คําอธิ บายผลการดําเนิ นงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรั บปี 2563 สิ! นสุ ดวันที# 31 ธั นวาคม 2563 ของ
บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ตังแต่ตน้ ปี
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ *+, (COVID-+,) ที6
ขยายวงกว้างไปทัว6 โลก ทําให้รัฐบาลหลายประเทศจําเป็ นต้องใช้มาตรการปิ ดเมืองครังใหญ่ (Great Lockdown)
เพื6อจํากัดการแพร่ ระบาด โดยการควบคุมและจํากัดการเดินทางทังภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด รวมทัง
การใช้มาตรการสร้ างระยะห่ างทางสังคม หรื อ Social Distancing ส่ งผลให้การเชื6 อ มโยงระหว่างกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จของประเทศต่างๆ ทัว6 โลกหยุดชะงักพร้อมกัน ซึ6 งธนาคารโลก (World Bank) ประเมินว่า เศรษฐกิ จโลก
ปี นีจะหดตัวราว 5.2% ซึ6 งเป็ นภาวะถดถอยครังใหญ่ที6สุดในรอบ 80 ปี แต่เนื6องจากโรคระบาดได้สร้างความเสี ยหาย
ต่อระบบเศรษฐกิจของนานาประเทศทัว6 โลก จึงอาจถือได้ว่าวิกฤตครังนี ร้ายแรงสุ ดในรอบ 150 ปี ถึงแม้ว่ารัฐบาล
ประเทศต่างๆ ได้มีความพยายามออกมาตรการเยียวยาเพื6อช่วงพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ตาม
อุตสาหกรรมการบิ นของโลกในปี 2563 ได้รับ ผลกระทบอย่างรุ นแรงเป็ นประวัติการณ์ จากมาตรการ
ควบคุมและจํากัดการเดินทางของหลายประเทศ ทําให้ทุกสายการบิ นต้องหยุดดําเนิ นการบิ นตามปกติ โดยข้อมูล
ของสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารรวม (ASK) ลดลงจากปี
ก่อน 56.5% และปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร(RPK)รวมลดลง 65.9% โดยมี ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเส้นทาง
ระหว่างประเทศ ลดลงถึง 75.6% นอกจากนัน องค์การบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO) ได้ประมาณการรายได้
ที6 ลดลงของสายการบิ นทั6ว โลกถึ ง 371 พันล้านเหรี ยญสหรั ฐ ในขณะที6 มีภ าระต้นทุ นอยู่เป็ นจํานวนมาก เช่ น
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเช่าเครื6 องบิน ทําให้สายการบินประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุ นแรง รัฐบาลของหลาย
ประเทศต้องออกมาตรการต่างๆ เพื6อช่วยเหลือ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ6มทุนหรื อการคําประกันเงินกู้
การระบาดของเชือไวรัส COVID-19 กระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี
อย่างมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที6ยวที6ถือเป็ นรายได้หลักของเศรษฐกิจไทยมีสดั ส่ วนถึง + % ของ GDP ในปี
โดยเป็ นรายได้จาก
นักท่ อ งเที6 ยวต่ างชาติ +*% ของ GDP ซึ6 งคิ ดเป็ น +% จากรายได้ท่ อ งเที6 ยวทังหมด ในขณะที6 ปี 2563 มี จาํ นวน
นักท่องเที6ยวต่างชาติ ลดลงจากปี ก่อนถึง 83.2% เนื6 องจากการห้ามอากาศยานทําการบิ นเข้าสู่ ประเทศในช่ วงปลาย
เดือนมีนาคม-มิถุนายน
โดยให้มีการทําการบินเฉพาะเที6ยวบินพิเศษเท่านัน อย่างไรก็ตาม ตังแต่เดือนตุลาคม
เป็ นต้นมา ได้เริ6 มมี การอนุ ญาตให้ทาํ การบิ นด้วยเที6 ยวบิ นกึ6 งพาณิ ชย์ แต่ ดว้ ยขันตอนของการอนุ ญาตเดิ น
ทางเข้าประเทศทําให้ยงั ไม่มีผูโ้ ดยสารเดิ นทางในเส้นทางระหว่างประเทศมากนัก ส่ วนการท่องเที6 ยวในประเทศ
รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุน้ การท่องเที6ยวในประเทศ โดยเมื6อวันที6 16 มิถุนายน
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
มาตรการกระตุ น้ การท่องเที6 ยว โครงการ คื อ โครงการ “กําลังใจ” และ “เราเที6 ยวด้วยกัน” ซึ6 งช่ วยกระตุน้ การ
ท่องเที6ยวในช่วงครึ6 งปี หลังได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ซึ6 งกระจาย
เป็ นวงกว้างและเร็ วกว่าการระบาดรอบแรก ส่ งผลให้สถานการณ์ การท่องเที6 ยวในช่ วงปลายไตรมาสที6 4 ของ ปี 2563
เกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี การประกาศงดกิจกรรมส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที6ยว
ทัว6 ประเทศ สําหรับภาคการส่ งออกของไทยเริ6 มฟื นตัวดีขึนตังแต่ช่วงกลางปี 2563 เพราะได้รับผลดีจากเศรษฐกิ จ
โลกที6ฟืนตัวขึน ทําให้มีการนําเข้าสิ นค้ามาผลิตเพื6อส่ งออกเพิ6มขึน
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จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือไวรัส COVID-19 ตังแต่ตน้ ปี 63 ดังกล่าว บริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) และบริ ษ ัท ไทยสมายล์แ อร์ เวย์ จํา กัด ซึ6 งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ยอยปรั บ ลดเที6 ย วบิ น ให้
สอดคล้องกับความต้องการเดิ นทางที6 ลดลงตังแต่ ปลายเดื อนกุมภาพันธ์ 2563 จนกระทัง6 หยุดทําการบิ นเส้นทาง
ระหว่างประเทศในเชิ งพาณิ ชย์ทุกเส้นทางเป็ นการชัว6 คราวตังแต่เดื อนเมษายน 2563 เป็ นต้นมา เพื6อให้สอดคล้อง
กับมาตรการควบคุ มการแพร่ ระบาดของทางราชการแต่ ละประเทศ โดยให้บ ริ การขนส่ งสิ นค้าในบางเส้นทาง
รวมทังการจัดเที6 ยวบินพิเศษเพื6อนําคนไทยกลับบ้านเท่านัน การยกเลิกเที6 ยวบินเป็ นการชัว6 คราว ส่ งผลกระทบต่อ
รายได้รวมอย่างมี ส าระสําคัญ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ในการประชุ มเมื6 อ วันที6 * พฤษภาคม
และวัน ที6
พฤษภาคม
จึงมีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ ยื6นคําร้องขอฟื นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยมีวตั ถุประสงค์
ให้การเข้าสู่ กระบวนการฟื นฟูกิจการในครังนี จะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนฟื นฟูได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพตามขันตอนต่างๆ ที6 มีกฎหมายรองรับและให้ความคุม้ ครองแก่ผูท้ ี6เกี6ยวข้องอย่างเป็ นธรรม ทังบริ ษทั ฯ
ยังสามารถประกอบธุ รกิ จต่ อไปได้ในระหว่างที6 อยู่ในกระบวนการฟื นฟู กิจการไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารไปยังจุ ด หมายปลายทางของการบิ นไทยในประเทศต่ างๆ หรื อการขนส่ งสิ นค้าไปรษณี ยภัณ ฑ์อย่าง
ต่อเนื6 อง ซึ6 งจะดําเนิ นการควบคู่ ไปกับการฟื นฟู องค์กรเพื6 อปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพในการดําเนิ นงานและพัฒ นา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การให้ดีย6ิงขึนต่อไป
โดยในปี

