คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับไตรมาส ปี !"#3 สิ%นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2563 ของ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ในไตรมาสที 1 ของปี
การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ *+, (COVID-19) ทีเมืองอู่ฮนั
ประเทศจีนในปลายเดือนมกราคม และได้ขยายวงกว้างไปยังประเทศต่างๆ ทําให้มีจาํ นวนผูต้ ิดเชื อและผูเ้ สี ยชี วิตทัวโลก
เพิมขึนอย่างรวดเร็ วนับตังแต่ช่วงปลายเดื อนกุมภาพันธ์ รัฐบาลหลายประเทศจําเป็ นต้องดําเนิ นมาตรการควบคุมและ
จํากัดการเดินทางทังภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด รวมทังการปิ ดสถานทีและการใช้มาตรการสร้างระยะห่ าง
ทางสังคม หรื อ Social Distancing ทําให้เกิ ดการหยุดชะงักด้า นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและสังคมครั งใหญ่ ส่ งผลให้
เศรษฐกิ จของหลายประเทศเริ มชะลอตัวหรื อปรับตัวลดลงตําสุ ดในรอบหลายปี นับตังแต่วิกฤตการณ์ทางการเงิ นในปี
2552 นอกจากนี ราคานํามันดิ บในตลาดโลกปรั บตัว ลดลงอย่างรุ นแรงเป็ นผลจากความต้อ งการนํามันดิ บ ลดลง
ประกอบกับการเพิมกําลังการผลิตของประเทศคู่คา้ สําคัญ
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี
ปรับตัวลดลงร้อยละ +.V เมือเทียบกับปี ก่อน นักท่องเที ยวต่างประเทศที
เดินทางเข้าประเทศมีจาํ นวน 6.69 ล้านคน ลดลง 38.0% ลดลงตําสุ ดในรอบ + ไตรมาส นับตังแต่ไตรมาสที \ ของปี ,
อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายครัวเรื อนยังสามารถขยายตัวได้ดี จากแรงหนุ นของการซื อของใช้ทีจําเป็ นก่ อนการประกาศล็อก
ดาวน์ในเดือน เมษายน
มาตรการควบคุมและจํากัดการเดินทางทังภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดเพือควบคุมการแพร่ ระบาด
ของเชื อไวรัส COVID-19 ส่ งผลให้ความต้องการเดิ นทางทังภายในประเทศและระหว่างประเทศลดลง ซึ งกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมการบิ นของโลกอย่างรุ นแรงเป็ นประวัติการณ์ จากข้อมูลของสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) รายงานการหดตัวของทังปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร ในไตรมาสแรกของปี 2563 ทีลดลง
22.2% และ 14.7% ตามลําดับ อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย 73.7% ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อนซึ งเฉลีย
80.6% โดยในเดือนมีนาคม
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลงสู งสุ ดเป็ นประวัติการณ์ที .,% ในด้านการขนส่ งสิ นค้า
ยังคงปรั บตัวลดลง โดยมี ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุ ภณ
ั ฑ์ตากว่
ํ าปี ก่อน 9.5% แต่ ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์
ลดลง 7.7% ในอัตราทีน้อยกว่าการผลิต ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียอยู่ที 48.2% สู งกว่างวดเดียวกันของปี
ก่อนซึ งเฉลียที 46.5%
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ดาํ เนิ นมาตรการในการบริ หารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ตามลําดับความรุ นแรงทีกระทบต่อผลการดําเนินงานด้านการเงินและกระแสเงิน
สดอย่างใกล้ชิด ภายใต้แผน COCON (Covid-19 Readiness Condition) ซึ งได้เริ มดําเนิ นมาตรการดังกล่าวตังแต่ วนั ที
มกราคม
ทังนี ความรุ นแรงของการแพร่ ระบาดทําให้แต่ละประเทศได้เพิมมาตรการในการควบคุมการแพร่ ระบาด
อย่างเคร่ งครัด รวมทังการออกมาตรการคัดกรองและห้ามเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างเข้มงวดทังจากกระทรวงสาธารณสุ ข
และสํานักงานการบินพลเรื อนของประเทศต่างๆ บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นต้องทยอยยกเลิกเทียวบินประจําเป็ นการชัวคราว ควบคู่
กับการเข้มงวดในการลดค่าใช้จ่ายคงทีเพือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าว โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแผน
COCON ดังนี
การปรับลดเทียวบินให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- ปรับลดเทียวบินไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศจีนตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์
+l กุมภาพันธ์

