คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับไตรมาส ปี !"#! สิ$นสุ ดวันที& ' มีนาคม !"#! ของ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของปี
เติ บโตในอัตราที" ชะลอลงเล็กน้อย เศรษฐกิ จสหรัฐฯ ยูโร
โซน และญี" ปุ่นขยายตัวในอัต ราที" ลดลงเมื" อเที ย บกับปี 1 เนื" อ งจากได้ผ่านพ้นจุ ด ที" เศรษฐกิ จเติ บโตสู งสุ ด (peak)
ในช่ วงปี 9- 1 มาแล้ว สําหรับเศรษฐกิจจีน มีแนวโน้มชะลอลงจากผลของการปฏิรูปเศรษฐกิจที"เน้นการควบคุม
การก่อหนี> และผลกระทบเชิงลบในภาคการส่ งออกจากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ซึ" งจะส่ งผลกระทบในทางลบต่อภาวะ
การค้าโลกโดยรวม ราคานํ>ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสแรกของปี
เฉลี"ยอยูท่ ี" A. เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล อยู่
ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า
เศรษฐกิ จไทยในไตรมาสแรกของปี
มีสัญญาณทรงตัว ทั>งนี> จากเศรษฐกิ จโลกชะลอตัวประกอบกับผลของ
มาตรการกี ดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ฉุ ดให้ภาคการส่ งออกไทยในไตรมาสแรกติ ดลบร้อยละ 1.
สําหรับภาคการ
ท่องเที" ยวขยายตัวในอัตราที"ชะลอลงมาก ตามจํานวนนักท่องเที"ยวจี นที"ลดลง โดยจํานวนนักท่องเที" ยวต่างชาติที"เดินทางเข้า
มาในประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี
มีจาํ นวน 19.E ล้านคน เพิ"มขึ>นจากปี ก่อน 1.F% เป็ นนักท่องเที"ยวชาวจีนคิ ด
เป็ นสัดส่ วนถึงร้อยละ E.F ของนักท่องเที"ยวต่างชาติ ท> งั หมดซึ" งลดลงร้อยละ .1 เมื"อเทียบกับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อนที"
เพิ" มขึ> นจากปี 9 ถึ งร้ อยละ A9. อย่างไรก็ตามจากปั จจัยส่ งเสริ มภาคการท่ องเที" ยวในฤดู กาลท่ องเที" ยว ทั>งจากการ
ท่องเที" ยวแห่ งประเทศไทย และมาตรการภาครัฐในการขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนี ยมวีซ่าให้กบั นักท่องเที" ยว ณ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) จากเดิมที"มีผลใช้บงั คับถึงวันที" 1A ม.ค. เป็ นวันที" A1 ต.ค. เพื"อกระตุน้ และส่ งเสริ ม
การท่องเที"ยวซึ" งคาดว่าจะช่วยดึงดูดให้นกั ท่องเที"ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที"ยวในประเทศไทยเพิ"มมากขึ>น
ในไตรมาส 1 ของปี
อุตสาหกรรมการบินของโลกยังคงขยายตัวแต่ในอัตราที"ลดลง จากข้อมูลของสมาคมการ
ขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารใน
ไตรมาสแรกของปี
ที" เพิ"มขึ> นประมาณ V.E% และ . % ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี"ย E9. %
ในขณะที"การขนส่ งสิ นค้าในภาพรวมปรับตัวลดลงจากปี ก่อน และเป็ นการลดลงตํ"าสุ ดในรอบสามปี ที"ผ่านมา โดยมีปริ มาณ
การขนส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ต"าํ กว่าปี ก่อน .9% ในขณะที"ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์สูงกว่าปี ก่อน A.A% ส่ งผลให้
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ซ" ึ งเท่ากับ V . % ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี ก่อนที" VV. %
อุตสาหกรรมการบินของไทยในไตรมาส 1 ของปี
มีอตั ราการเติบโตชะลอตัวเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจโลก
และไทย ซึ" งทําให้ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที"ยวต่างชาติและชาวไทยชะลอตามไปด้วย ในขณะที"อุปทานการ
ให้บริ การการบินของสายการบินขยายตัวจากการเพิ"มความถี"ในเส้นทางการบินเดิมหรื อเพิ"มเส้นทางบินใหม่ภายหลังการปลด
ธงแดงจากองค์การการบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสายการบิ นต้นทุนตํ"าในจุดหมายปลายทางยอดนิ ยม เช่ น
ญี"ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินเดีย เป็ นต้น ทําให้การแข่งขันทวีความรุ นแรงมากขึ> น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยบวกจากการ
ฟื> นตัวของปริ มาณนักท่องเที"ยวชาวจีนจากอุบตั ิเหตุเรื อล่มที"ภูเก็ตในปี ที"ผา่ นมาจากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการเพิ"ม
แรงจูงใจให้นกั ท่องเที"ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย เช่น มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนี ยม Visa on Arrival ตามที"กล่าว
ไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ดีขีดความสามารถในการรองรับเที" ยวบิ นและผูโ้ ดยสารของสนามบิ น สงครามการค้า และภาวะวิกฤต
เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุ ยังเป็ นความเสี" ยงในด้านการดําเนิ นการของสายการบินในปี
ในปี
บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการตามแผนฟื> นฟูธุรกิจปี 1ต่อเนื" องจากปี ก่อนโดยมุ่งเน้นการสร้าง
รายได้เสริ มภายใต้โครงการ “มนตรา” ซึ" งเป็ นโครงการฟื> นฟูการบินไทยแบบเร่ งด่วนตลอดจนกลยุทธ์การดําเนิ นงาน

