คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับไตรมาส ปี !"# สิ$นสุ ดวันที& ' มีนาคม !"#
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกในไตรมาสแรกของปี
ขยายตัวได้ดีในทุกภูมิภาคโดยมีภาคการส่ งออกเป็ น
แรงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการบริ โภคภาคเอกชนที-แข็งแกร่ ง ราคานํ/ามันดิบในตลาดโลก
ในไตรมาสแรกของปี
เฉลี-ยอยูท่ ี- 1.3 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สู งกว่าปี ก่อนประมาณร้อยละ 9.1
เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื- อง โดยเฉพาะภาคการส่ งออกสิ นค้าที- ขยายตัวในระดับสู ง โดยประเทศ
คู่คา้ ที- ขยายตัวได้ดี เช่ น ญี- ปุ่น อาเซี ยน- อิ นโดจี น (CLMV) สหภาพยุโรป อินเดี ย และสหรั ฐอเมริ กา ส่ วนการ
บริ โภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้ดีเช่นกัน จํานวนนักท่องเที- ยวที-เดิ นทางเข้ามาประเทศไทยเพิ-มขึ/นในระดับสู ง
และสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในเดือนกุมภาพันธ์
จากการขยายตัวของนักท่องเที-ยวชาวจีน รัสเซี ย เกาหลีใต้ ลาว
และอินเดี ยเป็ นหลัก ทั/งนี/ จํานวนนักท่องเที- ยวต่างชาติ ที-เดิ นทางเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาส ของปี
มีจาํ นวน 9. ล้านคน เพิ-มขึ/นจากปี ก่อน . %
ในไตรมาส ของปี 1 อุตสาหกรรมการบิ นของโลกยังคงมีแนวโน้มขยายตัว ปริ มาณความต้องการ
เดินทางของผูโ้ ดยสารยังเพิ-มขึ/ นต่อเนื- องโดยได้รับปั จจัยสนับสนุนจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที- แข็งแกร่ ง อัตราการ
บรรทุกผูโ้ ดยสารในเดื อน มีนาคม
สู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ในทุกภูมิภาคยกเว้นตะวันออกกลาง โดยเส้นทาง
ภายในประเทศอินเดี ยมีอตั ราการขนส่ งผูโ้ ดยสารสู งกว่า 39% เป็ นครั/งแรกในเดื อน กุมภาพันธ์
ข้อมูลจาก
สมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิต
ด้านผูโ้ ดยสารที-เพิ-มขึ/น K. % และ .9% ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี-ย L9.3% อย่างไรก็ตาม
อุตสาหกรรมการบิ นยังคงต้องเผชิ ญกับราคานํ/ามันที-ปรับตัวเพิ-มขึ/น และการแข่งขันยังทวีความรุ นแรง ในขณะที- การ
ขนส่ งสิ นค้าในภาพรวมยังคงเติบโตจากการปรับตัวดี ข/ ึนของการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ แต่มีแนวโน้มการชะลอ
ตัวลงตั/งแต่ กลางปี 9 ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ซ- ึ งเท่ากับ NN. % ใกล้เคี ยงกับไตรมาสเดี ยวกันของ
ปี ก่อนที- NN.1%
อุตสาหกรรมการบินของไทยในไตรมาส ของปี
มีทิศทางที-ดีเนื- องจากภาพรวมการท่องเที-ยวดีข/ ึ น
โดยเฉพาะในช่ วงเทศกาลตรุ ษจี น มี จาํ นวนผูโ้ ดยสารชาวจี นเพิ-มขึ/ นมากอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี/ สายการบิ น
หลายสายยังมีแผนการขยายธุรกิจในปี นี/ ทั/งการขยายฝูงบิน การเปิ ดเส้นทางบินใหม่ และการเพิ-มจํานวนความถี-ของ
เที-ยวบิน เป็ นผลจากการปลดธงแดงของ ICAO ได้สาํ เร็ จเมื-อเดือนตุลาคม 9 ที-ผ่านมา อีกทั/งยังมีความก้าวหน้า
และความต่อเนื-องในการดําเนิ นการแก้ปัญหามาตรฐานการบินของไทย รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานอู่ตะเภาอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยาน (MRO) และ
อุต สาหกรรมการผลิ ต ชิ/ นส่ ว นอากาศยาน อย่า งไรก็ตามราคานํ/า มันที- ป รั บ ตัว สู งขึ/ นในปี นี/ ท าํ ให้ต ้นทุ นในการ
ดําเนินงานของสายการบินเพิ-มขึ/น
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนฟื/ นฟูธุรกิจปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื-อให้ผลการดําเนิ นงานมีกาํ ไรอย่างต่อเนื- อง
และยัง- ยืน และเพื-อเพิ-มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพการให้บริ การที-เทียบเคียงมาตรฐานชั/นนํา โดยมีเป้ าหมายปี
คือ การดําเนิ นงานมีกาํ ไร การปรับปรุ งคุณภาพการบริ การเพื-อให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ-มขึ/น และรักษา
มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื- อง โดยมีแนวทางการดําเนิ นงานตามกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์