จนครบทุกเส้นทางในวันที
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- ตังแต่วนั ที มีนาคม
เป็ นต้นไป ปรับลดเทียวบินระหว่างประเทศไปยังฮ่องกง ไทเป โตเกียว (นาริ
ตะ และฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา โซล พนมเปญ เวียงจันทร์ โฮจิมินห์ ฮานอย ย่างกุง้ สิ งคโปร์ จาการ์ ตา เดนปาซาร์ การาจี
กาฐมาณฑุ ละฮอร์ ธากา อิสลามาบัด โคลัมโบ และโอนเทียวบินในประเทศให้สายการบินไทยสมายล์ทาํ การบินแทน
- ตังแต่ ว นั ที l มี นาคม
เป็ นต้นไป ยกเลิ กเที ยวบิ นเส้นทางออสเตรเลี ย ได้แก่ บริ สเบน ซิ ดนี ย ์
เมลเบิร์น เพิร์ท
- ตังแต่ วนั ที + เมษายน
บริ ษทั ฯ ได้ยกเลิ กเที ยวบิ นทังหมดเป็ นการชัวคราวเพื อให้สอดคล้องกับ
มาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของแต่ละประเทศ โดยจะประเมินสถานการณ์เพือกลับมาทําการบินทันทีเมือสถานการณ์ดีขึน
- สายการบิ นไทยสมายล์ได้หยุดทําการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง เป็ นการชัวคราว มีผล
ตังแต่วนั ที มีนาคม
เป็ นต้นไป และเส้นทางบินภายในประเทศตังแต่วนั ที l เมษายน -31 พฤษภาคม 63
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังให้บริ การขนส่ งสิ นค้าในบางเส้นทาง รวมทังการจัดเทียวบินพิเศษกรณี มีผูโ้ ดยสาร
ตกค้างเป็ นจํานวนมาก และได้รับการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง
การลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ ลดเงินเดือนรวมค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับรอง
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (EVP) กรรมกรรมผูจ้ ดั การ (MD) และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (VP) 40-50% ระงับ การจ่ ายค่ า
พาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ และลดเงิ นเดื อนรวมค่าตอบแทนของพนักงานแบบขันบันไดตังแต่ 10-40%
ตังแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ควบคุมค่าล่วงเวลา (Zero overtime) ปรับลดจํานวนแรงงานภายนอกให้เหลือเท่าที
จําเป็ น ลดค่าใช้จ่ายของพนักงานทีอยู่ต่างประเทศโดยให้กลับมาประจําทีสํานักงานใหญ่ ชะลอการว่าจ้างบุคลากรใหม่
กําหนดมาตรการการใช้ว นั หยุดพักผ่อนประจํา ปี ตามที มี สิท ธิ ท ังหมดสําหรั บพนักงานที จะครบเกษี ย ณอายุใ นวันที
* กันยายน 63 เป็ นต้น
การรักษาสภาพคล่องทางการเงินโดยการเจรจากับคู่สัญญาต่างๆ เพือให้บริ ษทั สามารถดํารงเงิ นสดในมือ
ให้มากทีสุ ด ในขณะทีไม่มีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินธุรกิจการบินและจากแหล่งเงินทุนอืน
ชะลอการลงทุน และการจัดซื อจัดจ้าง
ปรั บลดค่ าใช้จ่ายที ไม่เกี ยวข้องกับการปฏิ บตั ิ การ (Operation) และความปลอดภัย และหลักเกณฑ์ทีกฎหมาย
กําหนด
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานในไตรมาสที + ของปี
ซึ งปกติ เ ป็ นฤดู กาลท่ อ งเที ยว อย่า งมี ส าระสํา คัญ โดยบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี จาํ นวนเครื องบิ นที ใช้ในการ
ดําเนิ นงาน ณ + มีนาคม 3 จํานวน 103 ลํา เท่ากับไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื องบิ น
(Aircraft Utilization) เท่ ากับ 10.5 ชัวโมง ตํากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนที เท่ ากับ 12.5 ชัวโมง ปริ มาณการผลิ ตด้าน
ผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 11.7% จากการปรั บลดเที ยวบิ น ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง .+% อัตราส่ วนการ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 70.9% ตํากว่าปี ก่อนซึ งเฉลียที 80.3% และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีทําการขนส่ งรวมทังสิ น
4.49 ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน 28.6%
ในไตรมาสที + ของปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมทังสิ น 38,001 ล้านบาท ตํากว่าไตรมาสเดี ยวกัน
ของปี ก่อน 11,790 ล้านบาท หรื อ 23.7% สาเหตุสําคัญเนื องจากทังรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลง 10,864
ล้านบาท หรื อ 23.8% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลง ประกอบกับรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วยลดลง
จากการแข็งค่าของเงิ นบาทต่ อสกุลเงิ นรายได้หลักทําให้รายได้เมื อคํานวณเป็ นเงิ นบาทลดลง นอกจากนี รายได้จากการ
บริ การอืนๆ ลดลง 844 ล้านบาท หรื อ 23.0% สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทังสิ น 42,609 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 8,010 ล้านบาท
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(15.8%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่ าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยส่ วนใหญ่ลดลงจากปริ มาณการผลิ ตและปริ มาณการขนส่ งที ลดลง
ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน \, *V ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึนจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ,lV* ล้านบาท
นอกจากนัน ในไตรมาสแรกของปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนครังเดียว ประกอบด้วย
- กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด จํานวน * ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรจํานวน 2,981 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 จํานวน ล้านบาท
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 8,541 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการตีมูลค่าทางบัญชี
รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าดําเนินงานเครื องบินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
- ผลขาดทุนสําหรับการป้องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ จาํ นวน 6,489 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีผลการดําเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ 22,676 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนมีกาํ ไร 456 ล้านบาท โดย
เป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 22,676 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้ 10.39 บาท ในขณะทีปี ก่อนมีกาํ ไรต่อหุ น้
0.20 บาท
ทังนี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย กําไรจาก
การเปลียนแปลงสัดส่ วนเงิ นลงทุ น ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ถาวร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม
TFRS9 ผลขาดทุ นสําหรั บการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี ยน
เงินตราต่างประเทศ (EBITDA) จํานวน 4,353 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 284 ล้านบาท (6.1%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ
11.4% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ 9.3%
2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาส ปี !"#6
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาส + ของปี 2563 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ได้แก่ +) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด ) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิง จํากัด \) บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
ตามที สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที , เรื องเครื องมือทางการเงิ น และ
ฉบับที + เรื องสัญญาเช่ า ที มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที + มกราคม
เป็ นต้นไป มี
ผลกระทบดังนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที + เรื องสัญญาเช่า ทีกําหนดให้กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ
การใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินรวม สําหรับเครื องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย จํานวน 39 ลํา รวมทัง สิ ทธิ การใช้ทีดิน อาคาร และสิ นทรัพย์อืนๆ ส่ งผลให้ ณ วันที + มกราคม
บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์สิทธิ การใช้ (เฉพาะสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน) เพิมขึ น , ,086 ล้านบาท หนี สิ นตามสัญญาเช่ า
เพิมขึนจํานวน 94,318 ล้านบาท ประมาณการค่าใช้จ่ายหลังสิ นสุ ดสัญญา 178 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ,*
ล้านบาท รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7.2
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที , เรื องเครื องมือทางการเงิ น ที มีผลกระทบสําคัญทําให้บริ ษทั ฯ
ต้องรับรู ้มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ ณ วันสิ นงวด และรับรู ้การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินส่ งผลให้ ณ วันที
1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์เพิมขึน 3,219 ล้านบาท หนีสิ นเพิมขึน 1,637 ล้านบาท และส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ เพิมขึน 1,582 ล้านบาท รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7.1
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที'สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-มี.ค.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอืนๆ
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
บวก กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที'เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที'สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีนัง-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นําหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื องบินทีใช้ดาํ เนิ นงาน ณ + มี.ค.
(ลํา)
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัวโมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
(ชัวโมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํามันเฉลีย
(USD/BBL)

เปลีย' นแปลง
ล้ านบาท
%
-11,790
-23.7
-10,359
-25.3
-505
-10.9
-844
-23.0
-82
-18.4
-8,010
-15.8
-2,631
-18.7
-6,038
-17.0
+659
+61.9
-3,780
-456.5
-67
-24.5
+2,768
+65
-9,907
-725.3
+6,489
-23,076
-23,132
-23,121
-10.59
-

2563

2562

38,001
30,665
4,143
2,829
364
42,609
11,414
29,472
1,723
(4,608)
206
2,981
65
(8,541)
6,489
(22,478)
(22,676)
(22,676)
(10.39)

49,791
41,024
4,648
3,673
446
50,619
14,045
35,510
1,064
(828)
273
213
1,366
598
456
445
0.20

4,353
4.49
20,185
14,309
70.9
2.10
882
467
53.0
124,872
8.39
103
91,373
10.5

4,637
6.29
22,871
18,362
80.3
2.20
996
531
53.3
146,870
8.17
103
106,744
12.5

-21,998
+0.22
-15,371
-2.0

-6.1
-28.6
-11.7
-22.1
-9.4
-4.5
-11.4
-12.1
-0.3
-15.0
+2.7
-14.4
-16.0

31.2859
34.4861
28.7338
77.48

31.6112
35.9008
28.7103
81.07

-0.3253
-1.4147
+0.0235
-3.59

-1.0
-3.9
+0.1
-4.4

-284
-1.80
-2,686
-4,053
-0.10
-114
-64
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หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลียน และกําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการ
เงิน ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุน
สําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สรุ ปผลการดําเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ย่ อย
รายได้
ในไตรมาสที + ของปี 3 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีรายได้รวมจํานวน 38,001 ล้านบาท ลดลง 11,790 ล้านบาท
(23.7%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา% หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิ นจํานวน 30,665 ล้านบาท ลดลง 10,359 ล้านบาท (25.3%)
เป็ นผลมาจาก