อื"นๆ ซึ" งส่ วนหนึ"งได้เริ" มดําเนินการมาแล้วตั>งแต่ตน้ ปี โดยมีเป้าหมายสู งสุ ดคือทําให้การบินไทยหลุดพ้นจากวงจรของกับ
ดักปั ญหา และสามารถมีผลประกอบการที"มน"ั คงต่อไปในอนาคต โดยยังคงมีแนวทางการดําเนิ นงานตามกรอบกลยุทธ์
หลัก กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การเร่ งทํากําไรเพิ"มจากการตลาดเชิ งรุ กและมีตน้ ทุนที"แข่งขันได้ ) การพัฒนาศักยภาพและ
แสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ A) การสร้างประสบการณ์การเดินทางที"ดีให้กบั ลูกค้า V) การดําเนิ นงานด้วยนวัตกรรมและ
ดิจิทลั เทคโนโลยี ) การบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ผล
โดยไตรมาสนี>มีการดําเนินการที"สาํ คัญ ได้แก่
- โครงการจัดหาเครื" องบิ นปี
- F จํานวน AE ลํา เป็ นการทดแทนเครื" องบิ นรุ่ นเก่าจํานวน A1 ลําและ
เป็ นเครื" องบินรุ่ นใหม่ ] ลํา ทั>งนี>ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื"อวันที" E ม.ค. และผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) เมื"อวันที" ] มี.ค.
และ A เม.ย. ตามลําดับ ขณะนี>อยูร่ ะหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื"อดําเนินการขอนุมตั ิตามลําดับต่อไป
- การบูรณาการการบริ หารจัดการการบินไทยและไทยสมายล์ โดยใช้หลักการบริ หารจัดการแบบ BrotherSister โดยมีการควบรวมแผนงานในทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะด้านการขายและการวางแผนเส้นทางบินที"เน้นให้การบินไทย
ซึ" งมีประสบการณ์ดา้ นการขายเข้ามามีส่วนสนับสนุนมากขึ>นโดยเฉพาะในเส้นทางที"เชื" อมต่อกับเส้นทางของการบินไทย
ซึ" งคาดว่าจะทําให้ผลการดําเนินงานเปลี"ยนแปลงในทิศทางที"ดีข> ึน
- การบริ หารจัดการการขายและการตลาด การหารายได้เสริ ม และการเพิ"มรายได้ในธุ รกิจที"ไม่เกี"ยวเนื" องกับ
การบิน เช่น การเพิ"มรายได้ของฝ่ ายครัวการบิน และการขายสิ นค้าออนไลน์โดยร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้าที"อยู่ใน
ระบบตลาดสิ นค้าออนไลน์ และส่ งเสริ มการขายผ่าน Digital Marketing เป็ นต้น
- การปรับเปลี"ยนวิธีการสะสมไมล์ เพื"อให้สมาชิ กบัตรรอยัล ออร์ คิด พลัส สามารถสะสมไมล์เพื"อใช้แลก
รางวัลได้ง่ายและรวดเร็ วขึ> น รวมถึงการปรับเปลี"ยนตารางการแลกรางวัลครั>งใหญ่ในรอบ ปี เพื"อให้สอดคล้องกับ
โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินชั>นนําต่างๆ โดยตารางรางวัลใหม่จะเริ" มใช้ต> งั แต่วนั ที" 1 ตุลาคม
เป็ นต้นไป
- ในเดือนมกราคม
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ"มทุน F9E.E9 ล้านหุ น้
มูลค่าที"ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ .] บาท และได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิ"มทุนเมื"อวันที" 1A กุมภาพันธ์
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้สิทธิf ซื> อหุ ้นเพิ"มทุนดังกล่าว เนื" องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนธุ รกิ จในอนาคตยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบินไทย ทําให้สัดส่ วนการถือครองหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในสายการบิน
นกแอร์ลดลงจากเดิมร้อยละ 1.E9 เป็ นร้อยละ 1 .FV และรับรู ้กาํ ไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนจํานวน ]A ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี จาํ นวนเครื" องบิ นที" ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ A1 มี นาคม
จํานวน 19A ลํา ตํ"ากว่า
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1 ลํา ในจํานวนนี> มีเครื" องบินที"ใช้บริ การได้จริ งเฉลี"ยในไตรมาส 1 ของปี
จํานวน F9 ลํา ตํ"า
กว่าปี ก่อนที"เฉลี"ย FV ลํา ส่ วนหนึ" งเกิดจากผลกระทบจากกรณี เครื" องยนต์โรลส์รอยซ์ Trent 1999 ต่อเนื" องจากปี ก่อนและ
การจอดเครื" องบิ นเพื"อทําการซ่ อมบํารุ งตามตารางการซ่ อมบํารุ งปกติ แต่มีอตั ราการใช้ประโยชน์ของเครื" องบิ น (Aircraft
Utilization) เท่ากับ 1 . ชัว" โมงสู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนที"เท่ากับ 11.F ชัว" โมง บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการ
ผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง .E% จากการปรับลดเที"ยวบิ นในเส้นทางออสเตรเลียได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯซิ ดนี ย ์ และกรุ งเทพฯ-บริ สเบน และการยกเลิกส้นทางบิ นกรุ งเทพฯ-เตหะรานประเทศอิหร่ านเมื" อวันที" 1 มี.ค. 1 โดยมี
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง A. % มีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี"ย E9.A% ตํ"ากว่าปี ก่อน
ซึ" งเฉลี" ยที" E9. % และมี จาํ นวนผูโ้ ดยสารที" ท าํ การขนส่ งรวมทั>งสิ> น . F ล้านคน เพิ" มขึ> นกว่าปี ก่ อน 9. % ทั>งนี> จาก
เหตุ การณ์ สาธารณรั ฐอิ สลามปากี สถานประกาศปิ ดน่ านฟ้ าเมื" อวันที" ] กุมภาพันธ์
ทําให้การบิ นไทยต้องยกเลิ ก
เที" ยวบิ นที" ทาํ การบิ นไปปากี สถานและเที" ยวบิ นเส้นทาง ไป-กลับยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ดาํ เนิ นการจัดเที" ยวบิ น