มีเหตุการณ์สาํ คัญต่อการดําเนินงานของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดังนี

- วัน ที6 +, พฤษภาคม
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มีม ติ เห็ น ชอบให้ บริ ษ ัท การบิ น ไทย จํากัด (มหาชน)
ดําเนินการตามแผนฟื นฟูธุรกิจภายใต้กระบวนการฟื นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลาง
- วันที6 พฤษภาคม
กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ ลงตํ6ากว่าร้อยละ *
ของจํานวนหุ ้น ที6 ออกและเรี ย กชําระแล้วทังหมดของบริ ษ ทั ฯ โดยจําหน่ ายหุ ้นร้ อยละ .+s ให้แก่ กองทุ นรวม
วายุภกั ษ์หนึ6 ง อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังยังคงเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ และถื อหุ ้นคิ ดเป็ นร้อยละ ts.u ของ
จํานวนหุน้ ที6ออกและเรี ยกชําระแล้วทังหมด ซึ6 งภายหลังการลดสัดส่ วนการถือหุน้ ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ได้พน้ สภาพจาก
การเป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที6เกี6ยวข้อง
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมเมื6อวันที6 20 พฤษภาคม 2563 และวันที6 พฤษภาคม
ได้มี
มติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ยื6นคําร้องขอฟื นฟูกิจการ และให้เสนอผูจ้ ดั ทําแผนฟื นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ภายใต้
พระราชบัญญัติลม้ ละลาย พุทธศักราช tu โดยเมื6อวันที6 พฤษภาคม
บริ ษทั ฯ ได้ยื6นคําร้องขอฟื นฟูกิจการ
ต่อศาลล้มละลายกลาง และเมื6อวันที6 s พฤษภาคม
ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั6งรับคําร้องขอฟื นฟูกิจการ
ทําให้บริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สภาวะบังคับชัว6 คราว (Automatic Stay) และให้ทาํ ธุ รกรรมบางอย่างได้เท่าที6จาํ เป็ นเพื6อให้
การดําเนิ นการค้าตามปกติ ของบริ ษทั ฯ สามารถดําเนิ นต่อไปได้เท่านัน โดยศาลล้มละลายกลางได้กาํ หนดวันนัด
ไต่สวนคําร้องขอฟื นฟูกิจการในวันที6 +s สิ งหาคม
- วันที6 +t กันยายน
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั6งให้บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการฟื นฟูกิจการ และตังผูท้ าํ แผน
ตามที6บริ ษทั ฯ เสนอ ได้แก่ พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริ น นายจักรกฤศฎิy พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐ
วิภาค นายบุ ญทักษ์ หวังเจริ ญ นายปิ ยสวัสดิy อัมระนันทน์ และนายชาญศิ ลป์ ตรี นุชกร ร่ วมกับ บริ ษทั อี วาย
คอร์ ป อเรทแอดไวซอรี6 เซอร์ วิสเซส จํากัด โดยขณะนี คณะผูท้ าํ แผนอยู่ระหว่างการดําเนิ นการจัดทําแผนฟื นฟู
กิจการ
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ตลอดปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นมาตรการเพื6อลดค่าใช้จ่ายเพื6อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื6 อง ได้แก่ การลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ6งค่าใช้จ่ายบุคลากรทังการ
ลดเงินเดื อน และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง และขอความร่ วมมือให้พนักงานร่ วมโครงการลาหยุดโดยไม่รับ
เงิ นเดื อนและค่ าตอบแทน (Together We Can ) นอกจากนี ได้มีโครงการร่ วมใจเสี ยสละเพื6 อองค์กร โครงการ
ได้แก่โครงการร่ วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และโครงการลาระยะยาว (“LW20”) เพื6อ
ลดค่าใช้จ่ายให้บริ ษทั สามารถดํารงเงินสดในมือให้เพียงพอในการดําเนินกิจการระหว่างที6ไม่มีกระแสเงินสดรับจาก
การดําเนินธุรกิจการบินปกติและจากแหล่งเงินทุนอื6น ประกอบกับการชะลอการลงทุน และการจัดซื อจัดจ้าง ปรับลด
ค่าใช้จ่ายที6ไม่เกี6ยวข้องกับการปฏิบตั ิการ และความปลอดภัย และหลักเกณฑ์ที6กฎหมายกําหนด นอกจากนี ยังมุ่งหา
รายได้เพิ6มจากธุรกิจที6ไม่เกี6ยวข้องกับการขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยการเจาะตลาดลูกค้าภาคพืนให้มากขึน ได้แก่
- โครงการอร่ อยล้นฟ้ า ไม่บินก็ฟินได้ เพื6อให้ลูกค้าได้สัมผัสรสชาติอาหารเหมือนให้บริ การบนเครื6 องบิ น
โดยให้บริ การอาหารนานาชาติ ที6นาํ เสิ ร์ฟบนเครื6 องบินเฉพาะ Business Class และ First Class ที6สาํ นักงานใหญ่การบิ น
ไทย และสํานักงานสี ลม นอกจากนี ฝ่ ายครัวการบินยังได้เปิ ดตัว ปาท่องโก๋ สังขยามันม่วง ที6ได้รับการตอบรับเป็ น
อย่างดี อีกด้วย
- โครงการ Thai Flying Experience & Beyond โดยเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี6 สนใจเข้าเยี6ยมชมและทดลองทํา
การบินกับเครื6 องฝึ กบินจําลอง (Flight Simulator) เพื6อสร้างประสบการณ์จริ งด้านการบิน
- บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด ซึ6 งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับการท่องเที6ยวแห่ งประเทศไทย จัด
เที6 ยวบิ น พิ เศษ TG8999 “บิ น รั บ มงคลบนฟากฟ้ า ผ่าน 99 สถานที6 ศ ักดิy สิ ท ธิy ในประเทศไทย” ที6 จดั ขึ นในวัน ที6
30 พฤศจิกายน 2563 ซึ6 งเป็ นเที6ยวบินพิเศษครังแรกของประเทศไทย เพื6อเป็ นการส่ งเสริ มและกระตุน้ การท่องเที6ยว
ไทยตามนโยบายของรัฐบาล และเปิ ดประสบการณ์ การเดิ นทางในรู ปแบบใหม่ ภายใต้โครงการ THAI Magical
Flying Experience แคมเปญ "มงคลบนฟากฟ้ า" รวมทังเป็ นการต่อยอดแคมเปญ “เที6ยวไทยรับพลังบวก” ของการ
ท่องเที6ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) โดยเดินทางด้วยเครื6 องบินแอร์ บสั A350-900 บินวนไม่ลงจอด ทําการบินผ่าน
สถานที6ศกั ดิyสิทธิy ,, แห่ ง ใน + จังหวัดของประเทศไทย พร้อมสวดมนต์ภาวนาบนเครื6 องบินของการบินไทย เพื6อ
เป็ นการเสริ มสิ ริมงคลให้กบั ชีวิต ซึ6 งได้รับผลตอบรับเป็ นอย่างดี
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 73.7% ปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง 78.5% อัตราส่ วนการบรรทุ กผู โ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี6 ย 64.7% ตํ6ากว่ าปี ก่ อนซึ6 งเฉลี6 ยที6
79.1% และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที6ทาํ การขนส่ งรวมทังสิ น 5.87 ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน 76.1% สําหรับด้านการขนส่ ง
สิ นค้ามีปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) ตํ6ากว่าปี ก่อน 74.3% ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) ตํ6ากว่า
ปี ก่อน 72.0% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี6ยเท่ากับ 58.6% สู งกว่าปี ก่อนที6 เฉลี6ยเท่ากับ
53.8%
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมทังสิ น 48,311 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 135,735 ล้านบาท หรื อ 73.8%
สาเหตุสาํ คัญเนื6 องจากทังรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลง 125,772 ล้านบาท (75.4%) รายได้จากการ
บริ การอื6นๆ ลดลง 7,554 ล้านบาท (53.1%) เนื6 องจากมาตรการจํากัดการเดิ นทางระหว่างประเทศทังของประเทศ
ไทยและประเทศต่าง ๆ สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทังสิ น 96,430 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 100,040 ล้านบาท (50.9%)
สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานที6แปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อ ปริ มาณการขนส่ ง และ/หรื อจํานวน
ผูโ้ ดยสารลดลงจากปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ ง และจํานวนผูโ้ ดยสารที6ลดลง อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายคงที6
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ที6 อ ยู่ในระดับ สู งทําให้การลดลงของค่ าใช้จ่ายไม่ เพี ยงพอที6 จะชดเชยรายได้ที6 สู ญ เสี ยไป ส่ งผลให้ข าดทุ นจาก
การดําเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ6มขึนจากปี ก่อน 35,695 ล้านบาท (287.3%)
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายที6เกิดขึนครังเดียวรวม 91,978 ล้านบาท ประกอบด้วย
-

-

สํ ารองเงิ น ชดเชยพนั กงานในโครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”)
จํานวน ,*,u ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
จํานวน 82,703 ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 9 จํานวน 261 ล้านบาท
กําไรจากการเปลี6 ยนแปลงสัดส่ วนเงิ นลงทุ นใน บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน
206 ล้านบาท
ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี6 ยนเงิ นตราต่ างประเทศจํานวน 895 ล้านบาท ซึ6 งส่ วนใหญ่ เกิ ด จากการ
ตีมูลค่าทางบัญชีของหนีสิ นที6เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมหนีสิ นตามสัญญาเช่าดําเนินงานเครื6 องบิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 16
ผลขาดทุนสําหรับการป้องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ จาํ นวน 5,227 ล้านบาท

บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี ผลการดําเนิ นงานขาดทุ นสุ ทธิ ในปี 2563 จํานวน 141,180 ล้านบาท ขาดทุ น
เพิ6 มขึ นจากปี ก่ อน 129,163 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุ นสุ ทธิ ส่ วนที6 เป็ นของบริ ษ ัทใหญ่ 141,171 ล้านบาท คิ ด เป็ น
ขาดทุ นต่ อหุ ้น 64.68 บาท ในขณะที6 ปีก่อนขาดทุนต่อหุ ้น 5.51 บาท โดยมี กาํ ไรก่อนหักต้นทุ นทางการเงิ น ภาษี
ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ถาวร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม
TFRS9 กําไรจากการเปลี6ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะ
สุ ทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) ติดลบจํานวน 11,319 ล้านบาท ในขณะที6 ปีก่อน
มีกาํ ไรเท่ากับ 9,345 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ -23.4% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที6เท่ากับ 5.1%
2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี 2563
งบการเงินรวมสําหรับปี 2563 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ได้แก่ +) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด ) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ6ง จํากัด t) บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
ตามที6สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 , เรื6 องเครื6 องมือทางการเงิน
และฉบับที6 + เรื6 องสัญญาเช่า ที6มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที6เริ6 มในหรื อหลังวันที6 1 มกราคม 2563
เป็ นต้นไป มีผลกระทบต่องบการเงินตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.6
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที#สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.

48,311
34,163
6,893
6,660
595
96,430
12,386
71,970
12,074
(48,119)
3,098
-

184,046
149,044
17,784
14,214
3,004
196,470
54,675
137,550
4,245
(12,424)
2,689

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%
-135,735
-73.8
-114,881
-77.1
-10,891
-61.2
-7,554
-53.1
-2,409
-80.2
-100,040
-50.9
-42,289
-77.3
-65,580
-47.7
+7,829
+184.4
-35,695
-287.3
+3,098
-2,689
-100.0

82,703
261
206
(895)
(5,227)
(140,097)
(141,180)
(141,171)
(64.68)

634
273
4,439
(11,035)
(12,017)
(12,042)
(5.51)

+82,069
+261
-67
-5,334
-5,227
-129,062
-129,163
-129,129
-59.17

-24.5
-120.2
-

(11,319)
5.87
23,789
15,398
64.7
2.17
1,015
595
58.6
167,531
11.06
103
116,526
6.6

9,345
24.51
90,622
71,695
79.1
2.04
3,950
2,127
53.8
587,953
7.84
103
420,723
11.9

-20,664
-18.64
-66,833
-56,297

-420,422
+3.22
-304,197
-5.3

-221.1
-76.1
-73.7
-78.5
-14.4
+6.4
-74.3
-72.0
+4.8
-71.5
+41.1
-72.3
-44.5

31.2937
35.6769
29.3258
74.11

31.0476
34.7548
28.4806
84.04

+0.2461
+0.9221
+0.8452
-9.93

+0.8
+2.7
+3.0
-11.8

2563
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื6นๆ
- อื6นๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํามันเครื6 องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
หัก โครงการ Mutual Separation Plan A ("MSP A")
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน (t** วัน)
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กําไรจากการเปลี6ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนสุ ทธิส่วนที#เป็ นของบริษทั ใหญ่
ขาดทุนต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที#สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที6นงั6 -กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี6ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นําหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี6ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื6 องบินที6ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลํา)
ชัว6 โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว6 โมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื6 องบินเฉลี6ย
(ชัว6 โมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลี6ยนเฉลี6ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํามันเฉลี6ย
(USD/BBL)

2562

+0.13
-2,935
-1,532
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หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี6 ยน และกําไรจากการเปลี6 ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุน
ทางการเงิน ภาษี ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี6 ยงของ
กลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ)

สรุ ปผลการดําเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่ อย
รายได้
ในปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีรายได้รวมจํานวน 48,311 ล้านบาท ลดลง 135,735 ล้านบาท (73.8%)
โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา! หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิ นมีจาํ นวน 34,163 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 114,881
ล้านบาท (77.1%) จากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารที6 ลดลง 78.5% ซึ6 งเป็ นผลมาจากการที6 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ยกเลิ ก เที6 ย วบิ น แบบประจํา ทังหมดเป็ นการชั6ว คราว ตังแต่ ไ ตรมาสที6 ของปี
เป็ นต้น มา โดยบริ ษ ัท
ไทยสมายล์แ อร์ เวย์ จํา กัด เริ6 ม กลับ มาเปิ ดให้ บ ริ ก ารผู โ้ ดยสารในเส้ น ทางภายในประเทศอี ก ครั งตังแต่ ว นั ที6
+ มิถุนายน
ในขณะที6รายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตังแต่ไตรมาสที6 เป็ นต้นมา มาจากเที6ยวบินพิเศษเพื6อนํา
คนไทยกลับบ้านเท่านัน
รายได้ จากการขนส่ งสิ นค้ าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ มี จาํ นวน 6,893 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 10,891
ล้านบาท (61.2%) โดยลดลงจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ที6ลดลง 72.0% ซึ6 งเป็ นผลมาจากการที6 บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย ยกเลิกเที6 ยวบิ นแบบประจําทังหมดเป็ นการชัว6 คราวเช่ นเดี ยวกับการขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยรายได้ส่วน
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ ตังแต่ไตรมาสที6 เป็ นต้นมา ส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การแบบเช่ าเหมาลํา (Charter Flight) ไปยัง
เมืองปลายทางตามความต้องการของลูกค้า
รายได้ การบริ การอื# น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุ รกิ จ ได้แก่ การบริ การภาคพื น ครั วการบิ น
การบริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื6นๆ รวมจํานวน 6,660 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 7,554 ล้านบาท
(53.1%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากจํานวนสายการบิ นลูกค้าที6 ลดลง ตามที6 สํานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
(กพท.) ได้กาํ หนดเงื6อนไขในการอนุ ญาตให้อากาศยานทําการบิ นเข้าออกประเทศไทยเพื6อป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
เชือไวรัส COVID-19 ส่ งผลให้รายได้จากทุกหน่วยธุรกิจตํ6ากว่าปี ก่อน


