัยงัไดท้ าการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบนิใหต้รงต่อเวลา (On-time performance) เพิม่มาก

ขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหค้่าชดเชยส าหรบัการล่าชา้ของเทีย่วบนิ (Flight delay) ลดลงอกีดว้ย 
 

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs): ในไตรมาส 3 ปี 2562 ต้นทุนคงที่อยู่ที ่968.10 ลา้นบาท ซึง่ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 

29.57 เนื่องจากบรษิทัสามารถบรหิารจดัการต้นทุนคงทีไ่ดด้ยีิง่ขึน้ทัง้ในดา้นการจดัการต้นทุนทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากร

รวมถงึอากาศยาน และสามารถลดค่าเช่าเครื่องบนิทีล่ดลงตามแผนการลดค่าใชจ้่ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกจิของบรษิทั 

ในขณะทีอ่ตัราส่วนค่าใชจ้่ายคงทีต่่อหน่วย (FC/ASK) ลดลงมาอยู่ที ่0.63 บาท/ทีน่ัง่-กม. หรอืถงึลดลงถงึรอ้ยละ 17.11 

แมว้่าปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสารในไตรมาส 3 ปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 0.64 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 
 

ต้นทุนทางการเงนิ: บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิเพิม่ขึน้จ านวน 24.65 ลา้นบาทในในไตรมาส 3 ปี 2562 จาก

ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 

ประจ างวด 9 เดือน ปี 2562 

 บรษิทัมคี่าใชจ้่าย 10,652.07 ล้านบาท ลดลงจาก 12,283.67 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.28 จากช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน ตามจ านวนอากาศยานทีล่ดลง ประกอบกบัการทีบ่รษิทัสามารถบรหิารจดัการตน้ทุนทัง้ทางตรงและทางออ้ม

ไดม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการบนิใหต้รงต่อเวลา (On-time performance) เพิม่

มากขึน้ นอกจากนัน้ บรษิัทยงัสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไดต้ามแผนการลดค่าใชจ้่ายตามแผนการฟ้ืนฟู

ธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ตน้ทุนต่อปรมิาณผูโ้ดยสารลดลงจาก 2.29 เป็น 2.17 บาท/ทีน่ัง่-กม. หรอืลดลงรอ้ยละ 5.24 
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ก าไร (ขาดทุน) ประจ างวด (ไม่รวมบริษทัย่อย) 
  

หน่วย : ลา้นบาท 

ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 3/2562 
เปลีย่น
แปลง 
รอ้ยละ 

งวด 9 เดอืน ปี 2561 งวด 9 เดอืน ปี 2562 
เปลีย่น
แปลง 
รอ้ยละ จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

จ านวน 

รอ้ยละ
ต่อ

รายได้
รวม 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได ้ (973.79) (39.97) (489.86) (17.60) (49.70) (1,748.47) (16.60) (1,364.01) (14.69) (21.99) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี (973.79) (39.97) (489.86) (17.60) (49.70) (1,748.47) (16.60) (1,240.95) (13.36) (29.02) 
ก าไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรบั
งวด 

(973.79) (39.97) (489.86) (17.60) (49.70) (1,748.47) (16.60) (1,240.95) (13.36) (29.02) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (0.43)   (0.15) (0.01) (65.12) (0.77)   (0.46) (0.00) (40.26) 

 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ตามที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนทัง้ทางตรงและทางอ้อมได้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จนท าใหบ้รษิทัสามารถลดต้นทุนต่างๆ ไดต้ามแผนการลดค่าใชจ้่ายตามแผนการฟ้ืนฟูธุรกจิ

ของบริษัท อย่างไรก็ตามรายได้รวมของบริษัทปรบัตัวลดลงตามจ านวนอากาศยานที่ลดลง ประกอบกบัภาวะการ

