คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับไตรมาส 3 ปี 2562 สิ$นสุ ดวันที& 30 กันยายน 2562
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกในไตรมาส 3 ของปี 2562 ชะลอตัวจากปั จจัยลบต่างๆ ที' ทวีความรุ นแรงขึ, น ทั,ง
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กา และจีนที'ส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่ งออก การลงทุน และการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิ จในหลายประเทศทัว' โลก ประกอบกับความไม่แน่ นอนทางการเมื องที' เพิ' มขึ, นในหลายภู มิภาค
โดยเฉพาะในเขตยูโรโซนจากประเด็น Brexit และเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงซึ' งส่ งผลต่อความกังวลในเศรษฐกิจ
และการเงินทัว' โลก อย่างไรก็ตามราคานํ,ามันดิ บยังเป็ นปั จจัยบวก โดยราคานํ,ามันดิ บในตลาดโลกในไตรมาส 3
ของปี 2562 เฉลี'ยอยูท่ ี' 61.2 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตํ'ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนประมาณร้อยละ 17.5
เศรษฐกิ จไทยในไตรมาส 3 ของปี 2562 มี สัญญาณการชะลอตัวของภาคการส่ งออกสิ นค้าจากความไม่
แน่ นอนของเศรษฐกิ จโลก และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจี น ประกอบกับสถานการณ์
เงิ นบาทที' แข็งค่าเมื' อเที ยบกับประเทศคู่คา้ สําคัญส่ งผลกระทบต่ อทั,งภาคการส่ งออกและภาคการท่ องเที' ยวของไทย
อย่างไรก็ดียงั มีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที'ยวจากต่างประเทศที'กลับมาขยายตัวสู งสุ ดในรอบ 15 เดือนในเดื อน
กันยายน 2562 โดยนักท่องเที' ยวชาวจี นขยายตัวในอัตราเร่ งที' ร้อยละ 31.6 นอกจากนี, นกั ท่องเที' ยวจากประเทศอื'นที'
ขยายตัวได้ดี เช่น อินเดีย ลาว และญี'ปุ่น เป็ นต้น จากการที'ภาครัฐยังคงมีการใช้มาตรการกระตุน้ การท่องเที'ยวในเชิ งรุ ก
อย่างต่ อเนื' อง โดยการยกเว้นค่ าธรรมเนี ยม Visa on Arrival ให้กับนักท่ องเที' ยวต่ างชาติ 21 ประเทศ ทําให้จาํ นวน
นักท่องเที'ยวต่างชาติที'เดินทางเข้าไทยในไตรมาส 3 ของปี 2562 มีจาํ นวน 9.7 ล้านคน เพิ'มขึ,นจากปี ก่อน 7.2%
อุตสาหกรรมการบิ นของโลกในไตรมาส 3 ของปี 2562 ขยายตัวในอัตราที' ลดลงจากปี ก่อน แต่มีอตั ราส่ วน
การบรรทุกผูโ้ ดยสารอยู่ในระดับสู งเป็ นประวัติการณ์ โดยเฉลี'ยที' 84.4% จากข้อมูลของสมาคมการขนส่ งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสารในงวด 9 เดื อน
แรกของปี 2562 ที' เพิ' มขึ, นประมาณ 4.5% และ 3.9% ตามลําดับ โดยมี อ ตั ราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสารเฉลี' ย 82.9%
สู งกว่างวดเดี ยวกันของปี ก่อนซึ' งเฉลี'ย 82.3% ในขณะที' การขนส่ งสิ นค้าในภาพรวมปรับตัวลดลงจากปี ก่อน โดยมี
ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและพัสดุ ภณ
ั ฑ์ต' าํ กว่าปี ก่ อน 3.5% ในขณะที' ปริ มาณการผลิ ตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์สูงกว่าปี ก่อน
1.9% อัตราการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์เท่ากับ 46.3%
อุตสาหกรรมการบินของไทยในไตรมาส 3 ของปี 2562 มีอตั ราการเติบโตชะลอตัวเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกและไทย ประกอบกับค่าเงินบาทที'แข็งค่าขึ,นอย่างมาก ส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายในการมาเที'ยวเมืองไทยมีตน้ ทุนที'สูงขึ,น
ทําให้นักท่องเที' ยวส่ วนหนึ' งเปลี'ยนการเดิ นทางไปยังจุดหมายปลายทางอื'น ขณะที' อุปทานการให้บริ การการบิ นของ
สายการบินขยายตัวทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที'รุนแรงยิ'งขึ,น
ในไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการตามแผนฟื, นฟูธุรกิจต่อเนื' องจากปี ก่อนโดยมุ่งเน้นการ
สร้างรายได้เสริ มภายใต้โครงการ “มนตรา” ซึ' งเป็ นโครงการฟื, นฟูการบิ นไทยแบบเร่ งด่วนตลอดจนกลยุทธ์การ
ดําเนิ นงานอื' นๆ ซึ' งส่ วนหนึ' งได้เริ' มดําเนิ นการมาแล้วตั,งแต่ตน้ ปี โดยยังคงมี แนวทางการดําเนิ นงานตามกรอบ 5
กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การเร่ งทํากําไรเพิ' มจากการตลาดเชิ งรุ กและมีตน้ ทุนที' แข่งขันได้ 2) การพัฒนาศักยภาพและ
แสวงหาโอกาสของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ 3) การสร้ างประสบการณ์ ก ารเดิ นทางที' ดี ให้ กับลู กค้า 4) การดําเนิ นงานด้วย
นวัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี 5) การบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ผล
โดยไตรมาสนี,มีการดําเนินการต่อเนื'องจากไตรมาสก่อนได้แก่
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- การบู รณาการการบริ หารจัด การการบิ นไทยและไทยสมายล์ โดยใช้หลักการบริ หารจัด การแบบ
Brother-Sister โดยมีการควบรวมแผนงานในทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะด้านการขายและการวางแผนเส้นทางบินที'เน้น
ให้การบิ นไทยซึ' งมี ป ระสบการณ์ ดา้ นการขายเข้ามามี ส่วนสนับ สนุ นมากขึ, น โดยการบิ นไทยจะเป็ นผูก้ าํ หนด
ทิศทางและกลยุทธ์ในการขายที' นง'ั บนเที' ยวบิ นของสายการบิ นไทยสมายล์ทุกเส้นทางบิ นเริ' มตั,งแต่ เดื อนมีนาคม
2562 ภายใต้วิธีการ Block Space Concept ส่ งผลให้ผลการดําเนิ นงานโดยรวมปรับตัวในทิ ศทางที' ดีข, ึ นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน
- การบริ หารจัด การการขายและการตลาด โดยได้มีการจัดโปรโมชั'นเพื' อส่ งเสริ มการขายในหลาย
รู ปแบบในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที' ยว ตลอดจนการหารายได้เสริ ม เช่น รายได้จากการขาย Preferred Seat และการ
เพิ'มรายได้ในธุ รกิ จที' ไม่เกี' ยวเนื' องกับการบิ น เช่น การเพิ'มรายได้ของฝ่ ายครัวการบิ น และการขายสิ นค้าออนไลน์
โดยร่ วมมื อกับ พันธมิ ตรทางการค้าที' อยู่ในระบบตลาดสิ นค้าออนไลน์ ซึ' งคาดกว่าจะเริ' มดําเนิ นการได้ภายใน
ไตรมาส 4 ของปี 2562 และการส่ งเสริ มการขายผ่าน Digital Marketing เป็ นต้น
- ดําเนิ นการขายเครื' องบิ นที'ปลดระวางแล้ว ได้แก่ เครื' องบินแบบแอร์บสั A330-300 จํานวน 1 ลํา ในเดือน
กันยายน 2562 โดยในปี 2562 มีการขายเครื' องบินแบบแอร์ บสั A330-300 แล้วรวม 4 ลํา โดยเป็ นการขายในไตรมาส 2
ปี 2562 จํานวน 3 ลํา
- พัฒ นาคุ ณภาพการบริ การให้กบั ผูโ้ ดยสารในทุ กจุดสัมผัสบริ การ โดยการดําเนิ นการปรับปรุ งและ
ขยายพื, นที' ห้องรับ รองพิ เศษ Royal Orchid Prestige Lounge ที' ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิภายใต้แนวคิ ด Ecology
Green Mood Concept ที' นอกจากมีความโดยเด่นในด้านความสะดวกสบายและการบริ การที'มีเอกลักษณ์แบบไทย
แล้ว ผูโ้ ดยสารที' มาใช้บริ การจะรู ้สึกเหมือนได้พกั ผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ' งจะสามารถรองรับความต้องการ
และปริ มาณของผูโ้ ดยสารที' มาใช้บริ การได้มากขึ, น โดยมีสิ'งอํานวยความสะดวกอย่างครบครันเพื'อให้ผูโ้ ดยสาร
ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดก่อนการเดินทาง โดยได้เปิ ดให้บริ การเมื'อวันที' 21 ตุลาคม 2562
ทั,งนี, จากผลสําเร็ จของการดําเนิ นการปรั บปรุ งการบริ การอย่างต่ อเนื' อง การบิ นไทยยังได้รับรางวัล TTG
Travel Hall of Fame จากนิ ตยสาร TTG Travel โดยได้รางวัลสายการบิ นยอดเยี'ยมแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Best
South-East Asian Airline) ติ ดต่อกันครบ 10 ปี โดยได้ต่อเนื' องเป็ นปี ที' 4 นอกจากนี, บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