ได้แก่ ) การสร้ างกํา ไรจากการเพิ- มรายได้ ควบคุ มต้นทุ น และนํารู ป แบบธุ รกิ จของสายการบิ นต้นทุ นตํ-ามา
ประยุกต์ใช้ ) การปรับปรุ งหน่วยธุรกิจให้เป็ นศูนย์กาํ ไร (Profit Center) ที-เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุ รกิจ และ
บริ หารจัดการสิ นทรั พย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ-มขึ/ น 1) การปรั บปรุ งการบริ การครบวงจรเพื-อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม N) การนํา Digital Application มาเพิ-มประสิ ทธิ ภาพและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ) การพัฒนาการบริ หารงานบุคคลโดยเน้นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะ
ผูน้ าํ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
โดยไตรมาสนี/มีการดําเนินการที-สาํ คัญ ได้แก่
- การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการหารายได้ โดยบริ หารจัดการตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารเชิ งรุ ก เพิ-ม
รายได้จากการขายผ่านตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสาร ยกระดับระบบการขายผ่านอินเตอร์เน็ตให้สามารถสร้างรายได้
เพิ-มขึ/ น เพิ-มรายได้จากการขายและบริ หารจัดการดูแลลูกค้าภาคองค์กร และเพิ-มศักยภาพการบริ หารรายได้และ
ราคา ให้สามารถนําระบบการบริ หารรายได้และราคามาใช้ในการจัดทําราคาเชิงรุ ก และสอดคล้องกับการบริ หารรายได้
- การขยายเครื อข่ายเส้นทางบิ นโดยใช้เที- ยวบิ นร่ วมกับสายการบิ นเซิ นเจิ/นแอร์ ไลน์ในตารางการบิ น
ฤดูร้อนประจําปี
ไปสู่ จุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯ-กวาง
โจว กรุ งเทพฯ-เซิ นเจิ/น และเส้นทางไป-กลับ เซิ นเจิ/น-ภูเก็ต เป็ นต้น นอกจากนี/ ยงั ได้ลงนามข้อตกลงความร่ วมมือ
เที- ยวบิ นร่ วมบริ การ เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอนกับ บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษ ทั ไทยสมายล์แ อร์ เ วย์ จํา กัด เพื- อ รองรั บ ผูโ้ ดยสารจากทั-ว โลกให้ส ามารถเดิ น ทางเชื- อ มต่ อ เที- ย วบิ น ได้
หลากหลายและสะดวกสบาย อีกทั/งยังเพิ-มความแข็งแกร่ งให้กบั เครื อข่ายเส้นทางบินและเพิ-มศักยภาพในการขายด้วย
- โครงการทบทวนและปรับปรุ งกระบวนการทํางานหลักทัว- ทั/งองค์กร (Reprocess) และนํารู ปแบบ
ธุรกิจของสายการบินต้นทุนตํ-าด้านค่าใช้จ่าย (LCC Model) มาประยุกต์ใช้ โดยได้ศึกษาเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนิ นการระหว่างสายการบิ นไทยและสายการบินต้นทุนตํ-าแล้วเสร็ จได้ขอ้ สรุ ปว่ารู ปแบบธุ รกิ จของสายการบิ น
ไทยคื อการให้บริ การเต็มรู ปแบบ (Full Service Carrier) แตกต่างจากรู ปแบบธุ รกิจของสายการบินต้นทุนตํ-าที-ต/ งั
ราคาบัตรโดยสารตํ-าและคิดค่าบริ การเพิ-มจากค่าบัตรโดยสาร ทําให้ตน้ ทุนในการดําเนิ นการที-เกี-ยวข้องกับรู ปแบบ
ธุ รกิ จมีความแตกต่างกันโดยสิ/ นเชิ งจึ งไม่สามารถนําต้นทุนดังกล่าวมาเปรี ยบเที ยบกันได้ แต่มีตน้ ทุนที- สามารถ
นํา มาเปรี ย บเที ย บและนํา มาประยุกต์ใ ช้เ พื- อ ควบคุ มค่ า ใช้จ่า ย ได้แ ก่ ค่ า ซ่ อ มบํา รุ งและค่ า ใช้จ่า ยลู กเรื อ ซึ- งจะ
ทําการศึกษาในเชิงลึกต่อไป
- การเพิ-มศักยภาพฝูงบิ นด้วยการรับมอบเครื- องบิ นใหม่แบบแอร์ บสั A1 9-399 รวม N ลํา ประกอบด้วย
เครื- องบินเช่ าการเงินจํานวน ลํา และเครื- องบิ นเช่าดําเนิ นงานจํานวน 1 ลํา สําหรับให้บริ การในเส้นทางข้ามทวีป
และเส้นทางภูมิภาค และดําเนิ นการติดตั/ง Crew Rest และระบบสื- อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บน
เครื- องบินโบอิ/ง KLK-L แล้วเสร็ จในไตรมาส ของปี
จํานวน ลํา
- การจัดทําแผนโครงการจัดหาเครื- องบินซึ- งเป็ นส่ วนหนึ- งในแผนยุทธศาสตร์ฝงู บินระยะยาวของบริ ษทั ฯ
- ดําเนินการขายเครื- องบินและส่ งมอบเรี ยบร้อยแล้วได้แก่ เครื- องบินแบบโบอิ/ง BK1K-N99 จํานวน ลํา
- ดําเนิ นการขายอสังหาริ มทรั พ ย์ที-ไม่มีความจําเป็ นในการใช้งาน โดยการขายอสังหาริ มทรั พย์ใ น
ประเทศที-จงั หวัดแม่ฮ่องสอน และอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศที-เมืองซิ ดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย และได้ดาํ เนิ นการ