- ปริ มาณการขนส่ ง ผู ้โ ดยสาร (Revenue Passenger-Kilometers : RPK) ลดลง 22.1% คิ ด เป็ นเงิ น
ประมาณ V,920 ล้านบาท โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 11.7% จากการยกเลิกเที ยวบินจากผลกระทบการ
แพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น อัตราส่ วนการบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 70.9% ตํากว่าปี ก่อนและค่าเฉลียของอุตสาหกรรมทีเฉลีย 80.3% และ l .7% ตามลําดับ
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามันและค่าเบี ยประกันภัย) เท่ากับ
.+* บาท/RPK ลดลง 0.10 บาท/RPK (4.5%) หรื อประมาณ 1,431 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการแข็งค่าของเงินบาท
โดยเฉพาะเมือเทียบกับสกุลเงินทีเป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงินยูโร ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้รายได้เมือคิด
เป็ นเงินบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลียนทีมีผลให้รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วยลดลง 0.11 บาท/RPK
(5.0%) หรื อประมาณ 1,515 ล้านบาท รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วยจะเพิมขึนประมาณ 0.5% ซึ งใกล้เคียงกับปี ก่อน
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ จํานวน 4,143 ล้านบาท ลดลง 505 ล้านบาท (10.9%) สาเหตุ
หลักเกิดจาก
- ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 12.1% คิ ดเป็ นเงิ นประมาณ
523 ล้านบาท จากการยกเลิกเที ยวบิ นจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ในเดื อนกุมภาพันธ์ และ
มีนาคม 2563 ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน ต่อเนื องจากปี ก่อน โดยมีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย .0% ใกล้เคียงกับปี ก่อนที
เฉลีย 53.3% แต่สูงกว่าค่าเฉลียของอุตสาหกรรมที 48.2%
- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามันและค่าประกันภัย) เท่ากับ 8.39
บาท/RFTK เพิมขึน 0.22 บาท (2.7%) หรื อประมาณ 103 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากการแข็งค่าของเงินบาท ทําให้รายได้
เมือคิดเป็ นเงิ นบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลียนทีมีผลให้รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่ วยลดลง 0.32
บาท/RPK (3.9%) หรื อประมาณ 148 ล้านบาท รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่วยจะเพิมขึนประมาณ 6.6% สาเหตุหลัก
เกิ ดจากการทําสัญญาเช่ าขนส่ งสิ นค้าแบบเหมาลํา ประกอบกับการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ในเส้นทางที ยังมีปริ มาณความต้องการ
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ขนส่ งสิ นค้าได้แก่ เส้นทางไปกลับ กรุ งเทพฯ-ฮ่องกง และกรุ งเทพฯ-นาริ ตะ เป็ นต้น จากนโยบายการหารายได้เพิมเพือบรรเทา
ผลกระทบจากการทีผูโ้ ดยสารเดินทางลดลง
รายได้ การบริการอื'น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพืน ครัวการบิน การบริ การ
คลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุ นอื นๆ รวมจํานวน 2,829 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 844 ล้านบาท (23.0%)
สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากทุกหน่วยธุรกิจตํากว่าปี ก่อนจากจํานวนเทียวบินของสายการบินลูกค้าทีลดลง
ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม 42,609 ล้านบาท ลดลง 8,010 ล้านบาท (15.8%)
โดยมีรายละเอียด ดังนี
ค่ านํ%ามันเครื' องบิน จํานวน 11,414 ล้านบาท คิ ดเป็ น 26.8 % ของค่ าใช้จ่ายรวม ลดลง 2,631 ล้านบาท
(18.7%) สาเหตุหลักเกิดจากปริ มาณการใช้นามั
ํ นลดลง 15.9% ประกอบกับราคานํามันเครื องบินเฉลียตํากว่าปี ก่อน 4.4%
แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี ยงราคานํามัน 620 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 307 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํ%ามัน รวมจํานวน 29,472 ล้านบาท ลดลง 6,038 ล้านบาท (17.0%) โดย
มีรายละเอียดดังนี
ม.ค.-มี.ค.
2563
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอืน
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากบริ ษทั ร่ วมทีใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา% มัน

6,859
4,549
1,312
3,853
7,175
35
1,751
1,690
1,940
308
29,472

2562

เปลีย' นแปลง
ล้ านบาท
%

7,221
-362
5,385
-836
1,625
-313
5,223 -1,370
4,361 +2,814
3,932 -3,897
2,382
-631
2,807 -1,117
2,616
-676
(42) +350
35,510