รายได้ อื#นๆ รวมจํานวน 595 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,409 ล้านบาท (80.2%) สาเหตุหลักเกิดจาก
ในปี ก่อนมีการปรับปรุ งบัญชี หนี สิ นค่าธรรมเนี ยมสนามบิ นซึ6 งเป็ นส่ วนหนึ6 งของรายได้บตั รโดยสารที6 เรี ยกเก็บจาก
ผูโ้ ดยสารก่อนปี , โดยนํามารับรู ้เป็ นรายได้อื6นๆ จํานวน 1,976 ล้านบาท เนื6 องจากไม่มีการเรี ยกเก็บเงิ นเมื6 อ
ระยะเวลาผ่านไปเกินกว่า ปี นับตังแต่วนั ที6รับรู ้หนีสิ น
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ค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2563 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มี ค่าใช้จ่ายรวม 96,430 ล้านบาท ลดลง 100,040 ล้านบาท (50.9%)
โดยมีรายละเอียด ดังนี
ค่ านํ! ามั น เครื# อ งบิ น จํานวน 12,386 ล้านบาท คิ ด เป็ น 12.8 % ของค่ าใช้จ่า ยรวม ลดลง 42,289
ล้านบาท (77.3%) เป็ นผลมาจากจํานวนเที6ยวบินลดลง ทําให้ปริ มาณการใช้นามั
ํ นตํ6ากว่าปี ก่อน ประกอบกับราคา
นํามันปรับตัวลดลงเมื6อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน 11.8%


ค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ น งานไม่ ร วมนํ! ามั น รวมจํา นวน 71,970 ล้า นบาท ลดลง 65,580 ล้านบาท
(47.7%) โดยมีรายละเอียดดังนี


ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี6ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื6 องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี6ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอื6น
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา! มัน

2563

2562

17,448
6,727
1,552
7,872
27,704
219
2,111
1,952
5,874
511
71,970

28,483
21,058
6,242
19,321
17,328
14,489
9,101
10,637
10,668
223
137,550

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%
-11,035
-14,331
-4,690
-11,449
+10,376
-14,270
-6,990
-8,685
-4,794
+288
-65,580