1

โอนกรรมสิ ทธิp แล้วเสร็ จในเดื อนเมษายน
และอยู่ระหว่างดําเนิ นการโอนกรรมสิ ทธิp อสังหาริ มทรัพย์ที-เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์กซึ- งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในไตรมาส ของปี
- ดําเนินการขายหุน้ ในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯในการประชุมเมื-อวันที- N มกราคม
ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ ของบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) จํานวน . ล้านหุน้ ซึ- งคิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุน้ N% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ N บาท
รวมเป็ นเงินทั/งสิ น 3 . ล้านบาท โดยได้ดาํ เนิ นการโอนกรรมสิ ทธิp ให้กบั ผูซ้ /ื อเรี ยบร้อยแล้วเมื-อวันที- 1 เมษายน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี จาํ นวนเครื- องบิ นที- ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ 1 มีนาคม
จํานวน 9N ลํา
สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 3 ลํา โดยในไตรมาสนี/ได้รับมอบเครื- องบินแบบแอร์บสั A1 9-399 จํานวน N ลํา
อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื- องบิน (Aircraft Utilization) เท่ากับ .3 ชัว- โมง ตํ-ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนทีเท่ากับ .N ชัว- โมง บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิ-มขึ/น N.3% โดยมีปริ มาณ
การขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิ-มขึ/น . % มีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี-ย L9. % ใกล้เคียง
กับค่ าเฉลี-ยของอุตสาหกรรมที- อยู่ที- L9.3% แต่ต- าํ กว่าปี ก่อนซึ- งเฉลี-ยที- L .L% และมี จาํ นวนผูโ้ ดยสารที- ทาํ การ
ขนส่ งรวมทั/งสิ/ น . ล้านคน ตํ-ากว่าปี ก่อน N. %
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในไตรมาส ของปี
มีรายได้รวมทั/งสิ/ น 1,N ล้านบาท
เพิ-มขึ/นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1, ล้านบาท หรื อ K.N% สาเหตุสาํ คัญเนื-องจากรายได้จากค่าโดยสารและ
นํ/าหนักส่ วนเกินเพิ-มขึ/น .N% จากปริ มาณการขนส่ งที-เพิ-มขึ/น . % และรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี-ยต่อหน่วยเพิ-มขึ/น
N. % รายได้จากค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์เพิ-มขึ/น 3.3% และรายได้จากการบริ การอื-นๆ เพิ-มขึ/น .N% สําหรับ
ค่าใช้จ่ายรวม N3, 19 ล้านบาท เพิ-มขึ/น ,131 ล้านบาท ( . %) เนื- องจากค่านํ/ามันเครื- องบินเพิ-มขึ/น , L3 ล้านบาท
(3.1%) จากราคานํ/ามันเฉลี-ยที-เพิ-มขึ/นถึง .L% ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมค่านํ/ามันเพิ-มขึ/น , L9 ล้านบาท
(1.3%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน และค่าเช่าเครื- องบินและอะไหล่เพิ-มขึ/น
ในไตรมาสนี/ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายที- เกิ ดขึ/ นครั/งเดี ยวจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์และเครื- องบินจํานวน ,NK1 ล้านบาท จากมูลค่ายุติธรรมของเครื- องบิ นที- ปลดระวางและรอการขาย
จากผูป้ ระเมินราคามาตรฐานที- บริ ษทั ฯ ใช้อา้ งอิ งปรั บลดลงจากปี ก่อนอย่างมีนัยสําคัญ ขณะที- มีกาํ ไรจากอัตรา
แลกเปลี- ยนเงิ นตราต่ างประเทศ L1 ล้านบาท ซึ- งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการตี มูลค่ าทางบัญชี ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ ,K1K ล้านบาท ตํ-ากว่าปี ก่อน N1 ล้านบาท ( 1. %) โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่วนที- เป็ นของ
บริ ษทั ใหญ่ ,K K ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ . N บาท ลดลงจากปี ก่อน 9. บาท ( N. %)
ทั/งนี/ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื- อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื- องบิน (EBITDA) จํานวน L,3K ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน , ล้านบาท
( N.1%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ .L% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที-เท่ากับ .L%
!. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาส ปี !"#
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาส ของปี
ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้แก่ ) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
1) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ- ง จํากัด N) บริ ษทั ทัวร์เอื/องหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที&สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
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หมายเหตุ : ) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี-ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื- อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื- องบิน)

รายได้
ในไตรมาส ของปี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มี รายได้รวมจํานวน 1,N
ล้านบาท (K.N%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี/

ล้านบาท เพิ- มขึ/ น 1,

รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา$ หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ/าหนักส่ วนเกินจํานวน NN,

ล้านบาท เพิ-มขึ/น ,

ล้านบาท ( .N%)