-6,038

-5.0
-15.5
-19.3
-26.2
+64.5
-99.1
-26.5
-39.8
-25.8
+833.3
-17.0

สรุ ปค่าใช้จ่ายทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่ า ใช้จ่า ยผลประโยชน์พ นักงาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยบุ ค ลากร ผลประโยชน์พ นักงาน ค่ า ตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ มีจาํ นวน 6,859 ล้านบาท ลดลง 362 ล้านบาท (5.0%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินเดือนพนักงานลดลง
จากจํานวนพนักงานทีลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ประกอบกับค่าล่วงเวลาลดลง
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ค่าใช้จ่ายเกียวกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ และค่าสิ นค้า
และพัสดุใช้ไปมีจาํ นวนรวม l,612 ล้านบาท ลดลง 1,780 ล้านบาท (18.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการปริ มาณการผลิตและ
ปริ มาณการขนส่ งทีลดลง
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานมีจาํ นวน 3,853 ล้านบาท ลดลง 1,370 ล้านบาท (26.2%) จากการปรับ
ลดค่าซ่อมบํารุ งเครื องยนต์ตามสัญญาซ่ อมบํารุ งแบบเหมาจ่ายของเครื องยนต์ TRENT 875 สําหรับเครื องบินโบอิง B777200 จํานวน 6 ลํา และเครื องยนต์ TRENT 892 สําหรับเครื องบินโบอิง B777-300 จํานวน 2 ลํา ทีตังค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้
ตังแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 39.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อประมาณ 1,285 ล้านบาท เนืองจาก
อยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญาและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีจะต่อสัญญาต่อไป ประกอบกับมีการใช้เครื องยนต์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื อง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ทําให้บริ ษทั ฯ มีแผนการ
จอดเครื องบินแบบ Long Term Parking จึงทําการปรับลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่ มีจาํ นวนรวม 7,210 ล้านบาท ลดลง 1,083
ล้านบาท (13.1%) ทังนี จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 16 เรื องสัญญาเช่ามาใช้ ณ วันที 1 มกราคม
2563 ทําให้ตอ้ งรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานในงบแสดงฐานะการเงิน และรับรู ้ค่าเสื อม
ราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบียจากหนี สิ นตามสัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุน ซึ งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในกลุ่มของ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่ และต้นทุนทางการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี
- ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เพิมขึน 2,814 ล้านบาท (64.5%) สาเหตุหลักเกิดจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื องสัญญาเช่ามาใช้ ทําให้ค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในส่ วนของบริ ษทั ฯ และสายการ
บิ นไทยสมายล์เพิ มขึ น 3,281 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิ ดจากค่ าเสื อมราคาสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้เครื องบิ นภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนิ นงาน , ลํา และเครื องยนต์ จํานวน ,* ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว ค่าเสื อมราคาจะตํากว่าปี ก่ อน 467
ล้านบาท เป็ นผลจากมีเครื องบินและทีนังเครื องบิน รวมทังทรัพย์สินอืนทีมีการคิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
- ค่าเช่ าเครื องบิ นและอะไหล่ ลดลง 3,897 ล้านบาท (99.1%) สาเหตุหลักจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับ 16 ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนี หากรวมค่าเสื อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื องบินจํานวน 3,036 ล้านบาท
ทีรวมอยูใ่ นกลุ่มของค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และดอกเบียจากสัญญาเช่าดําเนิ นงานในส่ วนของเครื องบินทีรวมอยู่ใน
กลุ่มของต้นทุ นทางการเงิ นจํานวน 455 ล้านบาท ค่ าเช่ าเครื องบิ นและอะไหล่ในไตรมาส 1 ปี 2563 จะตํากว่าปี ก่ อน 406
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากอัตราค่าเช่าเครื องบินตํากว่าปี ก่อนประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมือเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
ณ วันที + มกราคม ทีนํามาบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เมือเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณามีจาํ นวน 1,690 ล้านบาท ลดลง 1,117 ล้านบาท (39.8%) สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการสํารองทีนังและค่าธรรมเนี ยมในการขายตํากว่าปี ก่อนตามยอดขายที ลดลง ประกอบกับมีค่าโฆษณาตํา
กว่าปี ก่อน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีจาํ นวน 308 ล้านบาท ในขณะที ปี ก่อนมีกาํ ไร 42 ล้านบาท
โดยส่ วนใหญ่บริ ษทั ร่ วมมีผลกําไรลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั บริ การเชือเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 35 ล้านบาท กําไรลดลง 48 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 4 ล้านบาท กําไรลดลง 10 ล้านบาท
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- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชันแนล แอร์พอร์ ตโฮเต็ล จํากัด 2 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนมี
กําไร 6 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 10 ล้านบาท กําไรลดลง 1 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 355 ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึนจากปี ก่อน
283 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ จํานวน 1,723 ล้านบาท เพิมขึน 659 ล้านบาท (61.9%) สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบีย
จากสัญญาเช่าดําเนินงานทังในส่ วนของเครื องบิน และสิ ทธิ การใช้ทีดิน อาคาร และสิ นทรัพย์อืนๆ รวมจํานวน 498 ล้านบาท
จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มาใช้ ทังนี หากไม่รวมรายการดังกล่าว ต้นทุนทางการเงินจะเพิมขึน 161
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากดอกเบียหุน้ กูท้ ีเพิมขึนจากการออกหุน้ กูใ้ นระหว่างปี 2562
กําไรจากการเปลี'ย นแปลงสั ดส่ วนเงินลงทุ น ในเดื อนกุมภาพันธ์
บริ ษ ทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ มทุ น VVV.+ ล้านหุ ้น มูลค่ าที ตราไว้หุ้นละ + บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ . * บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้าซื อหุ น้ เพิมทุนจึงทําให้สัดส่ วนการถือครองหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในสายการบินนกแอร์ ลดลงจาก
เดิม + .,\% ณ วันที + ธันวาคม
เป็ น 13.28% ณ วันที + มีนาคม
และรับรู ้กาํ ไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงิน
ลงทุนจํานวน * ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ถาวร จํานวน 2,981 ล้านบาท เพิมขึน 2,768 ล้านบาท ประกอบด้วย
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าเครื องบิ น 2,846 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 2,652 ล้านบาท ในปี นี มีการตังสํารอง
ด้อยค่ าของเครื องบิ นรวม 14 ลํา รวม 2,846 ล้านบาท โดยเป็ นเครื องบิ นที ยังอยู่ในฝูงบิ นของบริ ษทั ฯ แต่มีแผนการจอด
เครื องบินแบบ Long Term Parking ในปี 2563 จํานวน 12 ลํา ได้แก่ เครื องบินแบบโบอิง B747-400 รวม 6 ลํา จํานวน 1,773
ล้านบาท โบอิง B777-200 รวม 6 ลํา จํานวน 1,073 ล้านบาท ทังนีบริ ษทั ฯ จะยังไม่ปลดระวางเครื องบิน โดยจะสามารถ
นําเครื องบิ นที จอดอยู่มาใช้งานได้เมือมี ความต้องการใช้เครื องบิ น นอกจากนี ยังสํารองด้อยค่าเพิ มเติ มสําหรั บเครื องบิ น
B737-400 จํานวน 2 ลํา ที ปลดระวางในปี 2561 จํานวน 0.1 ล้านบาท ในขณะที ปี ก่ อนมี การตังสํารองด้อยค่ าสําหรั บ
เครื องบิน 7 ลํา และเครื องยนต์อะไหล่ + เครื องยนต์ รวม 194 ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ 135 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 116 ล้านบาท เนืองจากมีการสํารองด้อยค่า
อะไหล่เครื องบินหมุนเวียนทีเสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิมขึนจากปี ก่อน
ขาดทุ นจากอัต ราแลกเปลี'ย นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 8,541 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศที ยังไม่เกิ ดขึน (Unrealized FX Loss) 9,475 ล้านบาท ซึ งเกิ ดจากการปรับยอดเงิ นกูแ้ ละ
สิ นทรัพย์หนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ นงวด โดยเฉพาะเงินบาทต่อเงินสกุลยูโร เงินเยน และดอล
ล่าร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าเมือเทียบกับ ณ + ธันวาคม
ประกอบกับการปรับหนี สิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื องบิ น
และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) 934 ล้านบาท
ผลจากการวัดมูลค่ าของเครื' องมือทางการเงินจากการเริ'มใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' [
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 จํานวน 65 ล้านบาท
ผลขาดทุนสําหรับการป้องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ จาํ นวน 6,489 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เกิดจาก ณ 31 มีนาคม 2563 การป้องกันความเสี ยงของราคานํามันของบริ ษทั ไม่มีประสิ ทธิ ผล เนื องจากราคานํามันลดลง
อย่างต่อเนื องอย่างมีสาระสําคัญ อันเป็ นผลจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีผล
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ขาดทุนจากการประกันความเสี ยงเครื องมือทางการเงินส่ วนทีไม่มีประสิ ทธิ ผลจํานวน 6,263 ล้านบาท เป็ นผลขาดทุนจาก
ตราสารอนุพนั ธ์ทงจํ
ั านวนรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับ
งวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที + มีนาคม
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื องบิน
อืน ๆ (ทีไม่ใช่เครื องบิน)
รวม

ม.ค.-มี.ค.
2563
2562
431
211
642

294
301
595

ในไตรมาส 1 ของปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายจ่ายเพือการลงทุน 642 ล้านบาท ใกล้เคี ยงกับปี ก่อนโดย
รายจ่ายเพือการลงทุนในไตรมาสนีประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื องบินจํานวน 431 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 137 ล้านบาทโดยในไตรมาสนี ส่ วนใหญ่เป็ นการ
ซื ออะไหล่เครื องบินหมุนเวียน
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอืน ๆ จํานวน 211 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริ การ
ของฝ่ ายครัวการบิน และฝ่ ายการพาณิ ชย์สินค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
การจัดหาเงินทุน
ในไตรมาสแรกของปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงิ นทุ น โดยเบิ กใช้ว งเงิ น สิ น เชื อ
Committed และ Uncommitted Credit Line รวมทังสิ น 19,500 ล้านบาท เพือชําระคื นเงิ นกูร้ ะยะสัน หนี สิ นตาม
สัญญาเช่า และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีมีต่อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม' ขึน% (ลดลง)