A

พิเศษและเปลี"ยนขนาดเครื" องบินให้ใหญ่ข> ึนเพื"อทยอยนําผูโ้ ดยสารที"ตกค้างไปยังจุดหมายปลายทาง โดยสามารถกลับมาบิ น
ได้ตามปกติ ในวันที" มีนาคม
ยกเว้นเส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ละฮอร์ และกรุ งเทพฯ-อิสลามาบัด ซึ" งได้ประกาศ
ยกเลิกเที"ยวบิ นดังกล่าวจนถึงวันที" A1 พฤษภาคม
เนื" องจากถึงแม้ว่าสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานได้ทาํ การเปิ ดน่านฟ้ า
บางส่ วนแล้ว แต่เป็ นการเปิ ดน่านฟ้าแบบมีขอ้ จํากัดเรื" องเส้นทางบินที"ทาํ การบินเข้าไปในแต่ละจุดบิน
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในไตรมาส 1 ของปี
มีรายได้รวมทั>งสิ> น VF,]F1 ล้านบาท ตํ"า
กว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน A, ] ล้านบาท หรื อ .F% สาเหตุสําคัญเนื" องจากทั>งรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและ
สิ นค้าลดลงเป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลง ประกอบกับรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี"ยต่อหน่ วยลดลงจากการ
แข่งขันที" รุนแรง และการแข็งค่าของเงิ นบาทต่อสกุลเงินรายได้หลักทําให้รายได้เมื"อคํานวณเป็ นเงิ นบาทลดลง อย่างไรก็ดี
รายได้จากการบริ การอื"นๆ เพิ"มขึ> น . % สําหรั บค่าใช้จ่ายรวม 9, 1F ล้านบาท เพิ"มขึ> น FEF ล้านบาท ( .9%) โดยมี
ค่าใช้จ่ายที" เพิ" มขึ> นอย่างมี นัยสําคัญ เช่ น ค่ าเสื" อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายจากการเปลี" ยนประมาณการมูลค่ าคงเหลื อของ
เครื" องบินและเครื" องยนต์ ค่าเช่าเครื" องบินและอะไหล่เพิ"มจากการรับมอบเครื" องบินเช่าดําเนิ นงานในระหว่างปี 1 จํานวน
A ลํา และการเช่าเครื" องยนต์อะไหล่เพิ"มขึ>น เป็ นต้น
ในไตรมาสนี> บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายที" เกิ ดขึ> นครั>งเดี ยวจากการรั บรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์และเครื" องบิ นจํานวน 1A ล้านบาท และกําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงิ นลงทุ นในบริ ษทั สายการบิ น
นกแอร์จาํ กัด (มหาชน) จํานวน ]A ล้านบาท ขณะที"มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 1,A ล้านบาท ซึ" ง
ส่ วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชี ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ V ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่อน , E1
ล้านบาท (EA.A%) โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่วนที"เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ VV ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ ้น 9. 9 บาท ลดลงจากปี
ก่อน 1.9V บาทต่อหุน้ (EA.F%)
ทั>งนี> บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื" อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื" องบิน และกําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน (EBITDA) จํานวน V, 9V ล้านบาท ตํ"า
กว่าปี ก่อน V,V ] ล้านบาท (VF.E%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ F.9% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที"เท่ากับ 1 .E%
!. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาส ปี !"#!
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปรับใช้
ตามที"ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 1 เรื" องรายได้จากสัญญาที"ทาํ กับลูกค้า มีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินที"มีรอบระยะเวลาบัญชี ที"เริ" มในหรื อหลังวันที" 1 มกราคม
เป็ นต้นไป มีผลให้การรับรู ้
รายได้ในเรื" องสิ ทธิ บตั รโดยสารและสิ ทธิ ไมล์สะสม ที"จะต้องวัดมูลค่าและรับรู ้รายการเปลี"ยนแปลงไปในเรื" องความน่าจะ
เป็ นที" ผูโ้ ดยสารที" ไ ม่ ใ ช้สิ ท ธิ และคํา นวณมู ลค่ า สิ ท ธิ ข องไมล์ส ะสมโดยประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ทั>งนี> มี
ผลกระทบการรับรู ้รายการในอดี ตจนถึงวันที" A1 ธันวาคม 1 เป็ นจํานวนเงิ นที" จะต้องรับรู ้ รายได้เพิ"มขึ> นจากบัญชี
รายได้รอการตัดบัญชี โดยบริ ษทั เลือกใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังปรับกับกําไรสะสมต้นงวดของงวดปั จจุบนั
ส่ งผลกระทบต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที" 1 มกราคม
เพิ"มขึ> น และรายรับด้านขนส่ งที" ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง
จํานวนทั>งสิ> น ,1 F ล้านบาท รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาส 1 ของปี
ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด A) บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ"ง จํากัด V) บริ ษทั ทัวร์เอื>องหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด

V

ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที&สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-มี.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ>าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื"นๆ
- อื"นๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ>ามันเครื" องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ>ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน
บวก กําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื" องบิน
บวก กําไรจากอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไรก่อนภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิส่วนที&เป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที&สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที"นงั" -กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี"ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นํ>าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี"ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื" องบินที"ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ A1 มี.ค.
(ลํา)
ชัว" โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว" โมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื" องบินเฉลี"ย
(ชัว" โมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลี"ยนเฉลี"ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ>ามันเฉลี"ย
(USD/BBL)

!"#!

!"#

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
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หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี" ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื" อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื" องบิน และกําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน)

รายได้
ในไตรมาส 1 ของปี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีรายได้รวมจํานวน VF,]F1 ล้านบาท ลดลง A, ] ล้านบาท
( .F%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี>
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา$ หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ>าหนักส่ วนเกินจํานวน V1,9 V ล้านบาท ลดลง A,9F1 ล้านบาท (].9%) เป็ น
ผลมาจาก
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี"ยต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ>ามันและค่าเบี> ยประกันภัย) ลดลง
9.19 บาท/RPK (V.A%) หรื อประมาณ 1,EA ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการแข็งค่าของเงินบาทโดยเฉพาะเมื"อเทียบกับ
สกุลเงินที"เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงินเยน และเงินยูโร ถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื"อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
ทําให้รายได้เมื"อคิดเป็ นเงินบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี"ยนที"มีผลให้รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี"ยต่อหน่วย
ลดลง 9.9] บาท/RPK (A.9%) หรื อประมาณ 1,A9V ล้านบาท รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี"ยต่อหน่วยจะลดลงประมาณ 1.A%
หรื อประมาณ 9 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการแข่งขันที"รุนแรงทั>งในเส้นทางภูมิภาคที"ได้รับผลกระทบจากสายการบิน
ต้นทุนตํ"าที"เพิ"มจํานวนเที"ยวบินและจุดบินใหม่ และเส้นทางข้ามทวีปที"ได้รับผลกระทบจากสายการบินตะวันออกกลาง

-

ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ลดลง A. % คิ ดเป็ นเงินประมาณ 1,AF ล้านบาท ในขณะที" บริ ษทั ฯ มี
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง .E% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี"ย E9.A% ตํ"ากว่าปี ก่อน
และค่าเฉลี"ยของอุตสาหกรรมที"เฉลี"ย E9. %
- การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที" 1 (TFRS1 ) เรื" องรายได้จากสัญญาที"ทาํ กับลูกค้ามาใช้
ทําให้มีการรับรู ้รายได้ในเรื" องสิ ทธิ บตั รโดยสารในเรื" องความน่ าจะเป็ นที"ผูโ้ ดยสารที"ไม่ใช้สิทธิ และคํานวณมูลค่าสิ ทธิ
ของไมล์สะสมรวมจํานวน ล้านบาท และมี การบันทึ กบัญชี รายได้ค่าโดยสารและค่ าใช้จ่ายเกี" ยวกับการขายและ
โฆษณาเพิ"มขึ>นด้วยจํานวนที"เท่ากันประมาณ 1 ล้านบาท ทั>งนี>ไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุน
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ จํานวน V, VE ล้านบาท ลดลง EE ล้านบาท (1 .F%) สาเหตุ
หลักเกิดจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 1A. % คิดเป็ นเงินประมาณ F
ล้านบาท เนื" องจากเศรษฐกิ จโลกชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามการค้า ระหว่างสหรั ฐฯ และจี น และสภาพการ
แข่งขันด้านการตลาด อย่างไรก็ดีรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี"ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ>ามันและค่าประกันภัย)
เท่ากับ E.1] บาท เพิ"มขึ> น 9.9A บาท (9.V%) หรื อประมาณ 1 ล้านบาท มีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load
Factor) เฉลี"ย A.A% ตํ"ากว่าปี ก่อนที"เฉลี"ย 9.F% แต่สูงกว่าค่าเฉลี"ยของอุตสาหกรรมที" V . % จากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที" 1 (TFRS1 ) เรื" องรายได้จากสัญญาที"ทาํ กับลูกค้ามาใช้ตามที"ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้มีการ
บันทึ กบัญชี รายได้ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์และค่าใช้จ่ายเกี" ยวกับการขายและโฆษณาเพิ"มขึ> นด้วยจํานวนที"
เท่ากับประมาณ 9 ล้านบาท โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ
รายได้ การบริ การอื& น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุ รกิ จ ได้แก่ การบริ การภาคพื> น ครั วการบิ น การ
บริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื"นๆ รวมจํานวน A, ]A ล้านบาท เพิ"มขึ>นจากปี ก่อน 1 ล้านบาท ( . %)
สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการบริ การภาคพื>น และการให้บริ การด้านคลังสิ นค้าเพิ"มขึ>นจากปี ก่อนจากจํานวนเที"ยวบิน