-38.7
-68.1
-75.1
-59.3
+59.9
-98.5
-76.8
-81.6
-44.9
+129.1
-47.7

สรุ ปค่าใช้จ่ายที6เปลี6ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าใช้จ่ายในส่ วนที6แปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อ ปริ มาณการขนส่ ง และ/หรื อจํานวนผูโ้ ดยสาร
(Variable Cost) ซึ6 งประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน ค่าใช้จ่ายเกี6ยวกับนักบิ นและลูกเรื อ ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ ง
อากาศยาน ค่ าสิ นค้าและพัสดุ ใช้ไป ค่าใช้จ่ายเกี6 ยวกับการขายและโฆษณา รวมจํานวน 20,214 ล้านบาท ตํ6ากว่า
ปี ก่ อน 46,145 ล้านบาท (69.5%) ซึ6 งเป็ นผลมาจากการที6 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยกเลิ กเที6 ยวบิ นประจําเป็ นการ
ชัว6 คราว
ค่ า ใช้จ่ า ยคงที6 (Fixed Cost) ประกอบด้ว ย ค่ า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ พ นัก งาน ค่ า เสื6 อ มราคาและค่ า
ตัดจําหน่ าย ค่าเช่ าเครื6 องบิ นและอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื6น มีจาํ นวนรวม 51,245 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 19,723 ล้าน
บาท (27.8%) โดยมีรายละเอียดดังนี
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- ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร ผลประโยชน์ พ นั ก งาน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร และกรรมการ มีจาํ นวน 17,448 ล้านบาท ลดลง 11,035 ล้านบาท (38.7%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การปรับลดเงิ นเดือนและค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารระดับสู ง โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน
(โครงการ Together We Can) โดยขอความร่ วมมือจากพนักงานต่อเนื6 องมาตังแต่เดือนเมษายน 2563 และโครงการ
ร่ วมใจเสี ยสละเพื6 อองค์กร โครงการ ได้แก่ โครงการร่ วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”)
และโครงการลาระยะยาว (“LW20” ) ซึ6 งมีพนักงานเข้าร่ วมโครงการ 2,202 คน และ 2,620 คน ตามลําดับ ประกอบ
กับการปรับลดประมาณการหนี สิ นสําหรับผลประโยชน์พนักงานโครงการร่ วมใจจากองค์กร “MSP A” โดยตัง
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายที6เกิดขึนครังเดียว
- ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย และค่าเช่ าเครื6 องบิ นและอะไหล่ มีจาํ นวนรวม 27,923 ล้านบาท
ลดลง 3,894 ล้านบาท (12.2%) ทังนีจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 16 เรื6 องสัญญาเช่ามาใช้ ณ
วันที6 1 มกราคม 2563 ทําให้ตอ้ งรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานในงบแสดงฐานะ
การเงิ น และรับรู ้ค่าเสื6 อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และดอกเบี ยจากหนี สิ นตามสัญญาเช่าในงบกําไรขาดทุน
ซึ6 งมีผลต่อค่าใช้จ่ายในกลุ่มของค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าเช่าเครื6 องบินและอะไหล่ และต้นทุนทางการเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี
- ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย เพิ6 มขึ น 10,376 ล้านบาท (59.9%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 16 เรื6 องสัญญาเช่ามาใช้ ทําให้มีค่าตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในส่ วน
ของบริ ษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์เพิ6มขึน 12,381 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เครื6 องบิ นภายใต้สั ญญาเช่ าดําเนิ นงาน 39 ลํา และเครื6 องยนต์ รวมอยู่จาํ นวน 11,624 ล้านบาท หากไม่ รวมรายการ
ดังกล่าว ค่าเสื6 อมราคาจะตํ6ากว่าปี ก่อน 2,005 ล้านบาท เป็ นผลจากมีเครื6 องบินและที6นงั6 เครื6 องบิน รวมทังทรัพย์สินอื6น
ที6มีการคิดค่าเสื6 อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
- ค่าเช่าเครื6 องบินและอะไหล่ ลดลง 14,270 ล้านบาท (98.5%) สาเหตุหลักจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับ 16 มาใช้ตามที6 กล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนี หากรวมค่ าตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
เครื6 องบินจํานวน 11,624 ล้านบาท ที6รวมอยู่ในกลุ่มของค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และดอกเบียจากสัญญาเช่า
ดําเนิ นงานในส่ วนของเครื6 องบิ นที6 รวมอยู่ในกลุ่มของต้นทุนทางการเงินจํานวน 2,601 ล้านบาท ค่าเช่ าเครื6 องบิ น
และอะไหล่ใน ปี 2563 จะมีจาํ นวน 14,444 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 45 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื6น มีจาํ นวน 5,874 ล้านบาท ลดลง 4,794 ล้านบาท (44.9%) ทังนี หากรวมค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่ าจํานวน 756 ล้านบาท ที6 รวมอยู่ในกลุ่มของค่าเสื6 อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย และดอกเบียจากสัญญาเช่าดําเนิ นงานในส่ วนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าที6รวมอยู่ในกลุ่มของต้นทุนทาง
การเงิ น จํานวน 143 ล้านบาท ค่ าใช้จ่ายอื6 น ในปี 2563 มี จาํ นวน 6,773 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่ อ น 3,895 ล้านบาท
(36.5%) จากมาตรการลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ อย่างเข้มงวด
ส่ วนแบ่ งขาดทุ นจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว ม มี จาํ นวน 511 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อ น 288 ล้านบาท
