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เรื่ อง

นาส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับงวดสามเดือน
และงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สาหรับ
งวดสามเดือน และงวดเก้าเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
2. คาอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สาหรับไตรมาส 3 ปี 2557 สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557 ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
3. แบบรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม F45-3)
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ขอนาส่ งงบการเงิ นของบริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สาหรั บงวดสามเดื อน และงวดเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่ งผ่านการสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชี (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) แล้ว พร้อมคาอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงินสาหรับไตรมาส 3 ปี
2557 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 เศรษฐกิ จโลกฟื้ นตัวต่อเนื่ อง แต่ขยายตัวในอัตราที่ ต่ ากว่าที่ คาดการณ์ ใน
ส่ วนอุ ตสาหกรรมการบิ นทั่วโลกยังคงมี การขยายตัว ถึ งแม้ว่าต้องเผชิ ญกับปั จจัยเสี่ ยงต่ างๆ ที่ มีผลต่ อความ
ต้องการเดิ นทางท่ องเที่ ยวของนักท่ องเที่ ยว และความเชื่ อมัน่ ในการเดิ นทางด้วยเครื่ องบิ น ส าหรั บภาคการ
ท่องเที่ยวของไทย ได้รับผลดีจากการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการลงตราสาหรับ
นักท่องเที่ ยวจี นและจี นไทเป เป็ นเวลา 3 เดื อน ซึ่ งเริ่ มต้นตั้งแต่ วนั ที่ 9 สิ งหาคม 2557 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
ความมัน่ ใจต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะดีข้ ึนกว่าช่วงที่ผ่านมา แต่ยงั ไม่กลับเข้าสู่ ภาวะปกติ ประกอบกับ
ยังอยู่ในระหว่างการประกาศใช้กฎอัยการศึก จึงส่ งผลให้จานวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้าประเทศยังต่ากว่าช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินในประเทศยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง มีความรุ นแรงในการ
แข่ งขันด้านราคามากขึ้ นโดยเฉพาะสายการบิ นต้นทุ นต่ า ซึ่ งมี ท้ งั สายการบิ นเปิ ดใหม่ เช่ น บริ ษทั สายการบิ น
นกสกู๊ต จากัด การขยายฝูงบินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ภายในประเทศเองที่ ยงั ไม่ฟ้ื นตัวเป็ นปกติ ประกอบกับการแข่งขันที่ รุนแรงดังกล่าว
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีจานวนผูโ้ ดยสารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 12.5 ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯ ได้
มีการปรับลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับปริ มาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารที่ลดลงแล้วก็ตาม โดยในไตรมาสนี้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการผลิตผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลงร้อยละ 4.8 แต่ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(RPK) ลดลงในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 10.1 และมีอตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ยร้อยละ 71.1
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ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งเฉลี่ยร้อยละ 75.3 ทาให้รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การลดลง
ถึ ง 4,853 ล้า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 9.6 และมี ผ ลขาดทุ นก่ อ นก าไรจากอัต ราแลกเปลี่ ย น ภาษี เ งิ นได้ และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ จานวน 5,237 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน
2,086 ล้านบาท หรื อร้อยละ 66.2 เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื่ องบิน 1,220 ล้านบาท
และกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 7,379 ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ
1,097 ล้านบาท ในขณะที่ ปีก่ อนขาดทุ นสุ ทธิ 6,182 ล้านบาท โดยเป็ นกาไรสุ ทธิ ส่ วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
1,086 ล้านบาท คิ ดเป็ นกาไรต่อหุ ้น 0.50 บาท เปรี ยบเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนซึ่ งขาดทุ นต่ อหุ ้น
2.84 บาท
สาหรับงวด 9 เดื อนแรกของปี 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนสุ ทธิ 9,177 ล้านบาท ขาดทุน
เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน 2,864 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที่ เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 9,211 ล้านบาท คิ ดเป็ น
ขาดทุนต่อหุน้ 4.22 บาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่ขาดทุนต่อหุน้ 2.91 บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ น 310,243 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 3,158 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.0 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
เท่ากับ 262,552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 12,386 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.0 และ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวน 47,691 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 9,228 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตามที่บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาแผนการแก้ไขปั ญหาบริ ษทั ฯ
ซึ่ งผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2557 โดยในระยะเร่ งด่วนมี
แผนมุ่งเน้นการเพิ่ มรายได้ลดค่ าใช้จ่ายเพื่ อปรั บปรุ งผลการดาเนิ นงานในปี 2557 และจัดหาเงิ นทุ นเพื่ อให้
บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นธุ รกิจได้ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการบริ ษทั ฯ และผูเ้ ชี่ ยวชาญจากภายนอก เพื่อกากับดูแลและกลัน่ กรองการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิ รู ป บริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิ ด เพื่ อให้บริ ษทั ฯ เป็ นองค์กรที่ สามารถแข่ งขันและสร้ างผลตอบแทนที่
เหมาะสมอย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้ าหมายให้แล้วเสร็ จประมาณสิ้ นปี 2557 เพื่อบริ ษทั ฯ จะได้นาแผนยุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูปองค์กรเป็ นหลักในการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปี 2558 และในระยะปานกลางต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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