ม.ค.-มี.ค.
2563
2562
(1,085)
(251)
4,340

3,251
(427)
(2,848)

186

18

(17)
3,173

(6)
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ในไตรมาส 1 ของปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 1,085 ล้านบาท
เนืองจากการขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ในขณะทีปี ก่อนมีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน 3,251 ล้านบาท เงินสด
สุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจํานวน 251 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 176 ล้านบาท และเงินสดสุ ทธิ ทีได้มาจากกิจกรรมจัดหา
เงินจํานวน 4,340 ล้านบาท จากการเบิกใช้เงินกูร้ ะยะสัน ในขณะทีปี ก่อนมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน ,848
ล้านบาท จากการจ่ายชําระเงินกูร้ ะยะสันและหนีสิ นตามสัญญาเช่าเป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31
มีนาคม 2563 มีจาํ นวน 24,836 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที + ธันวาคม
จํานวน 3,173 ล้านบาท
เครื' องบิน
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเครื องบินทีใช้ในการดําเนินงาน จํานวน 103 ลํา (รวมเครื องบิน
แอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) เท่ากับ ณ สิ นปี 62 และ ณ 31
มีนาคม 2562 และมีเครื องบินทีปลดระวางและรอการขาย ณ วันที + มีนาคม
จํานวน 15 ลํา ได้แก่ เครื องบินแบบ
แอร์บสั A340-500 จํานวน 3 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา A300-600 จํานวน + ลํา และเครื องบินแบบโบอิง B737-400 จํานวน
4 ลํา และ B747-400 จํานวน + ลํา
สิ นทรัพ ย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 338,486 ล้านบาท เพิมขึนจากวันที
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 83,678 ล้านบาท (32.8%) โดยมีรายละเอียด ดังนี
งบการเงินรวม
31 มี.ค.2563
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ๆ

31 ธ.ค.2562

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี'ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

24,836
33
16,797

7.3
5.0

21,663
23
23,990

8.5
9.4

+3,173
+10
-7,193

+14.6
+43.5
-30.0

สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ

41,666
72,105
183,661
41,054

12.3
21.3
54.3
12.1

45,676
171,116
38,016

17.9
67.2
14.9

-4,010
-99,011
+183,661
+3,038

-8.8
-57.9
+8.0

รวมสิ นทรั พ ย์

338,486

100.0

254,808

100.0

+83,678

+32.8

สิ นทรั พ ย์หมุนเวี ยนมี จาํ นวน 41,666 ล้า นบาท หรื อ คิ ดเป็ น 12.3% ของสิ นทรั พ ย์ทงหมด
ั
ลดลงจากวันที
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4,010 ล้านบาท (8.8%) โดยมีรายการทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน 3,173 ล้านบาท (14.6%) จากการเบิกใช้วงเงิ นสิ นเชื อ Committed
และ Uncommitted Credit Line ในไตรมาส 1 ของปี 2563 เพือรักษาสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย เพิมขึน 10 ล้านบาท (43.5%) สาเหตุหลักเกิดจากการรับโ อนสิ นทรัพย์
รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขายประกอบด้วยเครื องบินโบอิ"ง B737-400 1 ลํา จํานวน 10 ล้านบาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ ลดลง 7,193 ล้านบาท (30.0%) สาเหตุหลักเกิ ดจากลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียน
อืนลดลง 6,941 ล้านบาท (39.7%) จากยอดขายในไตรมาส + ของปี 2563 โดยเฉพาะเดื อนมี นาคม 2563 ที ลดลงจากเดื อน
ธันวาคม 2562 อย่างมีสาระสําคัญ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 72,105 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 21.3% ของสิ นทรัพย์ทงหมดลดลงจาก
ั
วันที 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจํานวน 99,011 ล้านบาท (57.9%) โดยมีสาเหตุหลักจากการโอนจัดประเภทเครื องบินเช่า
การเงินเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จาํ นวน , , , ล้านบาท เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 มา
ถือปฏิบตั ิ ประกอบกับการคิดค่าเสื อมราคา และการตังค่าเผือการด้อยค่าของเครื องบิน
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ มี จาํ นวน 183,661 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 54.3% ของสิ นทรั พย์ทงหมด
ั
ซึ งประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน และสัญญาเช่าดําเนินงานสิ นทรัพย์ถาวร
อืน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ มีจาํ นวน 41,054 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 12.1% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
เพิมขึน จาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 3,038 ล้านบาท (8.0%) สาเหตุหลักเกิดจาก
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ระยะยาวเพิมขึนจํานวน 1,126 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที
9 เรื องเครื องมือทางการเงิน ตามทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
เงิ นประกันการบํารุ งรักษาเครื องบิ นเพิมขึ นจํานวน 1,735 ล้านบาท (13.3%) เป็ นเงิ นประกันการบํารุ งรักษา
เครื องบินตามสัญญาเช่าทีผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บเป็ นประกันในการบํารุ งรักษาเครื องยนต์เครื องบินตามสภาพการบิน และเงือนไข
การบํารุ งรักษาเครื องยนต์ตามตารางการบํารุ งรักษา
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ (Return on Asset) ในไตรมาส + ของปี 2563 เท่ ากับร้ อยละ -7.0 ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ งเท่ากับร้อยละ 0.6
หนีส% ิ น
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 หนี สิ นรวมของ บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีจาํ นวน 350,946 ล้านบาท เพิมขึ นจาก ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 107,904 ล้านบาท (44.4%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนีสิ น ดังนี
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งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2563
ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี สินระยะยาว
ทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )

31 ธ.ค. 2562

% ของ
หนีส% ิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี'ยนแปลง

% ของ
หนีส% ิ นรวม

ล้ านบาท

%

66,170

18.8

60,028

24.7

+6,142

+10.2

หนีส% ิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี สินภายใต้เ งือนไขสัญญาเช่าเครืองบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี สินตามสัญญาเช่า