ของสายการบิ นลูกค้าสู งกว่าปี ก่อน รายได้จากครัวการบิ นเพิ"มขึ> นจากราคาที" สูงขึ> นถึงแม้ว่าจํานวนอาหารที" ให้บริ การ
สายการบินลูกค้าจะลดลงก็ตาม และรายได้จากการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยานสู งกว่าปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส 1 ปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี>

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม 9, 1F ล้านบาท เพิ"มขึ>น FEF ล้านบาท ( .9%)

ค่ านํา$ มันเครื& องบิน จํานวน 1V,9V ล้านบาท คิดเป็ น ].] % ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ"มขึ>น 11 ล้านบาท (9.1%)
ถึงแม้ว่าราคานํ>ามันเครื" องบินเฉลี"ยตํ"ากว่าปี ก่อน .9% แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี" ยงราคานํ>ามัน A1A ล้านบาท
ในขณะที"ปีก่อนมีกาํ ไร V]9 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน รวมจํานวน A , 19 ล้านบาท เพิ"มขึ>น 1,9 E ล้านบาท (A.1%) โดย
มีรายละเอียดดังนี>
ม.ค.-มี.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท
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% ของ
ค่ าใช้ จ่าย
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% ของ
ค่ าใช้ จ่าย

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%

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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ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน
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สรุ ปค่าใช้จ่ายที"เปลี"ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าเช่าเครื" องบินและอะไหล่ และค่าเสื" อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมีจาํ นวนรวม E, FA ล้านบาท เพิ"มขึ> น F1E
ล้านบาท (1 .V%) โดยมีรายละเอียดดังนี>
- ค่าเช่ าเครื" องบินและอะไหล่ เพิ"มขึ> น A1 ล้านบาท (1E.V%) จากการรับมอบเครื" องบิ นเช่ าดําเนิ นงานแบบ
แอร์ บสั AA 9-F99 จํานวน A ลํา ในเดื อน ม.ค. ก.พ. และ มี.ค. 1 ประกอบกับมี ค่าเช่ าเครื" องยนต์อะไหล่เพิ"มขึ> นจาก
เครื" องยนต์ TRENTE99 จํานวน เครื" องยนต์ และ TRENT XWB จํานวน A เครื" องยนต์

]

- ค่าเสื" อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิ"มขึ>น E] ล้านบาท (].A%) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี"ยนประมาณการ
มูลค่าคงเหลือของเครื" องบินและเครื" องยนต์ ทําให้ค่าเสื" อมราคาเพิ"มขึ>น
ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับการขายและโฆษณามีจาํ นวน ,E9] ล้านบาท เพิ"มขึ>น AF ล้านบาท (1 . %) สาเหตุหลักเกิด
จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที" 1 (TFRS1 ) เรื" องรายได้จากสัญญาที" ทาํ กับลูกค้ามาใช้ ทําให้มีการ
บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายเกี" ยวกับการขาย เพิ"มขึ> นรวมจํานวน 1 ล้านบาท โดยไม่กระทบต่อกําไรเนื" องจากบันทึ กรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเพิ"มขึ>นด้วยจํานวนที"เท่ากัน หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับการขายและโฆษณา เพิ"มขึ>น 1] ล้านบาท
(].A%) สาเหตุหลักเกิ ดจากค่ าใช้จ่ายในการสํารองที" นั"งสู งกว่าปี ก่อนเนื" องจากในปี ก่อนมีการปรับลดค่ าใช้จ่ายจากผลการ
เจรจาเปลี"ยนวิธีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย Altea System Usage จากเดิมเรี ยกเก็บตามจํานวนที"ใช้เกินกว่าที"กาํ หนดเป็ นเรี ยกเก็บ
แบบเหมาจ่าย ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ" ง ประกอบกับในปี นี>มีค่าโฆษณาเพิ"มขึ>น
ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับนักบินและลูกเรื อมีจาํ นวน 1, ล้านบาท เพิ"มขึ>น 1 ล้านบาท (1 .9%) สาเหตุหลักเกิด
จากการเปลี"ยนแปลงวิธีการคํานวณค่าเบี>ยเลี>ยงเดินทางในการปฏิบตั ิการบินของนักบิน (Per diem) มีผลตั>งแต่ 1 ม.ค.
เพื"อแก้ไขปัญหานักบินลาออกโดยปรับปรุ งระบบการจ่ายค่าตอบแทนนักบินให้ทดั เทียมอุตสาหกรรมและเพื"อให้การจัด
ตารางบินของนักบินให้สามารถบริ หารกําลังพลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ" งมีผลให้ค่าเบี>ยเลี>ยงเดินทางของนักบินเพิ"มขึ>น
1V ล้านบาท แต่สามารถลดค่าล่วงเวลาของนักบินลงได้ 19A ล้านบาท
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานมีจาํ นวน , A ล้านบาท ลดลง AV ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิด
จากในปี ก่อนมีการปรับประมาณการค่าซ่ อมใหญ่ของเครื" องยนต์ GEF9 สําหรับเครื" องบิน B]]]-A99ER เพิ"มสู งขึ>นตาม
การใช้งานจริ ง ประกอบกับมีการส่ งซ่ อมอะไหล่ของเครื" องยนต์ Trent800 สู งกว่าปี นี> ถึงแม้ว่าในปี นี> จะมีอตั ราค่าซ่ อม
และปริ มาณการใช้งานเพิ"มขึ>น รวมทั>งการอ่อนค่าของเงิ นบาทเมื"อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ทําให้ค่าซ่ อมแซมและ
ซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิ"มขึ>นก็ตาม
ค่ า ใช้จ่า ยผลประโยชน์พ นักงาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยบุ ค ลากร ผลประโยชน์พ นักงาน ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ มีจาํ นวน ], 1 ล้านบาท ลดลง 1F] ล้านบาท ( .]%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายล่วงเวลาของ
นักบิน (Flight Pay) ลดลงจํานวน 19A ล้านบาท จากการเปลี"ยนแปลงวิธีการคํานวณค่าเบี>ยเลี>ยงเดินทางในการปฏิบตั ิการ
บิ นของนักบิ น (Per diem) นอกจากนี> ในปี ก่อนมีการสํารองเงิ นตอบแทนพิ เศษให้แก่พนักงานจํานวน 199 ล้านบาท
ในขณะที"ปีนี>ไม่มีการสํารองดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน และค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไปมีจาํ นวนรวม ],] ]
ล้านบาท ลดลง 1V9 ล้านบาท (1.E%) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื"อเทียบกับสกุลเงินหลักของค่าใช้จ่าย
ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 1FA ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี"ยนค่าใช้จ่ายเกี" ยวกับการบิ นจะ
เพิ"มขึ>น A ล้านบาท เกิดจากค่าบริ การนําร่ องทางอากาศ (Navigation fee) เพิ"มขึ>นส่ วนหนึ" งเกิดจากเหตุการณ์ปิดน่านฟ้ า
ปากี สถาน และค่ าอะไหล่เครื" องบิ นสิ> นเปลื องเพิ" มขึ> นจากการซ่ อมบํารุ งเครื" องบิ นและเครื" องยนต์ตามระยะเวลาการ
ซ่อมบํารุ ง
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ลดลง F9 ล้านบาท ( E. %) สาเหตุหลักจากบริ ษทั ร่ วมส่ วนใหญ่มี
ผลประกอบการลดลงยกเว้นบริ ษทั บริ การเชื>อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี>
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ] ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน ] ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั บริ การเชื>อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) EA ล้านบาท กําไรเพิ"มขึ>น ล้านบาท