(129.1%) สาเหตุหลักเนื6 องจากบริ ษทั ร่ วมได้รับผลกระทบจากโควิด-+, ยกเว้นบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) มีผลขาดทุนลดลงเนื6 องจากตังแต่ไตรมาสที6 3 ปี 63 ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุ นของสายการบิ นนกแอร์
จํากัด (มหาชน) อีกต่อไป เนื6องจากมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี
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- ส่ วนแบ่ งขาดทุ นใน บริ ษทั บริ การเชื อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 95 ล้านบาท ในขณะที6
ปี ก่อนมีกาํ ไร 218 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่ งขาดทุ นใน บริ ษ ทั โรงแรมท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ จํากัด 3 ล้านบาท ในขณะที6 ปี ก่ อน
มีกาํ ไร 29 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่ งขาดทุ นในบริ ษ ัท ดอนเมื อง อิ นเตอร์ เนชั6นแนล แอร์ พ อร์ ตโฮเต็ ล จํากัด 13 ล้านบาท
ในขณะที6ปีก่อนมีกาํ ไร 15 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 8 ล้านบาท ในขณะที6ปีก่อนมีกาํ ไร 11 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 392 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 103 ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ จํานวน 12,074 ล้านบาท เพิ6มขึน 7,829 ล้านบาท (184.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การบันทึ กดอกเบี ยสัญญาเช่ าดําเนิ นงานทังในส่ วนของเครื6 องบิ น และสิ ทธิ การใช้ที6ดิน อาคาร และสิ นทรัพย์อื6นๆ รวม
จํานวน 2,743 ล้านบาท จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 16 มาใช้ ทังนี หากไม่รวมรายการดังกล่าว
ต้นทุนทางการเงิ นจะเพิ6 มขึ น 5,086 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากธนาคารปรับอัตราดอกเบี ยเป็ นอัตราผิดนัดชําระตาม
เงื6อนไขของแต่ละสัญญาทังสัญญาเงินกู้ หุ น้ กู้ สัญญาเช่ าทางการเงิน และสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื6 องบิ น ประกอบกับ
กําไรจากสัญญาแลกเปลี6ยนอัตราดอกเบีย (Interest Rate Swap) ตํ6ากว่าปี ก่อน


โครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”)
เมื6อวันที6 + ตุลาคม
บริ ษทั ฯ จัดทําโครงการร่ วมใจเสี ยสละเพื6อองค์กร โครงการ คื อโครงการร่ วมใจ
จากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และ โครงการลาระยะยาว (“LW20”) ซึ6 งเป็ นโครงการที6 ใ ห้
พนักงานเสี ยสละโดยแสดงเจตนาเข้าร่ วมโครงการและลาออกจากบริ ษทั ด้วยความสมัครใจ โดยพนักงานจะได้
เงินตอบแทนตามที6ระบุไว้ในโครงการ ทังนี ในส่ วนโครงการ “MSP A” การลาออกมีผลในวันที6 1 ธันวาคม 2563 มี
พนักงานเข้าร่ วมโครงการทังสิ น 2,202 คน โดยบริ ษทั ฯ สํารองเงินชดเชยพนักงานสําหรับโครงการนี เป็ นจํานวน
3,098 ล้านบาท
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของเครื# องบิ นและสิ นทรั พ ย์ สิทธิ การใช้ และอุ ปกรณ์ การบิ นหมุ นเวีย น จํานวน
82,703 ล้านบาท เพิ6มขึน 82,069 ล้านบาท ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื6 องบินและสิ ทธิ การใช้จาํ นวน 78,875 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 78,494 ล้านบาท
เป็ นผลขาดทุ นของเครื6 องบิ นที6 รวมอยู่ใน ที6 ดิ น อาคาร และอุ ปกรณ์ เป็ นจํานวนเงิ น , t* ล้านบาท และเครื6 องบิ น
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จาํ นวน t,,630 ล้านบาท และเครื6 องบิ นในสิ นทรัพย์รอการขายจํานวน ,s ล้านบาท และกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื6 องบินในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6ถือไว้เพื6อขาย จํานวน + ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องยนต์และอุปกรณ์จาํ นวน 3,827 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 3,574 ล้านบาท
กําไรจากการเปลี#ยนแปลงสั ดส่ วนเงินลงทุ น ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ6 มทุ น 888.15 ล้านหุ ้น มู ลค่ าที6 ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2.50 บาท
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้าซื อหุ น้ เพิ6มทุนจึงทําให้สัดส่ วนการถือครองหุ ้นของบริ ษทั ฯ ในสายการบินนกแอร์ ลดลง
จากเดิ ม 15.94% ณ วันที6 31 ธันวาคม 2562 เป็ น 13.28% ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 และรับรู ้กาํ ไรจากการเปลี6ยนแปลง
สัดส่ วนเงินลงทุนจํานวน 206 ล้านบาท
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ขาดทุ นจากอัต ราแลกเปลี#ย นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 895 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุ นจาก
อัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศที6 ยงั ไม่เกิดขึ น (Unrealized FX Loss) 2,125 ล้านบาท ซึ6 งเกิดจากการปรับยอด
เงินกูร้ วมหนี สิ นตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื6 องบิ น และสิ นทรัพย์หนี สิ นที6 เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ
วันสิ นงวด จากการที6เงินบาทต่อเงินสกุลยูโร และเงินเยนอ่อนค่าเมื6อเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2563 กับ ณ 31 ธันวาคม 2562
และกําไรจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศที6เกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) 1,230 ล้านบาท