ยังได้รับรางวัลสายการบินบูทีคยอดเยี'ยม (Best Boutique Airline) อีกด้วย
ณ สิ, นไตรมาส w ของปี xyzx บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี จาํ นวนเครื' องบิ นที' ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ 30
กันยายน 2562 จํานวน 103 ลํา เท่ากับปี ก่อน การบริ หารอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื' องบิน (Aircraft Utilization)
เท่ ากับ 11.6 ชั'วโมง ตํ'ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อ นที' เท่ ากับ 12.1 ชั'วโมง มี ป ริ มาณการผลิ ต ด้านผูโ้ ดยสาร
(ASK) ลดลง 3.7% จากการปรับลดเที'ยวบินซึ' งส่ วนหนึ' งเกิดจากปั ญหาเครื' องยนต์ทาํ ให้มีจาํ นวนเครื' องบินที'ใช้ทาํ
การบิ นเฉลี'ยลดลง ประกอบกับเหตุการณ์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศปิ ดน่ านฟ้ าเมื'อวันที' 27 กุมภาพันธ์
2562 ทําให้ตอ้ งหยุดบินในเส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ละฮอร์ และกรุ งเทพฯ-อิสลามาบัด เป็ นการชัว' คราว อย่างไร
ก็ตามสาธารณรั ฐอิ สลามปากี ส ถานได้ป ระกาศเปิ ดน่ านฟ้ าแล้ว บริ ษทั ฯ จึ งทําการบิ นไปยังสาธารณรั ฐอิ ส ลาม
ปากีสถานได้ตามปกติ ตั,งแต่วนั ที' 1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป ส่ วนปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลงเพียง
0.6% อัต ราส่ ว นการบรรทุ ก ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี' ย 80.0% สู งกว่าปี ก่ อ นซึ' งเฉลี' ย ที' 77.5% จํา นวน
ผูโ้ ดยสารที' ทาํ การขนส่ งรวมทั,งสิ, น 6.06 ล้านคน สู งกว่าปี ก่อน 0.8% สําหรับด้านการขนส่ งสิ นค้ามีปริ มาณการ
ั ฑ์ (RFTK) ตํ'ากว่าปี ก่อน 16.0% จาก
ผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) ตํ'ากว่าปี ก่อน 4.8% ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
การส่ งออกที'ชะลอตัว และมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนส่ งผลให้อตั ราการบรรทุกสิ นค้า
(Freight Load Factor) เฉลี'ยเท่ากับ 52.2% ตํ'ากว่าปี ก่อนที'เฉลี'ยที' 59.2%
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ในไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยมี รายได้รวมทั,งสิ, น 45,016 ล้านบาท ตํ'ากว่าไตรมาส
เดี ยวกันของปี ก่ อน 2,937 ล้านบาท หรื อ 6.1% สาเหตุสําคัญเนื' องจากปั จจัยลบที' ส่งผลต่อการเดิ นทางของผูโ้ ดยสาร
และการขนส่ งสิ นค้า และการแข่งขันที'รุนแรง ทําให้รายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลงรวม 4,605 ล้านบาท
(10.4%) แต่มีการปรับปรุ งบัญชี หนี, สินค่าธรรมเนี ยมสนามบิ นซึ' งเป็ นส่ วนหนึ' งของราคาบัตรโดยสารที' เรี ยกเก็บจาก
ผูโ้ ดยสารก่อนปี 2559 โดยนํามารับรู ้เป็ นรายได้อื'นๆ จํานวน 1,976 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายรวม 47,858 ล้านบาท
ตํ'ากว่าปี ก่ อน 4,029 ล้านบาท (7.8%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่ านํ,ามันที' ลดลง 2,107 ล้านบาท (13.7%) เนื' องจากราคา
นํ,ามันลดลง 12.2% ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ,ามันลดลงจากปี ก่อน 1,914 ล้านบาท (5.4%) สาเหตุหลักเกิ ด
จากการปรับปรุ งรายการค่าใช้จ่ายเงินทดแทนวันหยุดประจําปี (วันหยุดพักผ่อนประจําปี ที' ใช้ไม่หมดภายใน 3 ปี
ตามที' ระเบี ยบบริ ษทั กําหนด) ที' รับรู ้รายการเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงินสําหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261
ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานอื' นๆ ลดลง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน
จํานวน 2,842 ล้านบาท ขาดทุนตํ'ากว่าปี ก่อน 1,092 ล้านบาท (27.8%)
นอกจากนี, บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ,นครั,งเดียวได้แก่
- ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน จํานวน 2,689 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ รับรู ้ค่าชดเชย
เพิ'มเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื' องมาตรฐานขั,นตํ'าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที' 4) ที'กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ'มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ' งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ,นไป
ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายจํานวน 400 วัน โดยมีผลตั,งแต่วนั ที' 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื' องบินจํานวน 181 ล้านบาท
- กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 919 ล้านบาท ซึ' งส่ วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าทางบัญชี
ไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนสุ ทธิ 4,680 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน 994
ล้านบาท (27.0%) โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที'เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 4,682 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้ 2.14 บาท
ขาดทุนเพิ'มขึ,นจากปี ก่อน 0.44 บาทต่อหุน้ (25.9%)
ทั,งนี, บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรก่ อนหักต้นทุ นทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื' อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย
ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื' องบิน (EBITDA)
จํานวน 2,461 ล้านบาท สู งกว่ า ปี ก่ อ น 1,263 ล้า นบาท (105.4%) โดยมี EBITDA Margin เท่ า กับ 5.5%
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที'เท่ากับ 2.5%
2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปรับใช้
ตามที'ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 15 เรื' องรายได้จากสัญญาที'ทาํ กับลูกค้า
มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที' มีรอบระยะเวลาบัญชี ที'เริ' มในหรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป มีผลให้
การวัดมูลค่าและ การรับรู ้รายได้ในสิ ทธิ บตั รโดยสารและสิ ทธิ ไมล์สะสมเปลี'ยนแปลงไปในเรื' องความน่าจะเป็ นที'
ผูโ้ ดยสารที' ไ ม่ ใ ช้สิ ท ธิ และคํานวณมู ลค่ าสิ ท ธิ ข องไมล์ส ะสมโดยประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ทั,งนี, มี
ผลกระทบการรั บรู ้ รายการในอดี ตจนถึงวันที' 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเงิ นที' จะต้องปรับปรุ งภาระผูกพันที'
บริ ษทั ได้แสดงเป็ นหนี, สินหมุนเวียนไว้ในรายการรายรับด้านขนส่ งที' ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้จาํ นวน 2,159 ล้านบาท
คู่กบั การรับรู ้กาํ ไรสะสมต้นงวด และผลกระทบสําหรับไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนของปี 2562 ตามรายละเอียดตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
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งบการเงินรวมสําหรับไตรมาส 3 ของปี 2562 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
3) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ' ง จํากัด 4) บริ ษทั ทัวร์เอื,องหลวง จํากัด และ 5) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
ก.ค.-ก.ย.
หน่ วย : ล้านบาท