เป็ นผลมาจาก
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี-ยต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ/ามันและค่าเบี/ ยประกันภัย)
เพิ-มขึ/น 9. 9 บาท/RPK (N. %) หรื อประมาณ ,399 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากผลแข็งค่าของเงินบาทโดยเฉพาะ
เมื-อเทียบกับสกุลเงิ นที- เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงิ นเยน ดอลล่าร์ สหรัฐฯ ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าลง
เล็กน้อยเมื-อเทียบกับสกุลเงินยูโร ทําให้รายได้เมื-อคิดเป็ นเงินบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี-ยนที-มีผล
ให้รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี-ยต่อหน่ วยลดลง 9.9K บาท/RPK (1. %) หรื อประมาณ , 1 ล้านบาท รายได้จาก
ผูโ้ ดยสารเฉลี-ยต่อหน่ วยจะเพิ-มขึ/ นประมาณ K.K% หรื อประมาณ 1, ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการบริ หาร
ราคาบัตรโดยสารได้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ/ น ประกอบกับการปรับเพิ-มอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่ านํ/ามัน (Fuel
Surcharge)
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร เพิ-มขึ/ น . % คิ ดเป็ นเงิ นประมาณ L39 ล้านบาท โดยเพิ-มขึ/ นใน
เส้นทางสายยุโรป และออสเตรเลีย แต่ลดลงในเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางภูมิภาคเกือบทุกเส้นทางยกเว้น
เส้นทางสายเหนื อและเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ ในขณะที-บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
เพิ-มขึ/น N.3% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี-ย L9. % ใกล้เคียงกับค่าเฉลี-ยของอุตสาหกรรมทีอยูท่ ี- L9.3% แต่ต-าํ กว่าปี ก่อนซึ- งเฉลี-ย L .L%
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ จํานวน ,11 ล้านบาท เพิ-มขึ/ น NK3 ล้านบาท (3.3%)
เป็ นผลจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิ-มขึ/น L.K% คิดเป็ นเงินประมาณ
13 ล้านบาท จากภาคการส่ งออกที- ฟ/ื นตัวดี ข/ ึ นต่อเนื- องจากปี ก่อน โดยตลาดที- ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ญี-ปุ่น อาเซี ยนอินโดจีน (CLMV) สหภาพยุโรป อินเดีย และสหรัฐอเมริ กา ประกอบกับมีรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี-ยต่อหน่วย (รวม
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ/ามันและค่าประกันภัย) เท่ากับ L. N บาท เพิ-มขึ/น 9.9 บาท (9.K%) หรื อประมาณ 40 ล้านบาท
โดยมีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี-ย 9.3% สู งกว่าปี ก่อนที- เฉลี-ย L.3% และสู งกว่า
ค่าเฉลี-ยของอุตสาหกรรมที- NN. %
รายได้ การบริการอื&น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพื/น ครัวการบิน การ
บริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุนอื-นๆ รวมจํานวน 1,N K ล้านบาท เพิ-มขึ/นจากปี ก่อน NLL ล้านบาท
( .N%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการบริ การภาคพื/น สู งกว่าปี ก่อนจากจํานวนเที-ยวบินของสายการบินลูกค้า
สู งกว่าปี ก่อน รายได้จากการให้บริ การด้านคลังสิ นค้าเพิ-มขึ/นจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที-สูงกว่าปี ก่อน และรายได้
จากการให้บริ การซ่อมบํารุ งอากาศยานสู งกว่าปี ก่อน

ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส ปี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม N3, 19 ล้านบาท เพิ-มขึ/น ,131 ล้านบาท
( . %) โดยมีรายละเอียด ดังนี/
ค่ านํา$ มันเครื& องบิน จํานวน N,91N ล้านบาท คิดเป็ น L.1% ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ-มขึ/น , L3 ล้านบาท
(3.1%) สาเหตุหลักจากราคานํ/ามันเฉลี-ยสู งกว่าปี ก่อน .L% ประกอบกับมีการขยายการผลิต ทําให้มีปริ มาณการ
ใช้น/ าํ มันเพิ- มขึ/ น ถึ งแม้เงิ นบาทต่ อดอลลาร์ สหรั ฐแข็งค่ าเล็กน้อยทําให้ค่านํ/ามันเมื- อคํานวณเป็ นเงิ นบาทลดลง
อย่างไรก็ตาม การดําเนินการบริ หารความเสี- ยงราคานํ/ามันในไตรมาสนี/ สามารถลดภาระค่านํ/ามันได้มากกว่าปี ก่อน
N 1 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน รวมจํานวน 1N,NN ล้านบาท เพิ-มขึ/น , L9 ล้านบาท (1.3%)
โดยรายละเอียดดังนี/
ม.ค.-มี.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท

!"#

% ของ
ค่ าใช้ จ่าย

!"#C

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี-ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื- อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื- องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี-ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื-น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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,N91
N,19
N, 9K
,K91
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ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน
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เปลีย& นแปลง
ค่ าใช้ จ่าย ล้ านบาท
%
% ของ
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สรุ ปค่าใช้จ่ายที-เปลี-ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยานเพิ-มขึ/ น , ล้านบาท ( 3.1%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการปรับ
ประมาณการค่าซ่ อมใหญ่ของเครื- องยนต์ GE39 สําหรับเครื- องบิน BKKK-199ER เพิ-มขึ/นตามการใช้งานจริ งทําให้
เครื- องยนต์ถึงกําหนดส่ งซ่อมเร็ วกว่าที-กาํ หนดไว้เดิม
ค่าเช่ าเครื- องบิ นและอะไหล่ เพิ-มขึ/ น K1 ล้านบาท ( K.9%) เนื- องจากรับมอบเครื- องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน
เพิ- มขึ/ นจากช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อนจํานวน L ลํา โดยเป็ นการรั บมอบในไตรมาส -N ของปี 9 จํานวน ลํา
ประกอบด้วยเครื- องบิ นแบบแอร์ บสั A1 9-399 จํานวน 1 ลํา และเครื- องบิ นแบบโบอิ/ง BKLK-3 จํานวน ลํา และรั บ