74,108
23,101
145,266

21.1
6.6
41.4

74,108
46,456
23,288
-

30.5
19.1
9.6
-

-46,456
-187
+145,266

-100.0
-0.8
-

รวมหนีส% ิ นระยะยาว
หนี สินไม่หมุนเวียนอืนๆ

242,475
42,301

69.1
12.1

143,852
39,162

59.2
16.1

+98,623
+3,139

+68.6
+8.0

รวมหนีส% ิ น

350,946

100.0

243,042

100.0

+107,904

+44.4

หนี สิ นหมุนเวียน (ไม่รวมหนี สิ นที ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ งปี 35,681 ล้านบาท) ซึ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 18.8 ของ
หนีสิ นทังหมด เพิมขึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 6,142 ล้านบาท (10.2%) สาเหตุหลักเกิดจาก
เงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ นและเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากกิ จการที เกี ยวข้องกันเพิมขึ น 12,500 ล้านบาท
จากการเบิกใช้วงเงินสิ นเชื อ Committed และ Uncommitted Credit Line กับสถาบันการเงินในประเทศในไตรมาส + ของปี
2563 รวมทังสิ น 19,500 ล้านบาท
หนี สิ นตราสารอนุพนั ธ์ระยะสันเพิมขึนจํานวน 6,669 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
เรื องเครื องมือทางการเงิน ทังนีส่ วนใหญ่เป็ นหนีสิ นตามสัญญาแลกเปลียนราคานํามัน
รายรับด้านขนส่ งทียังไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง 11,133 ล้านบาท จากยอดขายทีลดลง
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืนลดลง 1,731 ล้านบาท ตามปริ มาณการผลิตทีลดลง
หนี สิ นระยะยาว (รวมหนี สิ นที ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ งปี 35,681 ล้านบาท) ซึ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 69.1 ของ
หนี สิ นทังหมด เพิมขึ น 98,623 ล้านบาท (68.6%) สาเหตุหลักจากการบันทึ กหนี สิ นตามสัญญาเช่ าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื องสัญญาเช่าทีมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที + มกราคม
2563 เป็ นต้นไป จํานวน 94,318 ล้านบาท และการปรับปรุ งการวัดมูลค่าหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่จากการเปลียนแปลง
ของการจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรทีขึนอยูก่ บั อัตราดอกเบียอ้างอิงเพิมขึน 610 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว หนีสิ น
ระยะยาวเพิมขึน 3,695 ล้านบาท จากผลจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมือเทียบกับเงินสกุลยูโร เงินเยน และดอลล่าร์ สหรัฐฯ ณ
31 มีนาคม 2563 เมือเทียบกับ ณ วันสิ นงวดของปี 2562 ทําให้หนี สิ นระยะยาวเมือคิดเป็ นเงินบาทมียอดเพิมขึนจํานวน 10,196
ล้านบาท แต่มีการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว และหนีสิ นภายใต้เงือนไขสัญญาเช่าเครื องบินรวมจํานวน 6,501 ล้านบาท
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืนๆ ซึ งคิ ดเป็ นร้อยละ 12.1 ของหนี สิ นทังหมด เพิมขึ น 3,139 ล้านบาท (8.0%) สาเหตุหลัก
เกิดจากประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึ น 2,048 ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน
รายการสํารองค่ าซ่ อมใหญ่เครื องบิ น เครื องยนต์เครื องบิ น และส่ วนประกอบอื นๆ สําหรั บรายการซ่ อมที จะต้องจ่ ายใน
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อนาคตตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื องบิ น และการบันทึ กหนี สิ นตราสารอนุ พนั ธ์จาํ นวน 892 ล้านบาท ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 9 เรื องเครื องมือทางการเงิน
ณ สิ นไตรมาส 1 ของปี 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest Bearing
Debt to Equity) เพิมขึนจาก 12.5 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2562 เป็ น -20.7 เท่า และมีอตั ราส่ วนหนีสิ นรวมต่อส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ เท่ากับ -28.2 เท่า เพิมขึนจาก ณ สิ นปี 2562 ทีเท่ากับ 20.8 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 มี นาคม 2563 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมี จาํ นวน -12,460 ล้านบาท ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2562
จํานวน 24,226 ล้านบาท (205.9%) สาเหตุหลักเกิดจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนในไตรมาสนี
สภาพคล่ อง
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 24,836 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.3 ของสิ นทรัพย์รวม สู งกว่า ณ + ธันวาคม 2 จํานวน ,+l ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.6 โดย
ในไตรมาสแรกของปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เบิ กใช้วงเงิ นสิ นเชื อทัง Committed Credit Line ล้านบาท และ
Uncommitted Credit Line รวมจํานวน +,, ** ล้านบาท จากสถาบันการเงินอืนและจากกิจการทีเกียวข้องกัน เพือ
เสริ มสภาพคล่องอันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ทีส่ งผลต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ซึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าทางอากาศประมาณ ,*% ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
สรุ ปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที + ของปี
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มีรายได้รวมทังสิ น 37,130 ล้านบาท
ตํากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน +0,191 ล้านบาท หรื อ 1.5% สาเหตุสาํ คัญเนื องจากทังรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและ
สิ นค้าลดลง 9,131 ล้านบาท หรื อ 21.4% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลง ประกอบกับรายได้จากผูโ้ ดยสาร
เฉลียต่อหน่วยลดลงจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อสกุลเงินรายได้หลักทําให้รายได้เมือคํานวณเป็ นเงินบาทลดลง นอกจากนี
รายได้การบริ การอืนๆ ลดลง 976 ล้านบาท หรื อ .4% สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทังสิ น \1,309 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 6,943
ล้านบาท (14.4%) สาเหตุหลักเกิ ดจากค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยส่ วนใหญ่ลดลงตามปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งที
ลดลง ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน 4,179 ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึ นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 3,248 ล้านบาท
(348.9%)
นอกจากนี ในไตรมาสแรกของปี
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนครังเดียว ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวรจํานวน ,981 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที , จํานวน 6,222 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการตังค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนี บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด จํานวน 6,157 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจํานวน ,+\\ ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการสํารองด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ทังจํานวน 1,800 ล้านบาท เนื องจากประเมินผลประกอบการของบริ ษทั ไทยสมายล์
แอร์ เวย์ จํากัด ซึ งมีผลขาดทุนสะสมต่อเนื องจนมีผลขาดทุนเกิ นทุน ประกอบกับการพิ จารณาผลกระทบจากการแพร่
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ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ทีมีต่อธุ รกิจสายการบิน บริ ษทั ฯ ประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี ทีอาจเกิดการด้อยค่าในเงินลงทุน
ใน บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด บริ ษทั ฯ พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าวพบว่ามีมูลค่าตํากว่า
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าในเงินลงทุนดังกล่าวทังจํานวน
นอกจากนี ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของของเชื อไวรัส COVID-19 กระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั
สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าจากสถานการณ์ดงั กล่าวนํามาซึ งข้อบ่งชีทีจะเกิดการ
ด้อยค่าในเงิ นลงทุนของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื น
ของเงิ นลงทุนดังกล่าว พบว่ามีมูลค่ายุติธรรม 391 ล้านบาท ซึ งตํากว่ามูลค่าตามบัญชี สุทธิ บริ ษทั ฯ จึงตังค่าเผือการด้อย
ค่าเงินลงทุนใน บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 344 ล้านบาท
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 8,042 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการตีมูลค่าทางบัญชี
รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าดําเนินงานเครื องบินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที +
- ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ จํานวน 6,489 ล้านบาท ตามทีกล่าว
ไว้ขา้ งต้น
บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุ ทธิ 30,255 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนมีกาํ ไร 97 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้
13.86 บาท ในขณะทีปี ก่อนมีกาํ ไรต่อหุ น้ 0.04 บาท
กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ถาวร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกัน
ความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) มีจาํ นวน
4,343 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 188 ล้านบาท (4.1%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 11.7% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ 9.6%
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที'สําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-มี.ค.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอืนๆ
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนที'เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที'สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีนัง-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นําหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื องบินทีใช้ดาํ เนิ นงาน ณ + มี.ค.
(ลํา)
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัวโมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
(ชัวโมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํามันเฉลีย
(USD/BBL)

2563

2562

37,130
29,424
4,143
3,194
369
41,309
10,650
29,013
1,646
(4,179)
2,981
2,144
6,222
(8,042)
6,489
(30,057)
(30,255)
(30,255)
(13.86)

47,321
38,049
4,649
4,170
453
48,252
13,046
34,140
1,066
(931)
213
1,377
233
97
97
0.04