2562

2561

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%
-2,937
-6.1
-3,155
-8.2
-1,450
-25.4
-240
-7.3
+1,908
+410.3
-4,029
-7.8
-2,107
-13.7
-1,914
-5.4
-8
-0.7
+1,092
+27.8
+2,689
-190
-51.2
+620
+207.4
-787
-19.6
-994
-27.0
-981
-26.5
-0.44
-25.9

รายได้ รวม
45,016
47,953
- ค่าโดยสารและค่านํ,าหนักส่ วนเกิน
35,339
38,494
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
4,248
5,698
- รายได้การบริ การอื'นๆ
3,056
3,296
- อื'นๆ
2,373
465
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
47,858
51,887
- ค่านํ,ามันเครื' องบิน
13,284
15,391
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ,ามัน
33,507
35,421
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
1,067
1,075
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
(2,842)
(3,934)
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน (•‚‚ วัน)
2,689
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื' องบิน
181
371
บวก กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
919
299
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(4,793)
(4,006)
ขาดทุนสุ ทธิ
(4,680)
(3,686)
ขาดทุนสุ ทธิส่วนที&เป็ นของบริษทั ใหญ่
(4,682)
(3,701)
ขาดทุนต่อหุ้น
(บาท)
(2.14)
(1.70)
ข้ อมูลการดําเนินงานที&สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
2,461
1,198
+1,263
+105.4
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
6.06
6.01
+0.05
+0.8
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที'นงั' -กิโลเมตร)
22,529
23,391
-862
-3.7
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
18,018
18,121
-103
-0.6
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
80.0
77.5
+2.5
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี'ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
1.93
2.09
-0.16
-7.7
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
985
1,035
-50
-4.8
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
514
612
-98
-16.0
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
52.2
59.2
-7.0
นํ,าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
144,246
173,528
-29,282
-16.9
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี'ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
7.75
8.76
-1.01
-11.5
เครื' องบินที'ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ w‚ ก.ย.
(ลํา)
103
103
ชัว' โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว' โมง)
103,771
106,119
-2,348
-2.2
อัตราการใช้ประโยชน์เครื' องบินเฉลี'ย
(ชัว' โมง/ลํา/วัน)
11.6
12.1
-0.5
-4.1
อัตราแลกเปลี'ยนเฉลี'ย
1 USD : THB
30.7123
32.9732
-2.2609
-6.9
1 EUR : THB
34.1389
38.3502
-4.2113
-11.0
100 JPY : THB
28.6163
29.5740
-0.9577
-3.2
ราคานํ,ามันเฉลี'ย
(USD/BBL)
82.72
94.19
-11.47
-12.2
หมายเหตุ : ˆ) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี' ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื' อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื' องบิน)
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รายได้
ในไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มี รายได้รวมจํานวน 45,016 ล้านบาท ลดลง 2,937
ล้านบาท (6.1%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี,
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา$ หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ,าหนักส่ วนเกินจํานวน 35,339 ล้านบาท ลดลง 3,155 ล้านบาท (8.2%)
เป็ นผลมาจาก
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง 0.6% คิดเป็ นเงินประมาณ 215 ล้านบาท ในขณะที' มีปริ มาณ
การผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 3.7% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี'ย 80.0% สู งกว่าปี ก่อนที'
เฉลี'ยที' 77.5% แต่ต'าํ กว่าค่าเฉลี'ยของอุตสาหกรรมในงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 ที'เฉลี'ย 82.9% สาเหตุหลักเกิดจาก
ปั จจัยลบที'ส่งผลต่อการเดินทาง การแข่งขันที'รุนแรงทั,งในเส้นทางภูมิภาคที'ได้รับผลกระทบจากสายการบินต้นทุนตํ'า
ที'เพิ'มจํานวนเที'ยวบินและจุดบิน และเส้นทางข้ามทวีปที'ได้รับผลกระทบจากสายการบินตะวันออกกลาง
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี' ยต่ อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่ านํ,ามันและค่าเบี, ยประกันภัย)
ลดลง 0.16 บาท/RPK (7.7%) หรื อประมาณ 2,883 ล้านบาท ส่ วนหนึ' งเป็ นผลจากการแข็งค่าของเงินบาทที'แข็งค่า
ที'สุดในรอบ z ปี โดยเฉพาะเมื'อเที ยบกับสกุลเงินที' เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงินสกุลเยน ยูโร ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย และ
ดอลล่าร์ สหรั ฐฯ ทําให้รายได้เมื' อคิ ดเป็ นเงิ นบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี'ยนที' มีผลให้รายได้จาก
ผูโ้ ดยสารเฉลี'ยต่อหน่วยลดลง 0.11 บาท/RPK (5.3%) หรื อประมาณ 2,046 ล้านบาท รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี'ยต่อ
หน่วยจะตํ'ากว่าปี ก่อนประมาณ 2.4% หรื อประมาณ 900 ล้านบาท
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ จํานวน 4,248 ล้านบาท ลดลง 1,450 ล้านบาท (25.4%)
สาเหตุ หลักเกิ ดจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 16.0% คิ ดเป็ นเงิ น
ประมาณ 858 ล้านบาท สาเหตุจากการส่ งออกที' ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิ จโลกที' ชะลอตัว มาตรการกี ดกันทาง
การค้าระหว่างจี นกับสหรัฐอเมริ กา และผลกระทบจากการยกเลิกเที' ยวบิ นจากเหตุการณ์ ปิดน่ านฟ้ าปากี สถานทําให้
ต้องเปลี'ยนเส้นทางบิ นโดยต้องบิ นอ้อมจากเส้นทางบิ นปกติ และบริ ษทั ฯ ต้องสํารองนํ,ามันในแต่ละเที' ยวบิ นเพิ'มขึ, น
ซึ' งส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการรับนํ,าหนักบรรทุ กสิ นค้าลดลง ประกอบกับรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี'ยต่ อ
หน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ,ามันและค่าประกันภัย) เท่ากับ 7.75 บาท ลดลง 1.01 บาท (11.5%) หรื อประมาณ
519 ล้านบาท มีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี'ย 52.2% ตํ'ากว่าปี ก่อนที'เฉลี'ย 59.2% แต่สูง
กว่าค่าเฉลี'ยของอุตสาหกรรมในงวด 9 เดือนแรกที' 46.3%
รายได้ การบริการอื&น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพื,น ครัวการบิน การ
บริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุ นอื' นๆ รวมจํานวน 3,056 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 240 ล้านบาท
(7.3%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยานตํ'ากว่าปี ก่อน
รายได้ อื&นๆ รวมจํานวน 2,373 ล้านบาท เพิ'มขึ,นจากปี ก่อน 1,908 ล้านบาท (410.3%) สาเหตุหลักเกิด
จากการปรับปรุ งบัญชี หนี, สินค่าธรรมเนี ยมสนามบิ นซึ' งเป็ นส่ วนหนึ' งของราคาบัตรโดยสารที' เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
ก่อนปี xyyŠ โดยนํามารับรู ้เป็ นรายได้อื'นๆ จํานวน 1,976 ล้านบาท เนื' องจากหมดภาระที'ตอ้ งชําระแก่ผูใ้ ห้บริ การ
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สนามบินในแต่ละประเทศ โดยมีสมมติฐานจากข้อมูลในอดีตไม่พบว่ามีการเรี ยกเก็บเงินเมื'อระยะเวลาผ่านไปเกิ น
กว่า 3 ปี นับตั,งแต่วนั ที'รับรู ้หนี,สินรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม 47,858 ล้านบาท ลดลง 4,029 ล้านบาท
(7.8%) โดยมีรายละเอียด ดังนี,
ค่ านํา$ มันเครื& องบิน จํานวน 13,284 ล้านบาท คิดเป็ น 27.8 % ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 2,107 ล้านบาท
(13.7%) สาเหตุหลักเกิดจากราคานํ,ามันเครื' องบินเฉลี'ยตํ'ากว่าปี ก่อน 12.2% ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื'อเทียบกับ
เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ และมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี' ยงราคานํ,ามัน 295 ล้านบาท ในขณะที' ปีก่อนมีรายได้
655 ล้านบาท ก็ตาม
ค่ าใช้ จ่ ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํ$ามัน รวมจํานวน 33,507 ล้านบาท ลดลง 1,914 ล้านบาท (5.4%)
โดยมีรายละเอียดดังนี,
ก.ค.-ก.ย.
หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื' องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื'น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน

% ของ

2562

เปลีย& นแปลง
ค่ าใช้ จ่าย ล้ านบาท
%
% ของ

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

2561

6,202
5,317
1,528
5,050
4,189
3,675
2,243
2,644
157
2,406
96

18.5
15.9
4.5
15.1
12.5
10.9
6.7
7.9
0.5
7.2
0.3

7,513
5,687
1,424
4,954
4,017
3,881
2,333
2,781
147
2,532
152

21.2
16.1
4.0
14.0
11.3
11.0
6.6
7.9
0.4
7.1
0.4

-1,311
-370
+104
+96
+172
-206
-90
-137
+10
-126
-56

-17.4
-6.5
+7.3
+1.9
+4.3
-5.3
-3.9
-4.9
+6.8
-5.0
-36.8

33,507

100.0

35,421

100.0

-1,914

-5.4

รวม

สรุ ปค่าใช้จ่ายที'เปลี'ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ ลดลง 1,311 ล้านบาท (17.4%) สาเหตุ หลักเกิ ด จากการปรั บ ปรุ งรายการค่ าใช้จ่ายเงิ น
ทดแทนวันหยุดประจําปี (วันหยุดพักผ่อนประจําปี ที' ใช้ไม่หมดภายใน w ปี ตามที' ระเบี ยบบริ ษทั กําหนด) ที' รับรู ้
รายการเป็ นค่ า ใช้จ่า ยคู่ กับ ค่ าใช้จ่ายค้างจ่ ายในงบการเงิ น สําหรั บ ปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท
(รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 4.2 ) นอกจากนี, ยังมีผลจากค่ าใช้จ่ายล่วงเวลาของนักบิ นและ
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ลูกเรื อ (Flight Pay) ลดลงจํานวน 107 ล้านบาท สาเหตุ หลักเกิ ดจากการเปลี' ยนแปลงวิธีการคํานวณค่ าเบี, ยเลี, ยง
เดินทางในการปฏิบตั ิการบินของนักบิน (Per diem) ทําให้ค่าล่วงเวลาของนักบินลดลง
ค่าใช้จ่ายเกี' ยวกับการบิ น ประกอบด้วย ค่าบริ การการบิ น และค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไปมีจาํ นวนรวม
7,560 ล้านบาท ลดลง 460 ล้านบาท (5.7%) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื'อเทียบกับสกุลเงินหลัก
ของค่าใช้จ่ายทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 386 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี' ยนค่ าใช้จ่าย
เกี'ยวกับการบินจะลดลง 74 ล้านบาท ตามปริ มาณการผลิตที'ลดลง
ค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับนักบินและลูกเรื อมีจาํ นวน 1,528 ล้านบาท เพิ'มขึ,น 104 ล้านบาท (7.3%) สาเหตุหลัก
เกิ ดจากการเปลี'ยนแปลงวิธีการคํานวณค่าเบี, ยเลี,ยงเดิ นทางในการปฏิ บตั ิ การบิ นของนักบิน (Per diem) มีผลตั,งแต่
1 มกราคม 2562 เพื' อ แก้ไ ขปั ญ หานัก บิ น ลาออกโดยปรั บ ปรุ ง ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนนัก บิ น ให้ ท ัด เที ย ม
อุตสาหกรรมและเพื'อให้การจัดตารางบินของนักบินให้สามารถบริ หารกําลังพลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ' งมีผลให้
ค่ าเบี, ยเลี, ยงเดิ นทางของนักบิ นเพิ' มขึ, น 200 ล้านบาท แต่ ส ามารถลดค่ าล่ว งเวลาของนักบิ นลงได้ 85 ล้านบาท
ในขณะที'ค่าเบี,ยเลี,ยงเดินทางของลูกเรื อตํ'ากว่าปี ก่อน 89 ล้านบาท
ค่าเช่าเครื' องบินและอะไหล่ และค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมีจาํ นวนรวม 7,864 ล้านบาท ลดลง 34
ล้านบาท (0.4%) โดยมีรายละเอียดดังนี,
- ค่ าเช่ าเครื' องบิ นและอะไหล่ ลดลง 206 ล้านบาท (5.3%) จากเงิ นบาทแข็งค่ าเมื' อเที ยบกับเงิ นสกุล
ดอลล่าร์ สหรั ฐฯ ทําให้ค่าใช้จ่ายเมื' อคํานวณเป็ นเงิ นบาทลดลง ประกอบกับอัตราค่ าเช่ าที' คาํ นวณโดยอิ งจากอัตรา
ดอกเบี,ย USD LIBOR ปรับลดลง ตามอัตราดอกเบี,ยที'ลดลง
- ค่ าเสื' อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย เพิ' มขึ, น 172 ล้านบาท (4.3%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการเปลี' ยน
ประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื' องบินและเครื' องยนต์ ทําให้ค่าเสื' อมราคาของเครื' องบินเพิ'มขึ,น 369 ล้านบาท หากไม่
รวมผลกระทบดังกล่าว ค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายจะลดลง 197 ล้านบาท เป็ นผลจากมีเครื' องบิ น ที' นงั' เครื' องบิ น
และสิ นทรัพย์อื'นที'คิดค่าเสื' อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
ค่าใช้จ่ายเกี' ยวกับการขายและโฆษณามี จาํ นวน 2,644 ล้านบาท ลดลง 137 ล้านบาท (4.9%) สาเหตุ
หลักเกิดจากยอดขายลดลง
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวน 96 ล้านบาท ลดลง 56 ล้านบาท (36.8%) โดยมี
รายละเอียดดังนี,
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 167 ล้านบาท ขาดทุนตํ'ากว่าปี ก่อน
Œ• ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั บริ การเชื, อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 58 ล้านบาท กําไรลดลง
15 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 10 ล้านบาท กําไรลดลง 17 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน' แนล แอร์พอร์ตโฮเต็ล จํากัด 1 ล้านบาท กําไรเพิ'มขึ,น 1
ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 2 ล้านบาท ในขณะที'ปีก่อนขาดทุน 5 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลดลง 2 ล้านบาท
จากการขายหุน้ ทั,งจํานวนโดยได้โอนกรรมสิ ทธิŽ ให้ผซู ้ ,ื อเมื'อวันที' 23 เม.ย.61
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ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน
เมื'อวันที' 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื' องมาตรฐานขั,นตํ'าของ
สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที' 4) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ' งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ'มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ' งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ,นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ด ท้ายจํา นวน 400 วัน โดยมี ผ ลบังคับ ใช้ต, ังแต่ ว นั ที' 27 กัน ยายน 2562 เป็ นต้น ไป โดยให้ มี ผ ลกับ ลู ก จ้า งที'
เกษียณอายุต, งั แต่วนั ที' 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป การเปลี'ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯ ตั,งประมาณการหนี, สินสําหรับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ'มขึ,น 2,689 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี'ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้
ต้นทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดปั จจุบนั รายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.13
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ และเครื& องบิน จํานวน 181 ล้านบาท ลดลง 190 ล้านบาท (51.2%)
ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื' องบิน 86 ล้านบาท ตํ'ากว่าปี ก่อน 72 ล้านบาท โดยในไตรมาสนี, มีการตั,ง
สํารองด้อยค่าสําหรับเครื' องบิ น 8 ลํา ประกอบด้วย A300-600 1 ลํา A340-500 2 ลํา A340-600 2 ลํา B737-400 2 ลํา
และ B747-400 1 ลํา รวม 33 ล้านบาท และตั,งสํารองด้อยค่าของเครื' องยนต์รวม y เครื' องยนต์ จํานวน 53 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 95 ล้านบาท ตํ'ากว่าปี ก่อน 118 ล้านบาท เนื'องจากมีการสํารอง
ด้อยค่าอะไหล่เครื' องบินหมุนเวียนที'เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
กําไรจากอั ต ราแลกเปลี&ย นเงิน ตราต่ างประเทศ จํา นวน 919 ล้านบาท ประกอบด้ว ย กําไรจากอัต รา
แลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศที' ยงั ไม่เกิ ดขึ, น (Unrealized FX Gain) 738 ล้านบาท ซึ' งเกิ ดจากการปรับยอดเงินกู้
และสิ นทรัพย์หนี, สินที'เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ, นงวด โดยเฉพาะเงินบาทต่อเงินสกุลยูโรแข็งค่า
ขึ,นเมื'อเทียบกับ ณ 30 มิถุนายน 2562 และกําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศที'เกิดขึ,นแล้ว (Realized FX
Gain) 181 ล้านบาท
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สรุ ปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย เก้ าเดือนแรกของปี 2562 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2562)
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที&สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ก.ย.
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
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน (•‚‚ วัน)
บวก กําไรจากการเปลี'ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื' องบิน
บวก กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนสุ ทธิส่วนที&เป็ นของบริษทั ใหญ่
ขาดทุนต่อหุ้น
(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 w‚ ก.ย.
(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
-11,342
-8,493
-3,162
+157
+156
-3,467
-2,384
-974
-109
-7,875
+2,689
+273
-2,534
+2,356
-5,401
-7,066
-7,038
-3.22