E

- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 1V ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน" แนล แอร์พอร์ตโฮเต็ล จํากัด ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 11 ล้านบาท กําไรลดลง 19 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําไรลดลง 1A ล้านบาท
จากการขายหุน้ ทั>งจํานวนโดยได้โอนกรรมสิ ทธิf ให้ผซู ้ >ื อเมื"อวันที" A เม.ย. 1
ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ จํานวน 1,9 V ล้านบาท ลดลง F9 ล้านบาท (].E%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูเ้ ฉลี"ย
ลดลง นอกจากนี> ยงั มีผลจากการที"เงินบาทแข็งค่าขึ>นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนเมื"อเทียบกับเงินยูโร และเงินเยน ถึงแม้
จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื"อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้ดอกเบี>ยจ่ายเมื"อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ และเครื& องบิน จํานวน 1A ล้านบาท ลดลง , 9 ล้านบาท (F1.V%)
ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื" องบิน 1FA ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่อน , ล้านบาท โดยในปี นี> มีการตั>งสํารอง
ด้อยค่าเพิ"มเติมสําหรับเครื" องบิน ] ลํา ประกอบด้วย AAA9-A99 A ลํา AAV9- 99 1 ลํา B]V]-V99 Freighter ลํา และ
B]A]-V99 1 ลํา รวม 1E] ล้านบาท และตั>งสํารองด้อยค่าเครื" องยนต์อะไหล่ 1 เครื" องยนต์ จํานวน ล้านบาท ในขณะที"ปี
ก่อนมีต> งั สํารองด้อยค่าสําหรับเครื" องบิน 1 ลํา
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 9 ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่อน V ล้านบาท เนื" องจากมีการสํารองด้อยค่า
อะไหล่เครื" องบินหมุนเวียนที"เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
กําไรจากอัตราแลกเปลีย& นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 1,A ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี"ยน
เงินตราต่างประเทศที"ยงั ไม่เกิ ดขึ>น (Unrealized FX Gain) 1,1V ล้านบาท ซึ" งเกิ ดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละสิ นทรัพย์
หนี> สินที" เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงิ นบาท ณ วันสิ> นงวด โดยเฉพาะเงิ นบาทต่อเงิ นสกุลยูโร เงินเยน และดอลล่าร์
สหรัฐฯ แข็งค่าขึ> นเมื"อเที ยบกับ ณ A1 ธันวาคม 1 และกําไรจากอัตราแลกเปลี"ยนเงิ นตราต่างประเทศที" เกิ ดขึ> นแล้ว
(Realized FX Gain) 9 ล้านบาท

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื" องบิน
อื"น ๆ (ที"ไม่ใช่เครื" องบิน)
รวม

ม.ค.-มี.ค.
!"#!
!"#
FV
A91
"E"

V, 1]
9
D,D E

ในไตรมาส 1 ของปี
บริ ษทั ฯ มี รายจ่ ายเพื" อการลงทุ น F ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่ อน A,E V ล้านบาท โดย
รายจ่ายเพื"อการลงทุนในไตรมาสนี>ประกอบด้วย

F

- การลงทุนในเครื" องบิ นจํานวน FV ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่อน A,F A ล้านบาทโดยในไตรมาสนี> ส่วนใหญ่เป็ น
การซื> ออะไหล่เครื" องบินหมุนเวียน ในขณะที"ปีก่อนเป็ นการรับมอบเครื" องบินเช่าการเงินแบบแอร์ บสั AA 9-F99 จํานวน 1
ลํา และเครื" องยนต์อะไหล่จาํ นวน เครื" องยนต์
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื"น ๆ จํานวน A91 ล้านบาท ซึ" งส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริ การ
ภาคพื>น และเครื" องมืออุปกรณ์การให้บริ การซ่ อมบํารุ งของฝ่ ายช่าง
การจัดหาเงินทุน
ในไตรมาสแรกของปี
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงินทุน โดยการเบิกเงินกูร้ ะยะสั>นประเภทตัวˆ สัญญา
ใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั>งสิ> น F,999 ล้านบาทเพื"อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั>นและหุน้ กูท้ ี"ครบกําหนดไถ่ถอน
และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
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
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม& ขึน$ (ลดลง)

ม.ค.-มี.ค.
!"#!
!"#
A,
(V E)
( ,EVE)

A,]AE
(1,1 )
(EEA)

1E
(#)

F
,GD!