4,343
3.49
18,815
13,447
71.5
2.07
882
467
53.0
122,167
8.39
83
75,642
11.0

4,531
4.96
21,280
17,161
80.6
2.17
996
531
53.3
144,051
8.17
83
88,560
13.1

31.2859
34.4861
28.7338
77.48

31.6112
35.9008
28.7103
81.07

เปลีย' นแปลง
ล้ านบาท
%
-10,191
-21.5
-8,625
-22.7
-506
-10.9
-976
-23.4
-84
-18.5
-6,943
-14.4
-2,396
-18.4
-5,127
-15.0
+580
+54.4
-3,248
-348.9
+2,768
+2,144
+6,222
-9,419
-684.0
+6,489
-30,290
-30,352
-30,352
-13.90
-188
-1.47
-2,465
-3,714

-21,884
+0.22
-12,918
-2.1

-4.1
-29.6
-11.6
-21.6
-9.1
-4.6
-11.4
-12.1
-0.3
-15.2
+2.7
-14.6
-16.0

-0.3253
-1.4147
+0.0235
-3.59

-1.0
-3.9
+0.1
-4.4

-0.10
-114
-64
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หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสําหรับการ
ป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สิ นทรัพ ย์ งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมจํานวน 337,812 ล้านบาท เพิมขึนจาก
วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 77,790 ล้านบาท (29.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค.2563
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

23,992
33
19,296
43,321
72,073
176,234
46,184
337,812

31 ธ.ค.2562

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม
7.1
5.7
12.8
21.3
52.2
13.7
100.0

ล้ านบาท

20,873
23
29,363
50,259
171,083
38,680
260,022

เปลี'ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม
8.0
11.3
19.3
65.8
14.9
100.0

ล้ านบาท

+3,119
+10
-10,067
-6,938
-99,010
+176,234
+7,504
+77,790

%

+14.9
+43.5
-34.3
-13.8
-57.9
+19.4
+29.9

สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลงจํานวน ,, V ล้านบาท (13.8%) สาเหตุหลักเกิ ดจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ
ลดลง 10,067 ล้านบาท (34.3%) จากการตังค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิ ตของลูกหนี บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
จํานวน 6,157 ล้านบาท ประกอบกับยอดขายลดลง อย่างไรก็ตามเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 3,119 ล้านบาท
(14.9%) จากการเบิ กใช้ว งเงิ นสิ นเชื อ Committed และ Uncommitted Credit Line และมีลูกหนี ตามสัญ ญาเช่ า ช่ ว ง
เครื องบิ น A320-200 กับ บริ ษ ทั ไทยสมายล์แ อร์ เ วย์ จํา กัด เพิ มขึ น 1,397 ล้า นบาท ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับที 16
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ ลดลงจํานวน ,,,010 ล้านบาท (57.9%) สาเหตุหลักมาเกิดจากการโอนจัด
ประเภทเครื องบินเช่าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จาํ นวน , , , ล้านบาท เนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที + มาถือปฏิบตั ิ ประกอบกับการคิดค่าเสื อมราคา และการตังค่าเผือการด้อยค่าของเครื องบิน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เพิมขึน 176,234 ล้านบาท ซึ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่ าเงิ นทุนและสัญญา
เช่ าดําเนิ นงานเครื องบิ น และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์ถาวรอืน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง
สัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึนจํานวน 7,504 ล้านบาท (19.4%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี ตามสัญญาเช่า
ไม่หมุนเวียนเพิมขึน ,\l+ ล้านบาท จากลูกหนี ตามสัญญาเช่าช่วงเครื องบิ น A320-200 กับบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
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สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ระยะยาวเพิมขึนจํานวน 1,126 ล้านบาท เงินประกันการบํารุ งรักษาเครื องบินเพิมขึนจํานวน 1,783
ล้านบาท แต่ เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมลดลงรวม ,1\\ ล้านบาท จากการตังค่ าเผือการด้อยค่าเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
หนีส% ิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนีสิ นรวมจํานวน *,\\, ล้านบาท เพิมขึนจาก
วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 109,594 ล้านบาท (45.5%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค. 2563
ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี สินระยะยาว
ทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )

31 ธ.ค. 2562

% ของ
หนีส% ิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี'ยนแปลง

% ของ
หนีส% ิ นรวม

ล้ านบาท

%

66,080

18.9

58,242

24.2

+7,838

+13.5

หนีส% ิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี สินภายใต้เ งือนไขสัญญาเช่าเครืองบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี สินตามสัญญาเช่า