ผลจากการวัดมูลค่ าของเครื# องมือทางการเงินจากการเริ#มใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# \
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม TFRS 9 จํานวน 261 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากการตังค่า
เผื6อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนีการค้าและลูกหนีอื6น


ผลขาดทุ นสําหรั บ การป้ อ งกันความเสี6 ย งของกลุ่ มรายการของฐานะสุ ท ธิ จาํ นวน 5,227 ล้านบาท
สาเหตุ หลักเกิ ดจากขาดทุ นจากการป้ องกันความเสี6 ยงราคานํามัน 4,955 ล้านบาท จากการ Close-out ธุ รกรรมการ
ป้ องกันความเสี6 ยงราคานํามันทังหมด และขาดทุ นจากการวัดมูลค่ ายุติธรรมของสัญญา CCS จํานวน 272 ล้านบาท
สาเหตุ หลักเกิ ด จากสถาบัน การเงิ นได้ยกเลิ กสั ญ ญา Cross Currency Swap (CCS) และสั ญ ญาแลกเปลี6 ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทังหมด


EBITDA ของปี 2563 มี จาํ นวน -11,319 ล้า นบาท ขาดทุ น เพิ6 ม ขึ น 20,664 ล้า นบาท (221.1%) โดยมี
EBITDA Margin -23.4% ลดลงจากปี ก่อนที6เท่ากับ 5.1%

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื6 องบิน
อื6น ๆ (ที6ไม่ใช่เครื6 องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2563
428
335
763

2562
2,410
1,062
3,472

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายจ่ายเพื6อการลงทุน 763 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 2,709 ล้านบาท โดย
รายจ่ายเพื6อการลงทุนในปี
ประกอบด้วย
- การลงทุ น ในเครื6 อ งบิ นจํานวน 428 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่ อ น 1,982 ล้านบาท โดยในปี นี เป็ นการซื อ
อะไหล่ เครื6 องบิ นหมุ น เวี ยน ในขณะที6 ปี ก่ อนเป็ นการลงทุ นในการซื ออะไหล่ เครื6 อ งบิ นหมุ นเวียนและเงิ นจ่ าย
ล่วงหน้าค่าเครื6 องยนต์อะไหล่ GE90-115B จํานวน 1 เครื6 องยนต์
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื6น จํานวน 335 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 727 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การลงทุนในอุปกรณ์การให้บริ การของหน่วยธุรกิจตํ6ากว่าปี ก่อน
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การจัดหาเงินทุน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงิ นทุ นเฉพาะในช่ วงไตรมาสแรกเท่ านัน โดยเป็ นการเบิ กใช้
วงเงินสิ นเชื6 อทัง Committed Credit Line และ Uncommitted Credit Line รวมจํานวน 19,500 ล้านบาท จากสถาบัน
การเงินอื6น และจากกิ จการที6 เกี6 ยวข้องกัน เพื6 อชําระคื นเงิ นกูร้ ะยะสัน หนี สิ นตามสัญ ญาเช่ า และเพื6 อรักษาสภาพ
คล่องของบริ ษทั ฯ
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี6ยนแปลงอัตราแลกเปลี6ยน
ที6มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที6มีต่อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม# ขึน! (ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
2563
2562
(9,814)
(35)
(3,292)

13,573
(1,726)
(3,725)

157

(151)

(5)
(12,989)

7,971

ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 9,814 ล้านบาท เนื6 องจาก
การขาดทุ น จากการดําเนิ นงาน ในขณะที6 ในปี ก่ อ นมี เงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้มาจากกิ จกรรมดําเนิ น งานจํานวน 13,573
ล้านบาท เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจํานวน 3,292 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่อน 433 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื6 องจากเงินสดจ่ายชําระหนี น้อยกว่าปี ก่อนจากการหยุดพักชําระหนี และเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน
35 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่ อน 1,691 ล้านบาท จากเงิ นสดจ่ ายซื อสิ นทรั พย์ถาวรตํ6ากว่าปี ก่ อน เป็ นผลให้เงิ นสดและ
รายการเที ยบเท่าเงินสด ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวน 8,674 ล้านบาท ลดลง 12,989 ล้านบาท จากเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที6 31 ธันวาคม 2562 ซึ6 งมีอยูจ่ าํ นวน 21,663 ล้านบาท
เครื# องบิน
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเครื6 องบินที6ใช้ในการดําเนินงาน จํานวน 103 ลํา (รวม
เครื6 องบิน แอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ6 งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) เท่ากับ ณ สิ นปี
2562 และมีเครื6 องบินที6ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 14 ลํา ได้แก่ เครื6 องบินแบบแอร์
บัส A340-500 จํานวน 3 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา A300-600 จํานวน + ลํา และเครื6 องบินแบบโบอิง B737-400
จํานวน 3 ลํา และ B747-400 จํานวน 1 ลํา
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สิ นทรัพ ย์
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 208,791 ล้านบาท ลดลงจากวันที6
+ ธันวาคม
จํานวน 46,017 ล้านบาท (18.1%) โดยมีรายละเอียด ดังนี
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.2563
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ6 ือไว้เพื6อขาย
สินทรัพย์หมุนเวีย นอื6น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด6 ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2562