ในไตรมาส 1 ของปี
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน A, ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่อน VE
ล้านบาท และเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน V E ล้านบาท ตํ"ากว่าปี ก่อน FV ล้านบาท เนื" องจากในปี นี> ไม่มีการ
รับมอบเครื" องบิ นในขณะที" ปีก่อนมีการรับมอบเครื" องบิ นแบบแอร์ บสั AA 9-F99 จํานวน 1 ลํา แต่มีเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจํานวน ,EVE ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อนถึง 1,F ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนหุ น้ กูท้ ี"ครบกําหนดเป็ น
ผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที" A1 มีนาคม
มีจาํ นวน 1A, E ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที" A1 ธันวาคม
1 จํานวน ล้านบาท
เครื& องบิน
ในไตรมาส 1 ของปี
บริ ษทั ฯ มีเครื" องบินที"ใช้ในการดําเนินงาน ณ วันที" A1 มีนาคม
จํานวน 19A ลํา
(รวมเครื" องบินแอร์บสั AA 9- 99 จํานวน 9 ลํา ซึ" งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) เท่ากันกับ ณ สิ> น
ปี 1 แต่ต"าํ กว่า ณ A1 มีนาคม 1 จํานวน 1 ลํา และมีเครื" องบินที"ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที" A1 มีนาคม
จํานวน 1 ลํา
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สิ นทรัพ ย์
ณ วันที" A1 มีนาคม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน ], ]] ล้านบาท ลดลงจากวันที" A1
ธันวาคม 1 จํานวน 1,VVV ล้านบาท (9. %) โดยมีรายละเอียด ดังนี>
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2562
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทีย บเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวีย นทีถ" ือไว้เพื"อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื"น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด" ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื"องบิน
เครื"องบินภายใต้สญั ญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวีย น
งานระหว่างทํา
ทีด" ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื"องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวีย นอื"นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2561

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี&ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

%

13,686
1,371
37,005
52,062

5.1
0.5
13.9
19.5

13,692
490
35,366
49,548

5.1
0.2
13.1
18.4

-6
+881
+1,639
+2,514

+179.8
+4.6
+5.1

44,322
103,856
11,629
378
13,258
2,755
176,198
39,017
267,277

16.6
38.8
4.4
0.1
5.0
1.0
65.9
14.6
100.0

45,946
105,600
11,708
341
13,311
2,692
179,598
39,575
268,721

17.1
39.3
4.4
0.1
5.0
1.0
66.9
14.7
100.0

-1,624
-1,744
-79
+37
-53
+63
-3,400
-558
-1,444

-3.5
-1.7
-0.7
+10.9
-0.4
+2.3
-1.9
-1.4
-0.5

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน ,9 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 1F. % ของสิ นทรัพย์ท> งั หมด เพิ"มขึ>นจากวันที"
A1 ธันวาคม 1 จํานวน , 1V ล้านบาท ( .1%) โดยมีรายการที"เปลี"ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขาย เพิ"มขึ>น EE1 ล้านบาท (1]F.E%) จากการรับโอนเครื" องบินแบบแอร์ บสั
AAA9-A99 จํานวน V ลํา จากสิ นทรัพย์รอการขายมูลค่ารวม F ล้านบาท เนื"องจากอยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการขาย
ณ วันที" A1 มี.ค. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขายประกอบด้วย เครื" องบินแอร์ บสั AAA9-A99 จํานวน
ลํา และโบอิ>ง B]V]-V99 จํานวน ลํา รวม ] ลํา จํานวนเงินรวม 1,A]1 ล้านบาท
- สิ นทรั พย์หมุนเวียนอื" นๆ เพิ" มขึ> น 1, AF ล้านบาท (V. %) สาเหตุ หลักเกิ ดจากลู กหนี> การค้าเพิ" มขึ> น 1, A1
ล้านบาท (1 .]%) จากยอดขายในเดื อนมี .ค. ที" เพิ"มขึ> นจากเดื อน ธ.ค. 1 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มี ความสามารถในการ
บริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี> จากลูกหนี> การค้าได้ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี> เฉลี"ย
ประมาณ A วัน ซึ" งตํ"ากว่าระยะเวลาการให้สินเชื" อโดยปกติของบริ ษทั ฯ
ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 1] ,1FE ล้านบาท หรื อคิดเป็ น .F% ของสิ นทรัพย์ท> งั หมดลดลงจาก
วันที" A1 ธันวาคม 1 เป็ นจํานวน A,V99 ล้านบาท (1.F%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื" อมราคา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื"นๆ มีจาํ นวน AF,91] ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 1V. % ของสิ นทรัพย์ท> งั หมด ลดลง จาก ณ
วันที" A1 ธันวาคม 1 จํานวน E ล้านบาท (1.V%) สาเหตุหลักเกิดจาก

11

- สิ นทรัพย์รอการขาย ลดลง 1,9]V ล้านบาท ( .9%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการโอนเครื" องบินแบบแอร์ บสั AAA9A99 จํานวน V ลํา ไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขายและการตั>งสํารองด้อยค่าของเครื" องบินเพิ"มขึ>น
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง ] ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของค่าเผื"อการด้อยค่าของเครื" องบินลดลง
- ค่าตกแต่งเครื" องบินเช่ าดําเนิ นงานรอการตัดบัญชี ลดลง 1AA ล้านบาท ( .F%) จากการตัดจําหน่ ายค่าอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื" องบินเช่าดําเนิ นงาน และค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุ งเครื" องบินเช่าดําเนิ นงานแบบ
โบอิ>ง ]E]-E จํานวน V ลํา
- เงินประกันการบํารุ งรักษาเครื" องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) เพิ"มขึ>นจํานวน V ล้านบาท (V.]%)
เป็ นเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื" องบินตามสัญญาเช่าที"ผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บเป็ นประกันในการบํารุ งรักษาเครื" องยนต์เครื" องบิน
ตามสภาพการบิน และเงื"อนไขการบํารุ งรักษาเครื" องยนต์ตามตารางการบํารุ งรักษา
- เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวน , 1F ล้านบาท เพิ"มขึ> น A1F ล้านบาท (1A.F%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการรับรู ้
กําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ]A ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในไตรมาส 1 ของปี
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ" งเท่ากับร้อยละ 1.1

เท่ากับร้อยละ 9. ลดลงจาก

หนีส$ ิ น
ณ วันที" A1 มีนาคม
A1 ธันวาคม 1 จํานวน V,

หนี>สินรวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน VA,]99 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที"
ล้านบาท (1.E%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี>สิน ดังนี>
งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2562
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2561

เปลี&ยนแปลง

% ของ
% ของ
ล้ านบาท
หนีส$ ิ นรวม
หนีส$ ิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี> สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี> สินระยะยาวทีถ" ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีส$ ิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี> สินภายใต้เงื"อนไขสัญญาเช่าเครื"องบิน
เงินกูยื้ มระยะยาว
รวมหนีส$ ิ นระยะยาว
หนี> สินไม่หมุนเวียนอื"นๆ