74,108
23,101
145,248

21.2
6.6
41.4

74,108
46,456
23,288
-

30.8
19.3
9.6
-

-46,456
-187
+145,248

-100.0
-0.8
-

รวมหนีส% ิ นระยะยาว
หนี สินไม่หมุนเวียนอืนๆ

242,457
41,912

69.2
11.9

143,852
38,761

59.7
16.1

+98,605
+3,151

+68.5
+8.1

รวมหนีส% ิ น

350,449

100.0

240,855

100.0

+109,594

+45.5

หนี สิ นหมุนเวียนเพิมขึ น l,V V ล้านบาท (13.5%) สาเหตุหลักเกิ ดจากเงิ นกูร้ ะยะสันจากสถาบันการเงิ นและ
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน หนี สิ นตราสารอนุพนั ธ์ระยะสันเพิมขึน รายรับด้านขนส่ งทียังไม่ถือเป็ น
รายได้ลดลง
หนีสิ นระยะยาวเพิมขึน 98,605 ล้านบาท (68.5%) จากการบันทึกหนี สิ นตามสัญญาเช่า เงินบาทอ่อนค่าทํา
ให้หนีสิ นระยะยาวเพิมขึน แต่มีการจ่ายชําระคืนเงินกูส้ ่ วนหนึง
หนี สิ นไม่ หมุ นเวี ยนอื นๆ เพิ มขึ น ,+ + ล้านบาท (8.1%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากประมาณการหนี สิ นไม่
หมุนเวียนอืนเพิมขึน 1,928 ล้านบาท และการบันทึกหนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์จาํ นวน V, ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2563 บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน -12,637 ล้านบาท
ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 31,804 ล้านบาท (165.9%) สาเหตุหลักเกิ ดจากผลขาดทุนจากการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ในไตรมาสนี
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4. ปัจจัยที'มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบิ นต้องปรับตัวอย่างมากภายหลังสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 การลด
การเดินทางแบบฉับพลันทันทีและเหตุการณ์ดงั กล่าวคาดว่าจะดํารงอยูเ่ ป็ นเวลานาน ส่ งผลในทางลบต่ออุตสาหกรรมการบิน
ทังในด้านรายได้ ผลกําไร และสถานะการเงิ นของสายการบิ นต่างๆ และหากแม้สถานการณ์ผ่อนคลายแล้วคาดว่าจะยังมี
ผลกระทบต่อรู ปแบบการเดิ นทางในอนาคตในขณะที ยังไม่มีวคั ซี นหรื อยารักษา เช่ น การปรับพฤติ กรรมการเดิ นทางของ
ผูโ้ ดยสารโดยลดความถีในการเดิ นทางเท่าที จําเป็ นเพือลดความเสี ยงในการติ ดเชื อ การลดจํานวนที นังของเครื องบิ นเพื อ
รักษาระยะห่ างทางสังคมตามข้อกําหนด เป็ นต้น ซึ งจะมี ผลกระทบทางลบต่อรายได้โดยตรง ธุ รกิ จการบิ นจึ งจําเป็ นต้อง
บริ หารจัดการในการสร้างสมดุลระหว่างรายได้ทีอาจเติบโตได้ยากในอนาคต กับต้นทุนทีเพิมขึน
ตามที สํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.) ได้มีการห้ามอากาศยานทําการบินเข้าสู่ ประเทศไทย
เป็ นการชัวคราวมาตังแต่ วนั ที เมษายน
เพื อสนับสนุ นการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ระบาดของเชื อไวรั ส
COVID-19 นัน ในเดือนกรกฎาคม
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงมีความรุ นแรงในต่างประเทศ
จึงจําเป็ นต้องกําหนดมาตรการจํากัดการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัด
กรองของพนักงานเจ้าหน้าที หรื อเจ้าพนักงานควบคุ มโรคติ ดต่ อตามมาตรการป้ องกันโรค และเพื อการควบคุ มและ
ป้ องกันมิให้เกิดการแพร่ ระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นัน บริ ษทั ฯ จึ งมีความจําเป็ นต้องขยาย
เวลาหยุดทําการบิ นชัวคราวตังแต่ วนั ที + เมษายน 2563 เป็ นต้นไป และยังคงทําการบิ นในเที ยวบิ นพิ เศษในเส้นทาง
ระหว่างประเทศเพือรับคนไทยกลับบ้าน รวมทังให้บริ การเทียวบินขนส่ งสิ นค้าและผลผลิตทางการเกษตรเพือช่วยเหลือ
เกษตรกรไทย
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังอยู่ระหว่างการพิ จารณาและประเมิ นสถานการณ์ เพื อกลับมาทําการบิ นทันที เมื อ
สถานการณ์คลีคลายลง โดยบริ ษทั ฯ ได้ติดตามสถานการณ์จากทัวโลกอย่างใกล้ชิด และยังพิจารณามาตรการป้ องกันการ
แพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-+, ของแต่ละประเทศ มาตรการปิ ดประเทศ (Lock Down) และความต้องการในการ
เดินทางของผูโ้ ดยสาร
นอกจากนี ในไตรมาส ของปี
(มหาชน) ดังนี

มี เ หตุ การณ์ สํา คัญ ต่ อ การดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั การบิ นไทย จํา กัด

วันที +, พฤษภาคม
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนิ นการ
ตามแผนฟื นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง
วันที พฤษภาคม
กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ลงตํากว่าร้อยละ * ของ
จํานวนหุ น้ ทีออกและเรี ยกชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ โดยจําหน่ายหุ น้ คิดเป็ นร้อยละ .+l ของจํานวนหุ น้ ทีออกและ
เรี ยกชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ให้แก่กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึ ง โดยกระทรวงการคลังยังคงเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ และถือหุ น้ คิดเป็ นร้อยละ \l.V ของจํานวนหุน้ ทีออกและเรี ยกชําระแล้วทังหมดของบริ ษทั ฯ ทังนี ภายหลังการ
ลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ของกระทรวงการคลังดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะหลุดฟ้ นจากสภาพการเป็ นรัฐวิสาหกิ จตาม
กฎหมายทีเกียวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมเมือวันที 20 พฤษภาคม 2563 และวันที พฤษภาคม
ได้มีมติ อนุ มตั ิ
ให้บริ ษทั ยืนคําร้ องขอฟื นฟูกิจการ และให้เสนอผูจ้ ดั ทําแผนฟื นฟูกิจการ (“ผูท้ าํ แผน”) ต่ อศาลล้มละลายกลาง ภายใต้
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช 2483 โดยในวันที 26 พฤษภาคม 2563 บริ ษทั ได้ยืนคําร้ องขอฟื นฟูกิจการของ
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บริ ษทั และเสนอผูท้ าํ แผนต่อศาลล้มละลายกลาง และในวันที 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังรับคําร้อง
ขอฟื นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว ทําให้บริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สภาวะบังคับ ชัวคราว (Automatic Stay) และให้ทาํ ธุ ร กรรม
บางอย่างได้เท่าที จําเป็ นให้การดําเนิ นการค้าตามปกติ ของบริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ นต่อไปได้เท่านัน โดยศาลล้มละลาย
กลางได้กาํ หนดวันนัดไต่สวนคําร้ องขอฟื นฟูกิจการในวันที 17 สิ งหาคม 2563 รายละเอียดตามหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินข้อ \
การเข้าสู่ กระบวนการฟื นฟูกิจการแม้จะเป็ นการดําเนิ นการภายใต้พระราชบัญญัติลม้ ละลาย แต่ ไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายในการเลิกหรื อชําระบัญชี บริ ษทั ฯ หรื อไม่ได้มุ่งหมายให้บริ ษทั ฯ ต้องตกเป็ นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด
ในทางตรงกัน ข้า ม การเข้า สู่ ก ระบวนการฟื นฟู กิ จ การภายใต้ก ฎหมายครั งนี จะช่ ว ยให้บ ริ ษ ัท ฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนฟื นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามขันตอนต่างๆ ซึ งมีกฎหมายรองรับ และให้ความคุม้ ครอง
อย่างเป็ นธรรมแก่ผูท้ ี เกี ยวข้องทุ กฝ่ าย อีกทังบริ ษทั ฯ ยังสามารถประกอบธุ รกิ จปกติ ต่อไปได้ตลอดระยะเวลาที อยู่ใน
กระบวนการฟื นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็ นการให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของบริ ษทั ฯ หรื อการขนส่ ง
สิ นค้าไปรษณี ยภัณฑ์อย่างต่ อเนื อง ซึ งจะดําเนิ นการควบคู่ ไปกับการฟื นฟูองค์กรเพื อปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภาพในการ
ดําเนินงานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริ การให้ดียิงขึนต่อไป
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที'สําคัญ
ม.ค.-มี.ค.
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.50

0.82

0.52

0.91

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกูห้ มุนเวียน)

เท่า

0.52

0.89

0.54

0.97

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

ร้ อยละ

(12.10)

(1.66)

(11.24)

(1.97)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(59.57)

0.91

(81.35)

0.20

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

-

2.07

-

0.33

ร้ อยละ

(6.98)

0.64

(9.48)

0.49

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

เท่า

(20.74)

6.25

(20.45)

4.84

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(28.17)

10.34

(27.73)

7.97

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบีย

เท่า

2.44

4.20

2.54

4.11

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

74.93

49.60

75.17

50.85

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

0.53

1.05

0.62

1.04
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ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย) / หนีสิ นหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการ
ขนส่ งทียังไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย) +วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนีสิ นหมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งทียังไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียนและกําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียนและกําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลีย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบียและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลีย
อัตราส่ วนหนีส% ิ นที'มภี าระดอกเบีย% ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ ืมระยะสัน+หนีสิ นระยะยาวรวมส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนีส% ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนีสิ นรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย% (Interest Coverage Ratio)
= กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยง
ของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ (EBITDA) / ดอกเบียจ่าย
อัตราส่ วนหนีส% ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนีสิ นรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนีสิ นระยะยาว + ดอกเบียจ่าย + ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่)

