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เรื อง

นําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน
สิ8 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2557

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีส่งมาด้วย 1. งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
งวดสามเดือน สิ8 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2557
2. คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สําหรับไตรมาส 1 ปี 2557 สิ8 นสุ ด
วันที 31 มีนาคม 2557 ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
3. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม F45-3)
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงิ นของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน สิ8 นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2557 ซึ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี (สํานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดิ น) แล้ว พร้ อมคําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิ นสําหรั บไตรมาส 1 ปี 2557 สิ8 นสุ ดวันที
31 มีนาคม 2557 ตามรายละเอียดในสิ งทีส่งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี8
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาส 1 ของปี 2557 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุสเซาท์อีสต์เอเชี ย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส
จํากัด 3) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด 4) บริ ษทั ทัวร์ เอื8องหลวง จํากัด และ 5) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์
จํากัด ซึ งจดทะเบียนจัดตั8งบริ ษทั เมือวันที 17 ตุลาคม 2556 โดยบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ
100 แต่ในไตรมาสนี8ยงั ไม่ได้เริ มให้บริ การด้วยรหัสสายการบินของตนเอง
ในไตรมาส 1 ปี 2557 อุตสาหกรรมการบิ นของไทย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศทียืดเยื8อ และการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ นในพื8นทีกรุ งเทพฯ
และบางส่ วนของปริ มณฑล ซึ งกระทบต่ อ ความมัน ใจต่ อความปลอดภัย ของนักท่ องเที ย ว ทําให้จ ํา นวน
นักท่องเทียวทีเดินทางเข้าออกในประเทศลดลงเป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเทียวในภูมิภาคเอเชีย
ความไม่สงบทางการเมืองในกรุ งเทพฯ ได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในไตรมาส 1 ซึ ง
ปกติ เป็ นฤดู กาลท่ องเที ยว กลับมี จาํ นวนผูโ้ ดยสารลดลงจากช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อนถึ งร้ อยละ 15.3 จาก
นักท่องเที ยวที ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดหลัก เช่ น จี น ญีปุ่น และเกาหลี เป็ นผลให้ปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลงร้อยละ 12.6 ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ ได้ปรับลดเทียวบินให้สอดคล้องกับปริ มาณการเดิ นทาง
ของผูโ้ ดยสารทีลดลงแล้วก็ตาม โดยปริ มาณการผลิต (ASK) ลดลงร้อยละ 0.6 ทําให้อตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
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(Cabin Factor) เฉลียร้อยละ 70.1 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ งเฉลียร้อยละ 79.8 ซึ งเป็ นสาเหตุสาํ คัญ
ทีทาํ ให้รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การลดลงร้อยละ 11.6 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับแผนธุ รกิ จ
เพื อให้สามารถตอบสนองต่ อสถานภาพทางการเงิ นในปั จจุ บนั และลดผลกระทบที เกิ ดขึ8 นจากการลดลงของ
ปริ มาณการเดินทางของผูโ้ ดยสาร โดยมุง่ เน้นการหารายได้ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่าย เพือให้บริ ษทั ฯ มีผล
การดําเนินงานด้านการเงินทีเป็ นทียอมรับและสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจต่อไป
ผลการดําเนิ นงานไตรมาสที 1 ปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลียนและ
ภาษีเงินได้ ไม่รวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื องบิน จํานวน 3,287 ล้านบาท เปรี ยบเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนมีกาํ ไร 4,271 ล้านบาท เมือรวมกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และ
เครื องบิ น 84 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,284 ล้านบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
990 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 5,139 ล้านบาท ทําให้ในไตรมาส 1 ปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุน
สุ ทธิ 2,619 ล้านบาท ในขณะทีไตรมาส 1 ปี 2556 มีกาํ ไรสุ ทธิ 8,295 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนทีเป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่ 2,634 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 1.21 บาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ ง
มีกาํ ไรต่อหุน้ 3.79 บาท
ณ วันที 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทั8งสิ8 น 306,675 ล้านบาท ลดลงจาก
วันที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 410 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.1 หนี8 สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ากับ
252,374 ล้านบาท เพิมขึ8 นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,208 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.9 และส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวน 54,302 ล้านบาท ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 2,617 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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