2562

2561

137,316
110,961
13,310
9,886
3,159
148,098
41,193
103,731
3,174
(10,782)
2,689
273
566
2,808
(10,956)
(11,102)
(11,120)
(5.09)

148,658
119,454
16,472
9,729
3,003
151,565
43,577
104,705
3,283
(2,907)
3,100
452
(5,555)
(4,036)
(4,082)
(1.87)

5,144
18.07
67,297
52,733
78.4
2.07
2,939
1,551
52.8
431,094
8.04
103
312,252
11.1

12,437
18.16
69,729
54,372
78.0
2.17
3,032
1,827
60.3
510,629
8.46
103
315,695
11.8

-79,535
-0.42
-3,443
-0.7

-58.6
-0.5
-3.5
-3.0
+0.4
-4.6
-3.1
-15.1
-7.5
-15.6
-5.0
-1.1
-5.9

31.3042
35.1737
28.6911
83.59

32.1436
38.3942
29.3184
90.50

-0.8394
-3.2205
-0.6273
-6.91

-2.6
-8.4
-2.1
-7.6

-7,293
-0.09
-2,432
-1,639
-0.10
-93
-276

%
-7.6
-7.1
-19.2
+1.6
+5.2
-2.3
-5.5
-0.9
-3.3
-270.9
-81.7
+521.2
-97.2
-175.1
-172.4
-172.2
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หมายเหตุ : ˆ) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี' ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื' อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย กําไรจากการเปลี'ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางานและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และ
เครื' องบิน)

งวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนจากการดําเนิ นงาน 10,782 ล้านบาท ขาดทุน
สู งกว่าปี ก่อน 7,875 ล้านบาท (270.9%)
รายได้รวมจํานวน 137,316 ล้านบาท ลดลง 11,342 ล้านบาท (7.6%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากกิจการ
ขนส่ งลดลง 11,655 ล้านบาท (8.6%) โดยในส่ ว นของรายได้จากค่ าโดยสารและนํ,า หนักส่ ว นเกิ น ลดลง 7.1%
มี สาเหตุ หลักจากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง 3.0% ซึ' งส่ วนหนึ' งเป็ นผลจากปริ มาณการผลิ ตลดลงและมี
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี'ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ,ามันและค่าเบี, ยประกันภัย) ตํ'ากว่าปี ก่อน 4.6% โดย
เป็ นผลจากอัตราแลกเปลี'ยนที'มีผลให้รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี'ยต่อหน่วยลดลง 3.7% ส่ วนรายได้จากค่าระวางขนส่ ง
และไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง 19.2% มีสาเหตุหลักจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) ลดลง 15.1% และรายได้
พัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี'ยต่อหน่วยลดลง 5.0% อย่างไรก็ตาม รายได้อื'นๆ เพิ'มขึ,น 5.2% สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุ งบัญชี
หนี, สิ นค่ าธรรมเนี ยมสนามบิ นซึ' งเป็ นส่ วนหนึ' งของราคาบัตรโดยสารที' เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสารก่ อนปี 2559 โดย
ปรับปรุ งเป็ นรายได้อื'นๆ จํานวน 1,976 ล้านบาท ในขณะที'ปีก่อนมีกาํ ไรจากการขายหุ ้นในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิ ด
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และกําไรจากการขายอสั งหาริ มทรั พย์ท, ังในและต่ างประเทศ รวมประมาณ 1,287
ล้านบาท นอกจากนี,ยงั มีรายได้จากการให้บริ การอื'นๆ เพิ'มขึ,นจากปี ก่อนเล็กน้อย
ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 148,098 ล้านบาท ลดลง 3,467 ล้านบาท (2.3%) โดยค่านํ,ามันเครื' องบินลดลง 2,384
ล้านบาท (5.5%) ตามราคานํ,ามัน เฉลี' ยที' ลดลง 7.6% และค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ น งานไม่ ร วมนํ,ามัน ลดลง 974
ล้านบาท (0.9%) โดยสาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับลดเงินชดเชยค่าวันลาพักผ่อน
ของพนัก งานที' ใ ช้ไ ม่ ห มด (Vacation Compensation) ที' ต, ังค้า งจ่ า ยไว้ต, ังแต่ ปี 2558-2561 รวม 1,261 ล้า นบาท
ประกอบกับค่าใช้จ่ายเกี'ยวกับการบิ นลดลงตามปริ มาณการผลิตที'ลดลง อย่างไรก็ตามค่าเช่าเครื' องบิ นและอะไหล่
เพิ'มขึ,น 533 ล้านบาท (4.8%) จากการรับมอบเครื' องบินเช่ าดําเนิ นงานเพิ'มขึ,น และค่าเสื' อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
เพิ'มขึ,น 687 ล้านบาท (5.8%) จากการเปลี'ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื' องบิ นและเครื' องยนต์ และค่าใช้จ่าย
เกี'ยวกับนักบินและลูกเรื อเพิ'มขึ,น 460 ล้านบาท (10.9%) จากการเปลี'ยนวิธีการจ่ายค่าเบี,ยเลี,ยงเดินทางของนักบิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายที'เกิดขึ,นครั,งเดียว ได้แก่
- ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน จํานวน 2,689 ล้านบาท ตามที'กล่าวไว้ขา้ งต้น
- กําไรจากการเปลี'ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนจํานวน 273 ล้านบาท เกิดจากการรับรู ้กาํ ไรจากการเปลี'ยนแปลง
สัดส่ วนการถือครองหุน้ ของบริ ษทั ฯ ในสายการบินนกแอร์ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็ นร้อยละ 15.94 เนื'องจาก
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้สิทธิŽ ซื, อหุน้ เพิ'มทุนใน บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2562
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื' องบิ นจํานวน 566 ล้านบาท ลดลง 2,534 ล้านบาท (81.7%)
สาเหตุหลักเกิดจากในปี นี, ต, งั สํารองด้อยค่าเพิ'มขึ,นของเครื' องบินที'ปลดระวางและรอขายจํานวน 15 ลํา รวม 343 ล้านบาท
และตั,งสํารองด้อยค่าของเครื' องยนต์รวม 6 เครื' องยนต์ จํานวน 59 ล้านบาท รวมจํานวน 402 ล้านบาท ในขณะที'ปีก่อนตั,ง
สํารองด้อยค่าเพิ'มขึ, นของเครื' องบิ นที' ปลดระวางและรอขายจํานวน 19 ลํา รวม 2,694 ล้านบาท และตั,งสํารองด้อยค่าของ
เครื' องยนต์จาํ นวน 86 ล้านบาท รวม 2,780 ล้านบาท
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- กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ 2,808 ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยน
เงิ น ตราต่ า งประเทศที' เกิ ด ขึ, นแล้ว (Realized FX Gain) 377 ล้า นบาท และกําไรจากอัต ราแลกเปลี' ย นเงิ น ตรา
ต่ างประเทศที' ย งั ไม่ เกิ ดขึ, น (Unrealized FX Gain) 2,431 ล้านบาท ในขณะที' ปี ก่ อนมี กาํ ไรจากอัตราแลกเปลี' ยน
จํานวน 452 ล้านบาท
ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนสุ ทธิ 11,102 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน
7,066 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที'เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 11,120 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ น้ 5.09 บาท สู งกว่าปี ก่อน
3.22 บาทต่อหุน้
EBITDA Š เดือนแรกของปี 2562 มีจาํ นวน 5,144 ล้านบาท ลดลง 7,293 ล้านบาท (58.6%) โดยมี EBITDA
Margin 3.7% ลดลงจากปี ก่อนที'เท่ากับ 8.4%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื' องบิน
อื'น ๆ (ที'ไม่ใช่เครื' องบิน)
รวม