แข่งขนัทางดา้นราคาทีรุ่นแรงและเขา้สูช่่วงนอกฤดกูาลท่องเทีย่ว (Low season)  รวมถงึจ านวนนักท่องเทีย่วชาวจนีที่

ลดลง สง่ผลใหใ้นไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัมผีลประกอบการขาดทุนเบด็เสรจ็รวมจ านวน 489.86 ลา้นบาท ลดลงจาก

งวดเดยีวกนัของปีก่อนถงึ 483.93 ลา้นบาท หรอืขาดทุนลดลงถงึรอ้ยละ 49.70 และส าหรบังวด 9 เดอืนปี 2562 บรษิทั

มผีลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวดเท่ากบั 1,240.95 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 507.52 ลา้น

บาท หรอืขาดทุนลดลงถงึรอ้ยละ 29.02 
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ผลการด าเนินงานของบริษทั สายการบินนกสกูต๊ จ ากดั 
 

ไตรมาส 3 ปี 2562 บรษิทั สายการบนินกสกู๊ต จ ากดั มรีายไดร้วม 1,597.44 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 1,433.96 

ลา้นบาท หรอื ร้อยละ 11.40 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ด้วยปรมิาณผูโ้ดยสารที่เพิม่ขึน้ร้อยละ 33.93 

จาก 0.29 ล้านคน เป็น 0.39 ล้านคน ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนเที่ยวบนิโดยรวมทัง้หมดร้อยละ 27.88 

เน่ืองจากในไตรมาส 3 ปี 2561 บรษิทัมจี านวนเครื่องบนิเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานเพิม่มากขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 

เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางเดมิ ท าให้มีอตัราการใช้

เครื่องบนิทีส่งูขึน้ โดยบรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวม 2,203.16 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 1,973.92 ลา้นบาท หรอื

ร้อยละ 11.61 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มจ านวน

เครื่องบินจากเดิม 5 ล าในไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเป็น 7 ล าในไตรมาสปีปัจจุบัน อย่างก็ไรก็ดี บริษัทมีผลการ

ด าเนินงานขาดทุนสุทธใินไตรมาสที ่3 ปี 2562 จ านวน 596.33 ลา้นบาท ซึง่หากเทยีบจากผลขาดทุนสุทธใินไตรมาส

เดยีวกนัในปีก่อนที ่535.11 ลา้นบาท ผลขาดทุนสทุธเิพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 11.44 

ปัจจุบนั สายการบนินกสกู๊ตมเีสน้ทางบนิแบบประจ าไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี ไต้หวนั อนิเดยี และญีปุ่่ น 

โดยมศีูนย์กลางการบนิทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืงไปยงั 5 จุดหมายปลายทางในประเทศจนี ไดแ้ก่ เมอืงนานกงิ, 

เมอืงเทยีนจนิ, เมอืงชงิเต่า, เมอืงเสิน่หยาง และเมอืงเซีย่งไฮ,้ 1 จุดหมายปลายทางในประเทศไตห้วนั ไดแ้ก่ กรุงไทเป, 

1 จุดหมายปลายทางในประเทศอนิเดยี ไดแ้ก่ กรุงเดล ีและ 2 จุดหมายปลายทางในประเทศญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ กรุงโตเกยีว 

(นารติะ) และกรุงโอซากา้ (คนัไซ) 

ส าหรบัฝงูบนิของสายการบนินกสกู๊ต ปัจจุบนับรษิทัมกีารเช่าด าเนินงานเครื่องบนิโบอิง้ แบบ 777-200 รวม

ทัง้สิน้จ านวน 7 ล า และมแีผนจะขยายฝงูบนิโดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ความถี่ในเสน้ทางการบนิเดมิ  และขยายเสน้ทาง

การบนิใหมเ่พิม่เตมิ 
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ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม) 
 