K

มอบเครื- องบินแบบแอร์บสั A1 9-399 จํานวน 1 ลํา ในไตรมาส ของปี
ถึงแม้ว่าจะส่ งคืนเครื- องบินเช่าดําเนิ นงาน
แบบแอร์บสั A119-199 จํานวน ลํา ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื-อเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ ทําให้ ค่าเช่าลดลง
ได้ส่วนหนึ-งก็ตาม
ค่าเสื- อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ตํ-ากว่าปี ก่อน ล้านบาท ( .1%) เป็ นผลจากมีเครื- องบิ นและที- นง-ั
เครื- องบิ น รวมทั/งทรัพย์สินอื-นที-มีการคิดค่าเสื- อมราคาเต็มจํานวนแล้ว ถึงแม้ว่าจะรับมอบเครื- องบิ นภายใต้สัญญาเช่ า
การเงินแบบแอร์บสั A1 9-399 จํานวน 1 ลํา โดยเป็ นการรับมอบในไตรมาส ของปี 9 จํานวน ลํา และไตรมาส
ของปี
จํานวน ลํา
ค่าใช้จ่ายเกี-ยวกับการขายและโฆษณา ลดลง 1N3 ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายสํารองทีนัง- ลดลงซึ- งเป็ นผลจากการเจรจาเปลี-ยนวิธีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนของ Altea System Usage จากเดิมเรี ยกเก็บตาม
จํานวนที-ใช้เกินกว่าที-กาํ หนดเป็ นเรี ยกเก็บแบบเหมาจ่าย ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ- ง
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เพิ-มขึ/น 9 ล้านบาท (1LL.3%) สาเหตุหลักเกิดจาก บริ ษทั
สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) มีขาดทุนลดลงจากปี ก่อนมากโดยมีรายละเอียดดังนี/
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ขาดทุน 9.1 ล้านบาท ขาดทุนลดลง
จากปี ก่อน ล้านบาท
- ส่ วนแบ่ งกําไรในบริ ษทั บริ การเชื/ อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํา กัด (มหาชน) กําไร KL ล้า นบาท
เพิ-มขึ/น ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน- แนล แอร์ พอร์ ตโฮเต็ล จํากัด กําไร K ล้านบาท
เท่ากับปี ก่อน
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําไร ล้านบาท
เพิ-มขึ/น ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด กําไร N ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด มีกาํ ไร ล้านบาท ลดลง ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ จํานวน , N ล้านบาท ลดลง K ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากการ
ปรับโครงสร้างเงินกูย้ ืมผ่านเครื- องมือทางการเงิน Interest Rate Swap (IRS) ประกอบกับเงินกูเ้ ฉลี-ยในไตรมาส ของปี
ตํ-ากว่าปี ก่อนประมาณ , 99 ล้านบาท และการแข็งค่าของเงินบาทเมื-อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี/ สินระยะยาว
ทําให้ค่าใช้จ่ายเมื-อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ และเครื& องบิน จํานวน ,NK1 ล้านบาท เพิ-มขึ/น ,N ล้านบาท
( N1. %) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื- องบิน ,NN3 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน , 39 ล้านบาท โดยเป็ นการตั/งสํารอง
ด้อยค่าเพิ-มเติมสําหรับเครื- องบิน ลํา ประกอบด้วย A119-199 1 ลํา A1N9- 99 ลํา A1N9- 99 1 ลํา และ BKNK-N99
Freighter ลํา และ BK1K-N99 ลํา โดยที-ราคาอ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคามาตรฐานของเครื- องบิน A1N9- 99 และ
A1N9- 99 ลดลงอย่างมากจึงมีการด้อยค่าที-สูงขึ/น
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ N ล้านบาท ตํ-ากว่าปี ก่อน 1N ล้านบาท เกิดจากการตั/งสํารอง
ด้อยค่าอะไหล่ที-เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ต-าํ กว่าปี ก่อน

L

กําไรจากอัต ราแลกเปลี&ย นเงินตราต่ างประเทศ จํา นวน L1 ล้า นบาท ประกอบด้ว ย กํา ไรจากอัต รา
แลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศที-ยงั ไม่เกิดขึ/น (Unrealized FX Gain) N9 ล้านบาท ซึ- งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้
และสิ นทรั พย์หนี/ สินที- เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศเป็ นเงิ นบาท ณ วันสิ/ นงวด โดยเฉพาะเงิ นบาทต่ อเงิ นสกุลยูโ ร
และดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯ แข็งค่ า ขึ/ นเมื- อ เที ย บกับ ณ 1 ธัน วาคม 9 และขาดทุ นจากอัต ราแลกเปลี- ย นเงิ นตรา
ต่างประเทศที-เกิดขึ/นแล้ว (Realized FX Loss) K ล้านบาท
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื- องบิน
อื-น ๆ (ที-ไม่ใช่เครื- องบิน)
รวม

ม.ค.-มี.ค.
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N, K
9
F,F G
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L
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ในไตรมาส ของปี
บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื-อการลงทุน N,N 3 ล้านบาท เพิ-มขึ/นจากปี ก่อน 1,N 3 ล้านบาท
โดยรายจ่ายเพื-อการลงทุนในไตรมาสนี/ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื- องบิน จํานวน N, K ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการรับมอบเครื- องบินเช่าการเงินแบบ
แอร์บสั A1 9-399 จํานวน ลํา และเครื- องยนต์อะไหล่จาํ นวน เครื- องยนต์
- การลงทุ นในสิ นทรั พย์ถาวรอื- น ๆ จํานวน 9 ล้านบาท ซึ- งส่ วนใหญ่ เป็ นการลงทุ นในอุปกรณ์ การ
ให้บริ การภาคพื/น และเครื- องมืออุปกรณ์การให้บริ การซ่ อมบํารุ งของฝ่ ายช่าง
การจัดหาเงินทุน
ในไตรมาสแรกของปี
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงิ นทุน รวมทั/งสิ/ น , KN ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี/
1. การออกหุน้ กู้ จํานวน ,999 ล้านบาท ระยะเวลา - ปี ในเดือนกุมภาพันธ์
เพื-อชําระคืนหุ น้ กู้
ที-ครบกําหนดชําระ
2. การจัดหาเงิ นกูร้ ะยะยาวด้วยวิธีการเช่ าซื/ อ โดยใช้เครื- องบิ นเป็ นหลักทรั พย์ค/ าํ ประกันเพื-อชําระค่ า
เครื- องบิน A1 9-399 จํานวน ลํา รวมประมาณ N, KN ล้านบาท
3. การกูเ้ งินระยะยาวจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํานวน ,999 ล้านบาท เพื-อใช้เป็ นเงินลงทุน
ประจําปี