ก.ค.-ก.ย.
2562
488
165
653

ม.ค.-ก.ย.
2561
467
270
737

2562
1,061
790
1,851

2561
8,778
610
9,388

ในไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษ ทั ฯ มี รายจ่ ายเพื' อการลงทุ น 653 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อนเล็กน้อย โดย
รายจ่ายเพื'อการลงทุนในไตรมาสนี,ประกอบด้วย
- การลงทุ นในเครื' องบิ นจํานวน 488 ล้านบาท ใกล้เคี ยงกับปี ก่ อน โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการซื, ออะไหล่
เครื' องบินหมุนเวียน
- การลงทุ นในสิ นทรั พย์ถาวรอื' น ๆ จํานวน 165 ล้านบาท ซึ' งส่ วนใหญ่ เป็ นการลงทุ นในอุ ปกรณ์ การ
ให้บริ การของหน่วยธุรกิจการบริ การภาคพื,น ฝ่ ายช่าง และฝ่ ายครัวการบิน
ทั,งนี, เมื'อรวมกับรายจ่ายลงทุนในงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ซึ' งมีจาํ นวน 1,198 ล้านบาท ทําให้งวดเก้า
เดือนแรกของปี 2562 บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื'อการลงทุนรวม 1,851 ล้านบาท
การจัดหาเงินทุน
ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงินทุน รวมทั,งสิ, น 31,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี,
1. การเบิกเงินกูร้ ะยะสั,นประเภทตัว• สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั,งสิ, น 18,000 ล้านบาท
เพื'อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั,นและหุน้ กูท้ ี'ครบกําหนดไถ่ถอนและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
2. การออกหุ ้นกู้ จํานวน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1-15 ปี ในเดื อนพฤษภาคม 2562 และการกูเ้ งิ น
ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จํานวน w,000 ล้านบาท เพื'อชําระคืนหุน้ กูท้ ี'ครบกําหนดชําระและ/หรื อคืน
เงิ นกูข้ องบริ ษทั ที' มีตน้ ทุนทางการเงิ นสู งกว่า และ/หรื อลงทุนในสิ นทรัพย์ และ/หรื อใช้เป็ นเงิ นทุ นหมุนเวียนใน
บริ ษทั ฯ
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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$ (ลดลง)

ม.ค.-ก.ย.
2562
2561
8,108
(1,368)
(6,285)

12,896
(895)
(14,191)

(166)
289

(13)
(2,203)

ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2562 บริ ษ ทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 8,108 ล้านบาท ตํ'ากว่า
ปี ก่ อน 4,788 ล้านบาท จากผลการดําเนิ นงานที' ขาดทุ นสู งกว่าปี ก่ อน และเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จํานวน 6,285 ล้านบาท ตํ'ากว่าปี ก่อนถึง 7,906 ล้านบาท เนื' องจากมีเงินสดรับสุ ทธิ จากเงินกูย้ ืมระยะสั,นสู งกว่าปี ก่อน
แต่มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,368 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 473 ล้านบาท เนื' องจากในปี ก่อนมีเงินสด
รั บจากการขายหุ ้นใน บริ ษ ัท โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผลให้เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที' 30 กันยายน 2562 มีจาํ นวน 13,981 ล้านบาท เพิ'มขึ,นจาก ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 289
ล้านบาท
เครื& องบิน
ในไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเครื' องบินที'ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ วันที' 30 กันยายน 2562 จํานวน 103 ลํา
(รวมเครื' องบินแอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ' งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด) เท่ากับ ณ
สิ, นปี 2561 และเท่ากับ ณ 30 กันยายน 2561 ทั,งนี, บริ ษทั ฯ มีเครื' องบินที'ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที' 30 กันยายน
2562 จํานวน 17 ลํา ประกอบด้วย เครื' องบินแบบแอร์บสั A340-500 จํานวน 3 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา A330-300
จํานวน 1 ลํา A300-600 จํานวน 1 ลํา และเครื' องบินแบบโบอิ,ง B737-400 จํานวน 4 ลํา และ B747-400 จํานวน 2 ลํา
สิ นทรัพ ย์
ณ วันที' 30 กันยายน 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 258,194 ล้านบาท ลดลงจากวันที'
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 10,527 ล้านบาท (3.9%) โดยมีรายละเอียด ดังนี,
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งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2562
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ' ือไว้เพื'อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื'น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด' ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื'องบิน
เครื'องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด' ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื'องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที&ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2561

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี&ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

13,981
503
35,531
50,015

5.4
0.2
13.8
19.4

13,692
490
35,366
49,548

5.1
0.2
13.1
18.4

+289
+13
+165
+467

+2.1
+2.7
+0.5
+0.9

41,195
100,543
11,575
406
13,142
2,708
169,569
38,610
258,194

16.0
38.9
4.5
0.2
5.1
1.0
65.7
14.9
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

-4,751
-5,057
-133
+65
-169
+16
-10,029
-965
-10,527

-10.3
-4.8
-1.1
+19.1
-1.3
+0.6
-5.6
-2.4
-3.9

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 50,015 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 19.4% ของสิ นทรัพย์ท, งั หมดเพิ'มขึ,นจากวันที'
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 467 ล้านบาท (0.9%) โดยมีรายการที'เปลี'ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดเพิ' มขึ, น 289 ล้านบาท (2.1%) จากการที' มี เงิ น สดสุ ท ธิ จากการ
ดําเนินงานสู งกว่าเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
- สิ นทรั พย์หมุ นเวี ยนอื' นๆ เพิ' มขึ, น 165 ล้านบาท (0.5%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากลู กหนี, การค้าเพิ' มขึ, น 690
ล้านบาท (6.6%) จากยอดขายในเดื อนกันยายน 2562 ที' เพิ' มขึ, นจากเดื อน ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ ตามบริ ษ ัทฯ มี
ความสามารถในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี, จากลูกหนี, การค้าได้ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
ระยะเวลาการเก็บหนี,เฉลี'ยประมาณ 24 วัน ซึ' งตํ'ากว่าระยะเวลาการให้สินเชื'อโดยปกติของบริ ษทั ฯ
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที' ถือไว้เพื'อขาย เพิ'มขึ, น 13 ล้านบาท (2.7%) จากการโอนเครื' องบิ นแบบแอร์ บสั
Aww‚-w‚‚ จํานวน 4 ลํา จากสิ นทรัพย์รอการขายมูลค่ารวม 926 ล้านบาท และจําหน่ายเครื' องบินแบบแอร์ บสั A330-300
จํานวน 4 ลํา มี มูลค่ าต้นทุ นรวม 778 ล้านบาท นอกจากนี, ยงั มีการรับรู ้ดอ้ ยค่ าเครื' องบิ นโบอิ,ง B747-400 จํานวน 2 ลํา
และ A330-300 จํานวน 1 ลํา รวมเป็ นเงินทั,งสิ, น 135 ล้านบาท
ณ วันที' 30 กันยายน 2562 สิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนที' ถื อไว้เพื' อขายประกอบด้วย เครื' องบิ นแอร์ บ ัส
A330-300 จํานวน 1 ลํา และโบอิ,ง B747-400 จํานวน 2 ลํา รวม 3 ลํา รวมจํานวนเงิน 503 ล้านบาท
ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 169,569 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 65.7% ของสิ นทรัพย์ท, งั หมด ลดลง
จากวันที' 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 10,029 ล้านบาท (5.6%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื' อมราคา
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื'นๆ มีจาํ นวน 38,610 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 14.9% ของสิ นทรัพย์ท, งั หมดลดลงจาก
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 965 ล้านบาท (2.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สิ นทรั พย์รอการขาย ลดลง 1,192 ล้านบาท (24.4%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการโอนเครื' องบิ นแบบแอร์ บ ัส
A330-300 จํานวน 4 ลํา ไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที'ถือไว้เพื'อขายและการตั,งสํารองด้อยค่าของเครื' องบินเพิ'มขึ,น
- ค่ าตกแต่ งเครื' องบิ นเช่ าดําเนิ นงานรอการตัดบัญชี ลดลง 404 ล้านบาท (8.9%) จากการตัดจําหน่ ายค่ า
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื' องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน และค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุ งเครื' องบิ นเช่ า
ดําเนินงานแบบโบอิ,ง 787-8 จํานวน 6 ลํา
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง 272 ล้านบาท (2.6%) สาเหตุหลักเกิ ดจากภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีของค่าเผื'อการด้อยค่าของเครื' องบินลดลง
- เงิ น ประกั น การบํารุ งรั ก ษาเครื' องบิ น ตามสั ญ ญาเช่ า (Maintenance Reserve) เพิ' ม ขึ, นจํานวน 1,164
ล้านบาท (8.6%) เป็ นเงิ นประกันการบํารุ งรั กษาเครื' องบิ นตามสั ญ ญาเช่ าที' ผู ้ให้ เช่ าเรี ยกเก็ บ เป็ นประกันในการ
บํารุ งรักษาเครื' องยนต์เครื' องบินตามสภาพการบิน และเงื'อนไขการบํารุ งรักษาเครื' องยนต์ตามตารางการบํารุ งรักษา
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2562 เท่ากับร้อยละ -2.90
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ' งเท่ากับร้อยละ -0.77
หนีส$ ิ น
ณ วันที' 30 กันยายน 2562 หนี, สินรวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน 245,719 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 2,546 ล้านบาท (1.0%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี,สิน ดังนี,
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2562
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2561