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัที ่
30 กนัยายน 2562 

เปลีย่นแปลง รอ้ยละ 

รวมสนิทรพัย ์ 14,074.06 14,888.89 814.83 5.79 

รวมหนี้สนิ 17,105.69 17,665.62 559.93 3.27 

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ (1,467.55) (659.39) 808.16 55.07 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (1,564.08) (2,117.34) (553.26) (35.37) 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ (3,031.63) (2,776.73) 254.90 8.41 

 

สินทรพัย ์

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวม 14,888.89 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 

5.79 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยแบ่งเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,545.92 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน

จ านวน 11,342.97 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 23.82 และ 76.18 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 
 

 สนิทรพัย์หมุนเวยีน: ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 3,545.92 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10.57 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจาก เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิ

สด ลดลงรอ้ยละ 49.69 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และบรษิทัมลีูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ คดิ

เป็นรอ้ยละ 12.30 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน : ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียนรวม 

11,342.97 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.21 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัมเีงนิส ารอง

บ ารุงรกัษาเครื่องบนิเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.58 และมเีงนิประกนัและเงนิมดัจ าเกีย่วกบัเครื่องบนิ – ระยะยาว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

24.43 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  

หนี้สนิ : ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวม 17,665.62 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย

ละ 3.27 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากเงนิกู้ยมืระยะสัน้เพิม่ขึน้จ านวน 410.00 ล้านบาท หรอื

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 17.08 
 

สว่นของผูถ้อืหุน้ : ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีว่นของผูถ้อืหุน้ตดิลบจ านวน 2,776.73

ลา้นบาท ตดิลบลดลงรอ้ยละ 8.41 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยเป็นของบรษิทัใหญ่จ านวน 659.39 ลา้นบาท 

และสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตดิลบอกีจ านวน 2,117.34 ลา้นบาท 
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งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) 
 

หน่วย : หน่วยบาท 

งบการเงนิรวม 

งวดเกา้เดอืน 
สิน้สดุ ณ 30 
กนัยายน 2561 

งวดเกา้เดอืน 
สิน้สดุ ณ 30 
กนัยายน 2562 

เปลีย่นแปลง รอ้ยละ 

กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการด าเนินงาน (2,703.59) (3,595.84) (892.25) (33.00) 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการลงทุน (21.28) 210.01 231.29 1,086.89 
กระแสเงนิสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมการจดัหาเงนิ 579.48 2,634.32 2,054.84 354.60 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

123.94 45.97 (77.97) (62.91) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (2,021.45) (705.54) 1,315.91 (65.10) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 1 มกราคม 3,169.85 1,419.89 (1,749.96) (55.21) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 กนัยายน 1,148.40 714.35 (434.05) (37.80) 

 

ส าหรบังวด 9 เดอืนของปี 2562 บรษิัทและบรษิทัย่อยมกีระแสเงนิสดใช้ไปส าหรบักจิกรรมด าเนินงานสุทธิ

จ านวน 3,595.84 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 2,703.59 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.00 โดยรายการหลกัทีม่ผีลต่อการใช้

ไปของเงนิสด ไดแ้ก่ เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น และเงนิส ารองบ ารุงรกัษาเครื่องบนิ 

 สว่นกระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมการลงทุนเป็นจ านวน 210.01 ลา้นบาท โดยรายการหลกัมาจากเงนิสด

รบัค่าหุน้ของบรษิทัย่อยจากสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 

ส่วนกระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมการจดัหาเงนิเป็นจ านวน 2,634.32 ล้านบาท โดยรายการหลกัมาจาก

กระแสเงนิสดรบัจากการเพิม่ทุนจ านวน 2,300.42 ลา้นบาท, เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 2,410.00 ลา้นบาท  

และจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จ านวน 2,000.00 ลา้นบาท 

 นอกจากนี้บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บัประโยชน์จากผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศในเงนิ

สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเป็นจ านวน 45.97 ลา้นบาท 

อย่างไรกต็าม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสทุธ ิ705.54 ลา้น

บาท 

 

 

 

 