3

โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี/
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงอัตราแลกเปลี-ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ-มขึ/น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม& ขึน$

ม.ค.-มี.ค.
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1,K1L
(, )
(LL1)

K,
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ในไตรมาส ของปี
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 1,K1L ล้านบาท ตํ-ากว่าปี ก่อน
1,NL1 ล้านบาท และเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ นจํานวน , ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 1 ล้านบาท แต่ มี
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน LL1 ล้านบาท ตํ-ากว่าปี ก่อนถึง , L ล้านบาท เป็ นผลให้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที- 1 มีนาคม
มีจาํ นวน ,3K ล้านบาท เพิ-มขึ/ นจาก ณ วันที- 1 ธันวาคม 9
จํานวน ,KN ล้านบาท
เครื& องบิน
ในไตรมาส ของปี
บริ ษทั ฯ รับมอบเครื- องบินแบบแอร์บสั A1 9-399 จํานวน N ลํา ประกอบด้วย
เครื- องบินเช่าการเงินจํานวน ลํา และเครื- องบินเช่าดําเนินงานจํานวน 1 ลํา ทําให้จาํ นวนเครื- องบินที-ใช้ในการ
ดําเนินงาน ณ วันที- 1 มีนาคม
มีจาํ นวน 9N ลํา (รวมเครื- องบินแอร์บสั A1 9- 99 จํานวน 9 ลํา ซึ- งใช้
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) สู งกว่า ณ สิ/ นปี 9 และ1 มีนาคม 9 จํานวน N ลํา และ 3 ลํา
ตามลําดับ และมีเครื- องบินที-ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที- 1 มีนาคม
จํานวน 9 ลํา
สิ นทรัพ ย์
ณ วันที- 1 มีนาคม
บริษัทฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน L , 3 ล้านบาท เพิ-มขึ/นจากวันที1 ธันวาคม 9 จํานวน ,13N ล้านบาท ( .3%) โดยมีรายละเอียด ดังนี/

9
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2561
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2560

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี&ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ- ือไว้เพื-อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื-น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด- ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื-องบินและเครื-องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื-องบิน
เครื-องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด- ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื-องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์

16,972
240
38,966
56,178

5.9
0.1
13.6
19.6

15,230
201
36,085
51,516

5.4
0.1
12.8
18.3

+1,742
+39
+2,881
+4,662

+11.4
19.4
+8.0
+9.0

2,855
40,905
116,835
11,426
686
13,491
2,790

1.0
14.3
40.8
4.0
0.3
4.7
1.0

6,124
42,186
113,220
9,592
599
13,554
2,828

2.2
15.0
40.3
3.4
0.2
4.9
1.0

-3,269
-1,281
+3,615
+1,834
+87
-63
-38

-53.4
-3.0
+3.2
+19.1
+14.5
-0.5
-1.3

ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื-นๆ

188,988
41,003

66.1
14.3

188,103
41,156

67.0
14.7

+885
-153

+0.5
-0.4

รวมสิ นทรั พ ย์

286,169

100.0

280,775

100.0

+5,394

+1.9

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน , KL ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 3. % ของสิ นทรัพย์ท/ งั หมด เพิ-มขึ/นจากวันที1 ธันวาคม 9 จํานวน N, ล้านบาท (3.9%) โดยมีรายการที-เปลี-ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เพิ-มขึ/ น ,KN ล้านบาท ( .N%) สาเหตุหลักจากบริ ษทั ฯ มีเงิ นสด
สุ ทธิ จากการดําเนินงานมากกว่าเงินสุ ดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื-นๆ เพิ-มขึ/ น ,LL ล้านบาท (L.9%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี/ การค้าเพิ-มขึ/ น ,3L
ล้านบาท ( .3%) จากยอดขายที- เพิ-มขึ/น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีความสามารถในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี/
จากลูกหนี/ การค้าได้ใกล้เคี ยงกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี/ เฉลี-ยประมาณ 1 วัน ซึ- งตํ-า
กว่าระยะเวลาการให้สินเชื-อโดยปกติของบริ ษทั ฯ
ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน LL,3LL ล้านบาท หรื อคิดเป็ น . % ของสิ นทรัพย์ท/ งั หมด เพิ-มขึ/น
จากวันที- 1 ธันวาคม 9 เป็ นจํานวน LL ล้านบาท (9. %) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับมอบเครื- องบินเช่า
การเงินแบบแอร์บสั A1 9-399 จํานวน ลํา และเครื- องยนต์จาํ นวน เครื- องยนต์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื-นๆ มีจาํ นวน N ,991 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น N.1% ของสิ นทรัพย์ท/ งั หมด ลดลง
จาก ณ วันที- 1 ธันวาคม 9 จํานวน 1 ล้านบาท (9.N%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สิ นทรั พย์รอการขายลดลง ,N3 ล้านบาท ( L.3%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการตั/งสํารองด้อยค่ าของ
เครื- องบินเพิ-มขึ/น
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ-มขึ/น K39 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของค่าเผื-อการด้อยค่าของเครื- องบิน