71,572

29.4

66,046

26.6

+5,526

+8.4

59,050
55,177
23,214
137,441
34,687

24.2
22.7
9.5
56.4
14.2

64,850
58,982
24,444
148,276
33,943

26.1
23.8
9.8
59.7
13.7

-5,800
-3,805
-1,230
-10,835
+744

-8.9
-6.5
-5.0
-7.3
+2.2

รวมหนีส$ ิ น

243,700

100.0

248,265

100.0

-4,565

-1.8

หนี>สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี>สินที"ถึงกําหนดชําระภายในหนึ" งปี 1 ,]] ล้านบาท) ซึ" งคิดเป็ นร้อยละ F.V ของ
หนี>สินทั>งหมด เพิ"มขึ>นจาก ณ A1 ธันวาคม 1 จํานวน , ล้านบาท (E.V%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสั>นเพิ"มขึ>น
],999 ล้านบาท จากการเบิกเงินกูร้ ะยะสั>นประเภทตัวˆ สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั>งสิ> น F,999 ล้านบาท
เพื"อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั>น และหุน้ กูท้ ี"ครบกําหนดไถ่ถอน
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หนี> สินระยะยาว (รวมหนี> สินที"ถึงกําหนดชําระภายในหนึ" งปี 1 ,]] ล้านบาท) ซึ" งคิ ดเป็ นร้อยละ .V ของ
หนี>สินทั>งหมด ลดลง 19,EA ล้านบาท (].A%) จากการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว หุน้ กู้ และหนี> สินภายใต้เงื"อนไขสัญญา
เช่าเครื" องบินรวมจํานวน E,F1E ล้านบาท และผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื"อเทียบกับเงินสกุลยูโร เงินเยน และดอลล่าร์
สหรัฐฯ ณ A1 มีนาคม
เมื"อเที ยบกับ ณ วันสิ> นงวดของปี 1 ทําให้หนี> สินระยะยาวเมื"อคิดเป็ นเงิ นบาทมียอดลดลง
จํานวน 1,F1] ล้านบาท
หนี>สินไม่หมุนเวียนอื"นๆ ซึ" งคิดเป็ นร้อยละ 1V. ของหนี> สิ>นทั>งหมด เพิ"มขึ>น ]VV ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิด
จากประมาณการหนี> สินระยะยาวเพิ"มขึ> น F ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่ อมใหญ่เครื" องบิ น เครื" องยนต์เครื" องบิ น และ
ส่ วนประกอบอื" นๆ สําหรั บรายการซ่ อมที" จะต้องจ่ ายเงิ นในอนาคตตามสัญญาเพื" อรั บรู ้ ภาระผู กพันภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนินงาน
ณ สิ> นไตรมาส 1 ของปี
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี> สินที"มีภาระดอกเบี>ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest
Bearing Debt to Equity) ลดลงจาก ].V เท่า ณ A1 ธันวาคม 1 เป็ น .A เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี>สินรวมต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 19.A เท่า ลดลงจาก ณ สิ> นปี 1 ที"เท่ากับ 1 .1 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที" A1 มี นาคม
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมี จาํ นวน A, ]] ล้านบาท เพิ" มขึ> นจากวันที" A1 ธันวาคม 1
จํานวน A,1 1 ล้านบาท (1 .A%) สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุ งผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที" 1 เรื" องรายได้จากสัญญาที" ทาํ กับลูกค้ามาใช้ ทําให้กาํ ไรสะสม ณ วันที" 1 ม.ค. เพิ"มขึ> นจํานวน ,1 F ล้านบาท
ตามที"กล่าวไว้ขา้ งต้น ประกอบกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรในไตรมาสนี> อย่างไรก็ตามกําไรสุ ทธิ
ที"ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ
E. ในไตรมาส 1 ของปี 1 เป็ นร้อยละ .1 ในไตรมาส 1 ของปี
เมื"อวันที" เมษายน
ที"ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ได้มีมติอนุมตั ิให้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน , F1 ล้านบาท และสํารองส่ วนลํ>ามูลค่าหุ น้ จํานวน , V ล้านบาท
รวมทั>งสิ> นจํานวน E, A] ล้านบาท เพื"อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ ทั>งนี> ณ วันที" A1 ธันวาคม 1 บริ ษทั มีผล
ขาดทุนสะสมจํานวน E, AA ล้านบาท ซึ" งจะทําให้ผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน F ล้านบาท
ณ วัน ที" 1 มกราคม
บริ ษ ัท ฯ มี ผ ลขาดทุ น สะสมยกมาจํา นวน E, AA ล้า นบาท ภายหลัง ปรั บ ปรุ ง
ผลกระทบการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 1 จํานวน ,1 F ล้านบาท คงเหลือผลขาดทุนสะสมจํานวน
,A]V ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน , F1 ล้านบาท และส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ จํานวน A, EA
ล้านบาท เพื"อล้างผลขาดทุนสะสมจํานวนดังกล่าว ทําให้ผลขาดทุนสะสมยกมา ณ วันที" 1 มกราคม
คงเหลือเป็ น
ศูนย์ และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ คงเหลือจํานวน 1,E A ล้านบาท และ ณ วันที" A1 มีนาคม
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสะสมในงบ
การเงิ นเฉพาะบริ ษทั ฯ จํานวน F] ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมในงบการเงิ นรวมจํานวน ,F ล้านบาท ทั>งนี> การ
บันทึกรายการโอนดังกล่าวเป็ นเพียงการโอนบัญชี ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่านั>น และไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ บันทึกรายการโอนดังกล่าวในไตรมาส 1 ของปี
รายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ].A1.A
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สภาพคล่ อง
ณ วันที" A1 มีนาคม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 1A, E ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ .1 ของสิ นทรัพย์รวม ใกล้เคียงกับ ณ A1 ธันวาคม 1 โดยในไตรมาสแรกของปี
บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้จดั หาเงิ นทุ นจากเงิ นกูย้ ืมระยะสั>นจากทั>งสถาบันการเงิ นอื" นและจากกิ จการที" เกี" ยวข้องกัน และอยู่
ระหว่างดําเนินการออกและเสนอขายหุน้ กูซ้ " ึ งมีกาํ หนดเสนอขายภายในเดือนพฤษภาคม
จากการดําเนิ นการที"กล่าว
มาข้างต้น รวมถึงการจัดทําประมาณการกระแสเงินสดปี
ภายใต้เงื"อนไขที"ใช้ความระมัดระวัง พบว่าบริ ษทั ฯ ยังคงมี
เงิ นสดสํารองในมื อคงเหลื ออยู่ใ นระดับที" เพี ยงพอและสามารถดํา เนิ นกิ จการตามปกติ นอกจากนี> ย งั มี วงเงิ นสิ นเชื" อ
Committed Credit Line พร้อมเบิกใช้ที"บริ ษทั ฯ มีกบั ธนาคารต่างๆ ณ วันที" A1 มี.ค. จํานวน V,999 ล้านบาท
4. ปัจจัยที&มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบินโลกในช่วง F เดือนที"เหลือของปี
ยังมีแนวโน้มเติบโต อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์
ว่าอัตราการเติ บโตจะตํ"ากว่าปี 1 ทั>งจากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและการขนส่ งสิ นค้า จากเศรษฐกิ จโลกที"ชะลอลงอย่าง
ชัดเจน รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี" ยต่อหน่ วยมี แนวโน้มลดลง นอกจากนี> ผลกระทบจากสงครามการค้าที" ชัดเจนขึ> น จะ
ส่ งผลให้ปริ มาณการส่ งออกของไทยชะลอลงในปี นี> สําหรับราคานํ>ามันดิบคาดการณ์ว่าราคาจะปรับเพิ"มสู งขึ>นเล็กน้อย
กอปรกับค่าเงินบาทที"อ่อนค่าลงส่ งผลให้ราคานํ>ามันเฉลี"ยในรู ปเงินบาททั>งปี
มีแนวโน้มอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี
1 นอกจากนี> ยงั มีความท้าทายรอบด้านทั>งจากปั จจัยภายนอกและในประเทศ ที" จะส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไทย
ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที"อาจทวีความรุ นแรงขึ>น ความเสี" ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความไม่แน่นอน
ทางการเมืองในภูมิภาคสําคัญ เช่น Brexit สถานการณ์ในอิตาลี และการควํ"าบาตรอิหร่ านของสหรัฐฯ เป็ นต้น ประกอบ
กับความไม่แน่นอนของกระบวนการและผลของการเลือกตั>งของประเทศที"จะมีนยั สําคัญต่อความเชื" อมัน" ของทั>งผูบ้ ริ โภค
และนักลงทุน ตลอดจนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในระยะข้างหน้า
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี
นี> มีแนวโน้มขยายตัวแต่ชะลอลงจากปี 1 โดยคาดว่าการ
แข่งขันในปี นี>จะมีความรุ นแรงเพิ"มขึ>น เนื" องจากประเทศสามารถปลดธงแดงได้เป็ นที"เรี ยบร้อยแล้ว สายการบินของไทย
จึงสามารถขยายเส้นทางบินได้กว้างขวางขึ>นและเพิ"มจํานวนเที"ยวบินได้มากขึ>น นอกจากนี> ความคื บหน้าการแก้ปัญหา
มาตรฐานการบินพลเรื อนของสํานักงานบริ หารการบินแห่ งชาติสหรัฐอเมริ กา (FAA) เพื"อยกระดับการบินพลเรื อนของ
ไทยจาก Category กลับขึ>นเป็ น Category 1 นั>น ขณะนี> FAA ได้เข้ามาสอบทานการประเมินความพร้อมของไทยเมื"อ
วันที" 11-1 กุมภาพันธ์
โดยสํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทยจะดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขทั>ง ประเด็น
ให้สมบูรณ์ก่อนจะยื"นขอรับการตรวจอย่างเป็ นทางการเพื"อนําประเทศกลับเข้าสู่ Category 1 ในอนาคตอันใกล้
ในปี
บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการตามแผนฟื> นฟูธุรกิ จปี 1ต่ อเนื" องจากปี ก่ อนโดยมุ่งเน้นการสร้ าง
รายได้จากธุรกิจเสริ มมากขึ>นภายใต้โครงการ “มนตรา” ซึ" งเป็ นโครงการฟื> นฟูการบินไทยแบบเร่ งด่วนตามที"กล่าวไว้ขา้ งต้น
โดยมีแผนการดําเนินการที"สาํ คัญดังนี>
- ดําเนิ นการขายเครื" องบิ นที" ปลดระวาง โดยคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้อนุ มตั ิ การขายเครื" องบิ นแล้ว 1 ลํา
ขณะนี>อยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามขั>นตอนของกระบวนการขายเครื" องบิน
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- การหารายได้เพิ"มโดยมุ่งเน้น การเพิ"มรายได้ในธุ รกิจที"ไม่เกี"ยวเนื" องกับการบิน เช่น การเพิ"มรายได้ของฝ่ าย
ครั วการบิ น และการขายสิ นค้าออนไลน์โดยร่ วมมื อกับพันธมิตรทางการค้าที" อยู่ในระบบตลาดสิ นค้าออนไลน์ และ
ส่ งเสริ มการขายผ่าน Digital Marketing เป็ นต้น
- การขายหุน้ ในบริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย ที"ไม่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจหลัก
- การจัดการที"ดิน อาคารสํานักงานที"ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยดําเนินการขายอสังหาริ มทรัพย์ที"หมดความจําเป็ น
ในการใช้งานรวม F แห่ง ประกอบด้วย อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ แห่ง และในต่างประเทศ ] แห่ง ทั>งนี> คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ในการประชุมเมื"อวันที" เม.ย. ได้อนุมตั ิการขายอสังหาริ มทรัพย์ที"ปีนัง ขณะนี> อยูร่ ะหว่างการดําเนิ นการตาม
ขั>นตอนการขาย
". สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที&สําคัญ
ม.ค.-มี.ค.
2562

