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นําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที มีนาคม

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีส่ งมาด้วย . งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
งวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที มีนาคม
. คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สําหรับไตรมาส ปี
สิ นสุ ด
วันที มีนาคม
ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม FB - )
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงิ นของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน สิ นสุ ดวันที มีนาคม
ซึ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี (สํานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดิ น) แล้ว พร้ อมคําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิ นสําหรั บไตรมาส ปี
สิ นสุ ดวันที
มีนาคม
ตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี
บริ ษทั ฯ ได้เริ มดําเนิ นการตามแผนปฏิรูปในขันตอนแรกการหยุดการขาดทุน (Stop the bleeding) โดย
หยุดทําการบิ นในเส้นทางบิ นกรุ งเทพฯ-โจฮันเนสเบิ ร์ก ตังแต่กลางเดื อนมกราคม
และหยุดทําการบิ นใน
เส้นทางกรุ งเทพฯ-มอสโก และภูเก็ต-โซล ตามตารางการบินประจําภาคฤดูร้อน
(Summer TPI ) ซึ งเริ ม
ตังแต่วนั ที ^ มีนาคม
ควบคู่ไปกับการปรับแบบเครื องบินให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
ดําเนินการตามแผนการปรับปรุ งฝูงบิน (Fleet Strategy) โดยการปลดระวางเครื องบิน ลํา และขายเครื องบินเก่า
ที ปลดระวางแล้วจํานวน ลํา ในขณะที รั บมอบเครื องบิ นใหม่รวม ลํา ทําให้ฝูงบิ น ณ มี นาคม
มี
จํานวน ^ ลํา มีอายุเฉลียของฝูงบินลดลงจาก ณ ธันวาคม
ที . ปี เป็ น .c ปี
จากการฟื นตัวของภาคการท่ อ งเที ยวประเทศไทย และการขยายตัว ของของเศรษฐกิ จในหลาย
ประเทศประกอบกับการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการหารายได้ ทําให้ไตรมาส ของปี
บริ ษทั ฯ มี
จํานวนผูโ้ ดยสาร .c ล้านคน เพิมขึนร้อยละ . จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารเพิ มขึ นร้อยละ . ปริ มาณการผลิ ตผูโ้ ดยสารเพิ มขึ นร้ อยละ B. อัตราการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor) เฉลียร้อยละ .B เพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ งเฉลียร้อยละ . ทําให้มีรายได้
จากการขายหรื อการให้บริ การ เพิมขึ น ,c ล้านบาท หรื อร้ อยละ .B จากรายได้ค่าโดยสารและนําหนัก
ส่ วนเกินที เพิมขึน ในขณะทีค่าใช้จ่ายรวมลดลง c, ล้านบาท หรื อร้อยละ .c สาเหตุใหญ่เนื องจากราคา
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นํามันเฉลียลดลง ส่ งผลบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนกําไรจากอัตราแลกเปลียน ภาษีเงิ นได้ และผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ สําหรับไตรมาส ของปี
จํานวน B,B ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อน
ขาดทุน , ล้านบาท นอกจากนี ยังมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ จํานวน ^,c B ล้านบาท
เพิมขึ นจากปี ก่อน ,ccB ล้านบาท แต่มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบิ น จํานวน , B ล้านบาท
เพิมขึนจากปี ก่อน , ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ B, B^ ล้านบาท ในขณะที
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนขาดทุนสุ ทธิ ,c ^ ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จํานวน
B, B ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ . บาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึ งขาดทุนต่อหุน้ . บาท
ณ วันที มีนาคม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทังสิ น ^ , c ล้านบาท ลดลง
จากวันที ธันวาคม
จํานวน , ล้านบาท หรื อร้อยละ B.^ หนี สิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เท่ากับ Bc, ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที ธันวาคม
จํานวน ^,c ล้านบาท หรื อร้อยละ .B และ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวน B , B ล้านบาท เพิมขึนจากวันที ธันวาคม
จํานวน B, B^ ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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