% ของ
หนีส$ ิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี&ยนแปลง

% ของ
หนีส$ ิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี, สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี, สินระยะยาวทีถ' ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีส$ ิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี, สินภายใต้เงื'อนไขสัญญาเช่าเครื'องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนีส$ ิ นระยะยาว
หนี, สินไม่หมุนเวียนอื'นๆ

67,547

27.5

66,046

26.6

+1,501

+2.3

68,550
48,767
22,319
139,636
38,536

27.9
19.8
9.1
56.8
15.7

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

26.1
23.8
9.8
59.7
13.7

+3,700
-10,215
-2,125
-8,640
+4,593

+5.7
-17.3
-8.7
-5.8
+13.5

รวมหนีส$ ิ น

245,719

100.0

248,265

100.0

-2,546

-1.0

หนี,สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี,สินที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ' งปี 22,240 ล้านบาท) ซึ' งคิดเป็ นร้อยละ 27.5
ของหนี,สินทั,งหมด มีจาํ นวน 67,547 ล้านบาท เพิ'มขึ,นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,501 ล้านบาท (2.3%) สาเหตุ
หลักเกิดจาก
- เงินกูร้ ะยะสั,นเพิ'มขึ,น 1,000 ล้านบาท (33.3%) จากการเบิกเงินกูร้ ะยะสั,นประเภทตัว• สัญญาใช้เงินกับ
สถาบันการเงินในประเทศ เพื'อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั,น และหุน้ กูท้ ี'ครบกําหนดไถ่ถอน
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- เจ้าหนี, การค้าเพิ'มขึ,น 1,773 ล้านบาท (34.3%) สาเหตุหลักเกิ ดจากเจ้าหนี, ค่าซ่ อมบํารุ งเครื' องยนต์ตาม
โครงการซ่อมบํารุ งแบบเหมาจ่ายเพิ'มขึ,น ทั,งนี, เป็ นการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้าหนี,สาํ หรับค่าใช้จ่ายของปี ก่อนที'ได้มีการ
ตั,งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้แล้ว
- รายรับด้านขนส่ งที'ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง 737 ล้านบาท (2.4%) ตามยอดขายบัตรโดยสารที'ลดลง
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 475 ล้านบาท (2.6%) ส่ วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าซ่ อมบํารุ งตามโครงการ
ซ่อมบํารุ งแบบเหมาจ่ายที'โอนไปเป็ นเจ้าหนี,การค้าเนื'องจากมีการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้าหนี,ตามที'กล่าวไว้ขา้ งต้น
หนี,สินระยะยาว (รวมหนี,สินที'ถึงกําหนดชําระภายในหนึ'งปี 22,240 ล้านบาท) ซึ' งคิดเป็ นร้อยละ 56.8 ของ
หนี, สินทั,งหมด มีจาํ นวน 139,636 ล้านบาท ลดลง 8,640 ล้านบาท (5.8%) จากการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว หุ น้ กู้
และหนี, สินภายใต้เงื'อนไขสัญญาเช่าเครื' องบินรวมจํานวน 17,322 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการออกหุ น้ กูร้ ะยะเวลา 1-15
ปี ในเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 10,000 ล้านบาท และกูเ้ งินระยะยาวจํานวน 3,000 ล้านบาท ก็ตาม นอกจากนี, ผลจาก
การแข็งค่าของเงินบาทเมื'อเที ยบกับเงินสกุลยูโร เงินเยน และดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ 30 กันยายน 2562 เมื'อเที ยบกับ ณ วัน
สิ, นงวดของปี 2561 ทําให้หนี,สินระยะยาวเมื'อคิดเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจํานวน 4,318 ล้านบาท
หนี, สินไม่หมุนเวียนอื'นๆ ซึ' งคิดเป็ นร้อยละ 15.7 ของหนี, สิ,นทั,งหมด มีจาํ นวน 38,536 ล้านบาท เพิ'มขึ,น 4,593
ล้านบาท (13.5%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี, สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ'มขึ, น 3,379 ล้านบาท จาก
การปรั บประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทํางานตามที' กล่าวไว้ขา้ งต้น นอกจากนี, ยงั มี การประมาณการ
หนี, สิ นระยะยาวเพิ' ม ขึ, น 1,016 ล้านบาท จากประมาณการค่ าซ่ อ มใหญ่ เครื' องบิ น เครื' องยนต์ เครื' องบิ น และ
ส่ วนประกอบอื' นๆ สําหรับรายการซ่ อมที' จะต้องจ่ายเงิ นในอนาคตตามสัญญาเพื' อรับรู ้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนินงาน
ณ สิ, นไตรมาส 3 ของปี 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี,สินที'มีภาระดอกเบี,ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest
Bearing Debt to Equity) เท่ากับ 11.51 เท่า สู งกว่า ณ 31 ธันวาคม 2561 ที'เท่ากับ 7.40 เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี,สิน
รวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 19.70 เท่า เพิ'มขึ,นจาก ณ สิ, นปี 2561 ที'เท่ากับ 12.14 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที' 30 กันยายน 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน 12,475 ล้านบาท ลดลงจากวันที' 31 ธันวาคม 2561
จํานวน 7,981 ล้านบาท (39.0%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยสําหรั บงวด
เก้าเดื อนสิ, นสุ ดวันที' 30 กันยายน 2562 มีผลขาดทุ น ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุ งผลกระทบจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที' 15 เรื' องรายได้จากสัญญาที' ทาํ กับลูกค้ามาใช้ ทําให้กาํ ไรสะสม ณ วันที' 1 ม.ค.62 เพิ'มขึ, น
จํานวน 2,159 ล้านบาท ทั,งนี, ขาดทุนสุ ทธิ ที'เพิ'มขึ,นจากงวด 9 เดือนของปี ก่อน ส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ -13.36 ในงวดเก้าเดือนของปี 2561 เป็ นร้อยละ -67.42 ในปี นี,
เมื' อ วันที' 26 เมษายน 2562 ที' ป ระชุ มใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 ของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด
(มหาชน) ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,691 ล้านบาท และสํารองส่ วนลํ,ามูลค่าหุ ้นจํานวน
25,546 ล้านบาท รวมทั,งสิ, น จํานวน 28,237 ล้านบาท เพื' อ ชดเชยผลขาดทุ นสะสมของบริ ษ ทั ฯ ทั,งนี, ณ วัน ที'
31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 28,533 ล้านบาท ซึ' งจะทําให้ผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน
296 ล้านบาท
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ณ วันที' 1 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุ นสะสมยกมาจํานวน 28,533 ล้านบาท ภายหลังปรับปรุ ง
ผลกระทบการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที' 15 จํานวน 2,159 ล้านบาท คงเหลือผลขาดทุนสะสม
จํานวน 26,374 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,691 ล้านบาท และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น
จํานวน 23,683 ล้านบาท เพื'อล้างผลขาดทุนสะสมจํานวนดังกล่าว ทําให้ผลขาดทุนสะสมยกมา ณ วันที' 1 มกราคม
2562 คงเหลื อ เป็ นศู นย์ และมี ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้นคงเหลื อจํานวน 1,863 ล้านบาท ทั,งนี, การบันทึ กรายการโอน
ดังกล่าวเป็ นเพี ยงการโอนบัญชี ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่านั,น และไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกรายการดังกล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2562