2561

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.82

0.90

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกูห้ มุนเวียน)

เท่า

0.89

1.09

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)
อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

(1.66)

7.17

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

0.91

5.12

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

2.07

8.20

ร้ อยละ

0.64

1.11

อัตราส่วนหนี>สินที"มีภาระดอกเบี>ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

6.25

4.65

อัตราส่วนหนี>สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

10.34

7.23

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี>ย

เท่า

4.08

7.51

อัตราส่วนหนี>สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

51.07

26.13

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

1.16

1.48

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

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขาย) / หนี>สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการ
ขนส่ งที"ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)

1

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที"ถือไว้เพื"อขาย) +วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนี>สินหมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที"ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี"ยนและกําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี"ยนและกําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี"ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี>ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี"ย
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นที&มภี าระดอกเบีย$ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ ืมระยะสั>น+หนี>สินระยะยาวรวมส่ วนที"ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี>สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย$ (Interest Coverage Ratio)
= กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี"ยน ค่าเสื" อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื" องบินและกําไรจากการเปลี"ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
(EBITDA) / ดอกเบี>ยจ่าย
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี>สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนี>สินระยะยาว + ดอกเบี>ยจ่าย + ค่าเช่าเครื" องบินและอะไหล่)