- ค่าตกแต่งเครื- องบินเช่าดําเนิ นงานรอการตัดบัญชี เพิ-มขึ/น N ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากค่า
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื- องบินเช่าดําเนิ นงานแบบแอร์ บสั A1 9-399 จํานวน 1 ลํา และค่าใช้จ่าย
ในโครงการปรับปรุ งเครื- องบินเช่าดําเนิ นงานแบบโบอิ/ง KLK-L จํานวน ลําโดยการติดตั/ง Crew Rest และอุปกรณ์ Inflight Connectivity
- การเพิ-มขึ/นของเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื- องบิ นตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) จํานวน 1N
ล้านบาท (1.1%) ตามประมาณการหนี/ สินระยะยาวที- บริ ษทั ได้ประมาณเพิ-มขึ/ นในส่ วนค่าซ่ อมแซมเครื- องบิ นตาม
สัญญาเช่ าดําเนิ นงานตามสภาพการบิน และเงื- อนไขการบํารุ งรักษาเครื- องบิ น ทั/งนี/ บริ ษทั สามารถนําค่าใช้จ่ายที- จะ
เกิดขึ/นตามประมาณการหนี/สินดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื-อนไขที-ปรากฏในสัญญาเช่า
อัต ราผลตอบแทนจากสิ นทรั พ ย์ (Return on Asset) ในไตรมาส ของปี
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ- งเท่ากับร้อยละ .

เท่ ากับร้ อยละ .

หนีส$ ิ น
ณ วันที- 1 มีนาคม
หนี/สินรวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน ,N 1 ล้านบาท เพิ-มขึ/นจาก
ณ วันที- 1 ธันวาคม 9 จํานวน , ล้านบาท ( . %) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี/สิน ดังนี/
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2561
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2560

% ของ
หนีส$ ิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี&ย นแปลง

% ของ
หนีส$ ิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี/ สินหมุนเวีย น (ไม่รวมหนี/ สินระยะยาวทีถ- ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีส$ ิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี/ สินภายใต้เงื-อนไขสัญญาเช่าเครื-องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนีส$ ิ นระยะยาว
หนี/ สินไม่หมุนเวีย นอื-นๆ

61,443

24.5

68,031

27.4

-6,588

-9.7

68,100
63,195
28,194
159,489
30,481

27.1
25.1
11.2
63.4
12.1

62,100
62,517
27,480
152,097
28,634

25.0
25.1
11.0
61.1
11.5

+6,000
+678
+714
+7,392
+1,847

+9.7
+1.1
+2.6
+4.9
+6.5

รวมหนีส$ ิ น

251,413

100.0

248,762

100.0

+2,651

+1.1

หนี/สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี/สินที-ถึงกําหนดชําระภายในหนึ- งปี 19,991 ล้านบาท) ซึ- งคิดเป็ นร้อยละ N.
ของหนี/สิ/นทั/งหมด ลดลงจาก ณ 1 ธันวาคม 9 จํานวน , LL ล้านบาท (3.K%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสั/น
ลดลง , K9 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนตามกําหนด
หนี/ สินระยะยาว (รวมหนี/ สินที-ถึงกําหนดชําระภายในหนึ- งปี 19,991 ล้านบาท) ซึ- งคิดเป็ นร้อยละ 1.N
ของหนี/ สิ/นทั/งหมด เพิ-มขึ/ น K,13 ล้านบาท (N.3%) จากการกูย้ ืมเงิ นระยะยาว การออกหุ ้นกู้ และหนี/ สินภายใต้
เงื-อนไขสัญญาเช่าเครื- องบินแบบแอร์บสั A1 9-399 จํานวน ลํา รวมจํานวน , KN ล้านบาท การจ่ายชําระคืนเงินกู้
ระยะยาวจํานวน 1,KN ล้านบาท และผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื-อเทียบกับเงินสกุลยูโร และดอลล่าร์ สหรัฐฯ ณ 1
มีนาคม
เมื-อเทียบกับ ณ วันสิ/ นงวดของปี 9 ทําให้หนี/ สินระยะยาวเมื-อคิดเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจํานวน ,9N9
ล้านบาท

หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื- นๆ ซึ- งคิ ดเป็ นร้ อยละ . ของหนี/ สิ/นทั/งหมด เพิ-มขึ/ น ,LNK ล้านบาท ( . %)
สาเหตุ หลักเกิ ดจากประมาณการค่ าใช้จ่ายค่ าซ่ อมแซมเครื- องบิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ที- เกี- ยวเนื- องกับค่ าซ่ อม
เครื- องบินตามสภาพการบินและเงื-อนไขการบํารุ งรักษาเครื- องบิ น ทั/งนี/ บริ ษทั ฯ สามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปขอคื น
จากผูใ้ ห้เช่าได้จากรายการเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื- องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve)
ณ สิ/ นไตรมาส ของปี
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี/สินที-มีภาระดอกเบี/ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest
Bearing Debt to Equity) ลดลงจาก .9 เท่า ณ 1 ธันวาคม 9 เป็ น N.K เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี/สินรวมต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ K. เท่า ลดลงจาก ณ สิ/ นปี 9 ที-เท่ากับ K.L เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที- 1 มีนาคม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน 1N,K ล้านบาท เพิ-มขึ/นจากวันที- 1 ธันวาคม 9
จํานวน ,KN1 ล้านบาท (L. %) เป็ นผลมาจากการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมี กาํ ไรในไตรมาสนี/
อย่างไรก็ตามกําไรสุ ทธิ ที- ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
(Return on Equity) ลดลงจาก 3.9% ในไตรมาส ของปี 9 เป็ น L. % ในไตรมาส ของปี
4. ปัจจัยที&มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบินโลกในช่วง 3 เดือนที-เหลือของปี
ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื- องจากเศรษฐกิจโลก
ที- แข็งแกร่ ง จากภาวะการค้าโลกที- ดีต่อเนื- องทําให้ภาคการส่ งออกเป็ นแรงสนับสนุ นการเติ บโตทางเศรษฐกิ จใน
หลายภูมิภาคทัว- โลกต่อไปได้ อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะตํ-ากว่าปี 9 ทั/งจากการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและการขนส่ งสิ นค้า ทั/งนี/ สายการบินในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกคาดว่าจะมีกาํ ไรสุ ทธิ เพิ-มขึ/ นในปี
โดยมีการขนส่ งสิ นค้าเป็ นปั จจัยสนับสนุ นการเติ บโตของกําไรในภูมิภาค อย่างไรก็ตามการแข่งขันที- ทวีความ
รุ นแรง และราคานํ/ามันที- ปรับตัวสู งขึ/ นก็เป็ นความท้าทายที- อุตสาหกรรมการบิ นต้องเผชิ ญ นอกจากนี/ หากวิกฤติ
สงครามในซี เรี ยยืดเยื/อและนําไปสู่ การเผชิ ญหน้าของรัสเซี ยและชาติตะวันตก อาจมีผลให้อตั ราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จของโลกและของไทยชะลอตัวลงในช่ วงไตรมาส และกระทบต่อราคานํ/ามันในตลาดโลกให้ปรับตัว
สู งขึ/นกว่าที-คาดการณ์ไว้
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี
นี/ มีแนวโน้มขยายตัวจากปี 9 ในหลายภาคส่ วนโดย
คาดว่าการแข่งขันในปี นี/ จะมีความรุ นแรงลดลงจากปี ก่อน เนื- องจากประเทศสามารถสามารถปลดธงแดงได้เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว สายการบินของไทยจึงสามารถขยายเส้นทางบินได้กว้างขวางขึ/นและเพิ-มจํานวนเที-ยวบินได้มากขึ/ น
นอกจากนี/ ความคื บ หน้าโครงการพัฒ นาท่ า อากาศยานอู่ ตะเภา ตามนโยบายการพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นั/น ขณะนี/อยูร่ ะหว่างการศึกษาและจัดทําแผนงานเชิ งกลยุทธ์การ
พัฒนาเมืองการบิ นภาคตะวันออกให้กลายเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและสังคมของภูมิภาค คาดว่าจะแล้วเสร็ จ
ภายใน L เดือน และจะลงรายละเอียดในแต่ละโครงการที-จะเกิดขึ/นเพื-อยกระดับให้สนามบินอู่ตะเภาเป็ นมหานคร
แห่งการบินภายในปี
ส่ วนความคืบหน้าการแก้ปัญหามาตรฐานการบินพลเรื อนของสํานักงานบริ หารการบิน
แห่ งชาติสหรัฐอเมริ กา (FAA) เพื-อยกระดับการบินพลเรื อนของไทยจาก Category กลับขึ/นเป็ น Category นั/น

1

ขณะนี/ สํานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทยอยู่ระหว่างการยื-นหนังสื อเชิ ญให้ FAA เข้ามาตรวจสอบและ
คาดว่าจะสามารถยกระดับการบินของไทยกลับขึ/นเป็ น Category ภายในเดือนมิถุนายนนี/
ในปี
บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ของแผนฟื/ นฟูธุรกิจที-ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นโดยให้มี
การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอย่างใกล้ชิดเพื-อให้มน-ั ใจว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถปรับปรุ งแผนงานให้สะท้อน
ต่อการเปลี-ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยมีแผนการดําเนินการที-สาํ คัญดังนี/
- การเพิ-มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื- องบินเช่าการเงินแบบแอร์ บสั A1 9-399 จํานวน ลํา ในไตร
มาส ของปี
เพื-อนํามาใช้ทาํ การบินในเส้นทางข้ามทวีป และเส้นทางภูมิภาค
- การเพิ-มรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารโดยการใช้ระบบ Revenue Management System (RMS) และ
การหารายได้ผา่ น Digitalization
- การขายหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย ที-ไม่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก
- การจัดการที-ดิน อาคารสํานักงานที-ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยดําเนิ นการขายอสังหาริ มทรัพย์ที-หมดความ
จําเป็ นในการใช้งานทั/งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื-อง
". สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที&สําคัญ
ม.ค.-มี.ค.
2561

2560

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.90

0.83

อัตราก ําไรจากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

7.17

5.15

อัตราก ําไรสุทธิ

ร้ อยละ

5.12

6.36

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

8.20

8.98

ร้ อยละ

1.11

1.48

อัตราส่วนหนี/สินที-มีภาระดอกเบี/ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

เท่า

4.65

4.33

อัตราส่วนหนี/สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)

เท่า

7.23

6.64

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี/ย

เท่า

7.51

6.23

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดํา เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

N
ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที-ถือไว้เพื-อขาย) / หนี/ สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที-ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
= กําไรจากการดําเนิ นงาน / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี-ยน)
อัตรากําไรสุ ทธิ (Net Profit Margin)
= กําไรสุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี-ยน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลี-ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี/ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี-ย
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นที&มีภาระดอกเบีย$ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสั/น+หนี/ สินระยะยาวรวมส่ วนที-ถึงกําหนดชําระภายใน ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี/ สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย$
= EBITDA / ดอกเบี/ยจ่าย