สภาพคล่ อง
ณ วันที' 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดจํานวน 13,981
ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.4 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ'มขึ, นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยในงวดเก้าเดือนแรก
ของปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จดั หาเงินทุนจากเงินกูย้ ืมระยะสั,นและระยะยาวจากทั,งสถาบันการเงินอื'น
และจากกิจการที' เกี'ยวข้องกัน และออกหุ ้นกูใ้ นเดือนพฤษภาคม 2562 จากการดําเนิ นการที'กล่าวมาข้างต้น รวมถึง
การจัดทําประมาณการกระแสเงิ นสดปี 2562 ภายใต้เงื' อนไขที' ใช้ความระมัดระวัง พบว่าบริ ษทั ฯ ยังคงมี เงิ นสด
สํารองในมื อ คงเหลื อ อยู่ในระดับ ที' เพี ย งพอและสามารถดําเนิ น กิ จการตามปกติ นอกจากนี, ยังมี ว งเงิ น สิ น เชื' อ
Committed Credit Line พร้ อ มเบิ ก ใช้ที' บ ริ ษ ัท ฯ มี กับ ธนาคารต่ า งๆ ณ วัน ที' 30 กัน ยายน 2562 จํา นวน 9,500
ล้านบาท
4. ปัจจัยที&มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบิ นโลกในไตรมาส 4 ของปี 2562 ยังมีแนวโน้มเติ บโตในอัตราที' ชะลอลง ทั,งจากการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสารและการขนส่ งสิ นค้า จากเศรษฐกิ จโลกที' ชะลอลงอย่างชัด เจน ผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริ กา และจีน รวมถึงสถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาท กระทบต่อทั,งภาคการส่ งออก และภาค
การท่องเที'ยว สําหรับราคานํ,ามันดิบคาดการณ์ราคาเฉลี'ยทั,งปี 2562 ยังอยูใ่ นระดับที'ต'าํ กว่าปี 2561
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2562 นี, มีแนวโน้มขยายตัวแต่ชะลอลงจากปี 2561 โดยคาดว่า
การแข่งขันในปี นี, จะมีความรุ นแรงเพิ'มขึ,น เนื' องจากประเทศสามารถปลดธงแดงได้เป็ นที'เรี ยบร้อยแล้ว สายการบิน
ของไทยจึงสามารถขยายเส้นทางบินได้กว้างขวางขึ,นและเพิ'มจํานวนเที' ยวบิ นได้มากขึ,น นอกจากนี, ความคืบหน้า
การแก้ปัญหามาตรฐานการบิ นพลเรื อนของสํานักงานบริ หารการบิ นแห่ งชาติ สหรัฐอเมริ กา (FAA) เพื'อยกระดับ
การบิ นพลเรื อนของไทยจาก Category 2 กลับขึ,นเป็ น Category 1 นั,น สํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
ตั,งเป้าหมายว่าจะแก้ขอ้ บกพร่ องเพื'อปรับระดับให้ประเทศไทยเป็ น Category 1 ในปลายปี 62
จากสถานการณ์การแข่งขันที'รุนแรงส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงกําหนดกล
ยุทธ์เร่ งด่วนในการลดรายจ่ายและเพิ'มรายได้ 6 กลยุทธ์ ดังนี,
1. กลยุทธ์ “Save TG Co-Creation” เป็ นกลยุทธ์ การควบคุ มค่ าใช้จ่ายที' ไม่ ส่ งผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเป็ นมาตรการลดค่าใช้จ่าย รวมทั,งให้พนักงานทุกภาคส่ วนระดมความคิ ดเห็น และ
ข้อเสนอแนะมายังผูบ้ ริ หาร และที'สาํ คัญ เปิ ดให้ผโู ้ ดยสารเสนอแนะความคิดเห็นมายังบริ ษทั ฯ
2. กลยุทธ์ Zero Waste Management โดยการลดปริ มาณของเหลือใช้ โดยจะเริ' มที' Food Waste เป็ นลําดับแรก
ซึ' งเป็ นโครงการที'จะช่วยประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ'ม (Circular Economy) ให้ท, งั กับองค์กรและประเทศชาติโดยรวม
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3. กลยุทธ์การรุ กตลาดใหม่ โดยการเปิ ดเส้นทางบินตรงสู่ เซนได ประเทศญี'ปุ่นในวันที' 29 ตุลาคม 2562
4. กลยุทธ์การเพิ'มรายได้ โดยใช้ Digital Marketing อาทิ การออกโปรโมชัน' ผ่านสื' อดิจิทลั ทุกช่ องทางอย่าง
ต่ อเนื' อง เพื' อดึ งฐานลู กค้ากลุ่ ม Online มากขึ, น ผ่าน Mobile Application สามารถเพิ' มรายได้ โดยการเสนอการขาย
ผลิ ตภัณฑ์เสริ ม (Ancillary Product) อาทิ นํ,าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ประกันภัยการเดิ นทาง รถรั บส่ งสนามบิ น รถเช่ า
โรงแรม เป็ นต้น
นอกจากนี, บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการเพิ'มรายได้เสริ ม อาทิ โครงการการจําหน่ายสิ นค้าออนไลน์ ซึ' งบริ ษทั ฯ
ได้ค ัดเลื อกผู จ้ ดั จําหน่ าย (eCommerce Vendor) ที' มีความเชี' ยวชาญและมี ประสบการณ์ ในด้านการดําเนิ นธุ รกิ จใน
ลักษณะนี,กบั สายการบินชั,นนําของโลกเรี ยบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเปิ ดให้บริ การได้ในไตรมาส 4 ปี 2562
5. กลยุทธ์ THAI Synergy การบิ นไทยมี สิ นค้าและบริ การที' สามารถผสานพลังกับพันธมิ ตร โครงการที'
กําลังจะเกิดขึ,นในเร็ ววันนี, คือ การผสานพลังกับ Café Amazon ในการขยายธุรกิจทั,งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย
6. กลยุทธ์ TG Group การบิ นไทยผนึ กไทยสมายล์ เสริ มความแข็งแกร่ งในทุ กมิติเพื'อให้เครื อข่ายการบิ น
เชื'อมต่ออย่างเป็ นระบบ สะดวกสบายสําหรับผูโ้ ดยสาร รุ กตลาดในภูมิภาคอย่างเต็มที'ภายในไตรมาส • ของปี นี, และที'
สําคัญคื อ ดําเนิ นการให้สายการบิ นไทยสมายล์เข้าร่ วมเป็ น Connecting Partner ของกลุ่มพันธมิตรสายการบิ นสตาร์
อัลไลแอนซ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบภายในสิ, นปี xyzx เพื'อช่วยเสริ มความเข้มแข็งของเครื อข่ายเส้นทางบินในระดับภูมิภาค
นอกจากนี, บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯ ครั,งที' 2/2562 จํานวน 10,000 ล้านบาท
โดยเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) ต่อนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ในเดือน พฤศจิกายน 2562
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที&สําคัญ
ม.ค.-ก.ย.
2562

2561

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.83

0.98

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกูห้ มุนเวียน)

เท่า

0.98

1.26

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

ร้ อยละ

(7.84)

(1.95)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(8.08)

(2.71)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(67.42)

(13.36)

ร้ อยละ

(2.90)

(0.77)

อัตราส่วนหนี,สินที'มีภาระดอกเบี,ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

11.51

5.39

อัตราส่วนหนี,สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

19.70

8.78

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี,ย

เท่า

1.55

3.64

อัตราส่วนหนี,สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

45.05

18.99

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

0.65

0.91

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดํา เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที'ถือไว้เพื'อขาย) / หนี,สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งที'ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
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' อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
และเครื' 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)