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี#ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

8,674
793
10,278

4.2
0.4
4.9

21,663
23
23,990

8.5
9.4

-12,989
+770
-13,712

-60.0
-57.2

19,745
42,127
116,822
30,097
208,791

9.5
20.2
55.9
14.4
100.0

45,676
171,912
37,220
254,808

17.9
67.5
14.6
100.0

-25,931
-129,785
+116,822
-7,123
-46,017

-56.8
-75.5
-19.1
-18.1

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมี จาํ นวน 19,745 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 9.5% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ลดลงจากวันที6
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 25,931 ล้านบาท (56.8%) โดยมีรายการที6เปลี6ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 12,989 ล้านบาท (60.0%) จากการใช้ไปในการดําเนิ นงาน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6ถือไว้เพื6อขาย เพิ6มขึน 770 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเงินลงทุนใน
บริ ษทั บริ การเชื อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด ในส่ วนที6 จาํ หน่ ายให้กบั บริ ษทั ราชกรุ๊ ป จํากัด(มหาชน) วันที6 19
มกราคม 2564 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที6ถือไว้เพื6อขาย
- สิ น ทรั พ ย์ห มุ นเวี ยนอื6 น ๆ ลดลง 13,712 ล้านบาท (57.2%) สาเหตุ ห ลักเกิ ด จากลู กหนี การค้าและ
ลูกหนี หมุนเวียนอื6นลดลง 11,895 ล้านบาท (68.1%) จากยอดขายในปี 2563 ที6 ลดลงจากการหยุดบิ นเป็ นการชัว6 คราว
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 42,127 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 20.2% ของสิ นทรัพย์ทงหมดลดลง
ั
จากวันที6 31 ธัน วาคม 2562 เป็ นจํานวน 129,785 ล้านบาท (75.5%) โดยมี ส าเหตุ หลักจากการโอนจัด ประเภท
เครื6 องบิ นเช่ าการเงินเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จาํ นวน 96,296 ล้านบาท ณ วันที6 1 มกราคม 2563 เนื6 องจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิ ประกอบกับการคิดค่าเสื6 อมราคา และการตังค่าเผื6อการ
ด้อยค่าของเครื6 องบิน

13

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ มีจาํ นวน 116,822 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 55.9% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ซึ6 งประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื6 องบิน และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์
ถาวรอื6น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 16 เรื6 อง สัญญาเช่า ทังนี ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้
ตังค่าเผื6อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื6 องบินภายใต้สัญญาเช่า รวมจํานวน 49,630 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6นๆ มีจาํ นวน 30,097 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 14.4% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ลดลงจาก
วันที6 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 7,123 ล้านบาท สาเหตุ หลักเกิ ดจากเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมลดลง 1,191 ล้านบาท
จากการโอนเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท บริ ก ารเชื อเพลิ งการบิ น กรุ งเทพ จํา กัด ในส่ ว นที6 จาํ หน่ ายแล้ว ไปไว้ใ นกลุ่ ม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6 จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที6ถือไว้เพื6อขาย ประกอบกับรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุ น
ในบริ ษทั ร่ วมเพิ6มขึน และเงินมัดจําสัญญาเช่าเครื6 องบินลดลง 1,523 ล้านบาท เนื6 องจากการผิดนัดชําระค่าเช่าเครื6 องบิ น
ทําให้ผใู ้ ห้เช่าเครื6 องบินนําเงินมัดจําสัญญาเช่าเครื6 องบินไปหักกลบกับหนีค่าเช่าเครื6 องบินที6คา้ งชําระ
อัต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ (Return on Asset) ในปี 2563 เท่ า กับ ร้ อ ยละ -55.2 ลดลงจากปี ก่ อ น
ซึ6 งเท่ากับร้อยละ -2.5
หนีส! ิ น
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 หนี สิ นรวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน 337,456 ล้านบาท เพิ6มขึนจาก
ณ วันที6 + ธันวาคม
จํานวน 94,414 ล้านบาท (38.8%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนีสิ น ดังนี
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.2563
% ของ

ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถ6 ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี สินระยะยาว
หนี สินไม่หมุนเวียนอื6นๆ
รวมหนีส! ิ น

31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

หนีส! ิ นรวม

เปลี#ยนแปลง

% ของ
หนีส! ิ นรวม

ล้ านบาท

%

82,779

24.5

60,028

24.7

+22,751

+37.9

218,811

64.9

21,731

9.0

+197,080

+906.9

5

-

122,121

50.2

-122,116

-100.0

35,861

10.6

39,162

16.1

-3,301

-8.4

337,456

100.0

243,042

100.0

+94,414

+38.8

หนี สิ นหมุ นเวี ยน ซึ6 งคิ ดเป็ นร้ อยละ 24.5 ของหนี สิ นทังหมด มี จาํ นวน 82,779 ล้านบาท เพิ6 มขึ นจาก ณ
31 ธันวาคม 2562 จํานวน 22,751 ล้านบาท (37.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุ นเวียนอื6 นเพิ6 มขึ น 25,067 ล้านบาท สาเหตุ หลักเกิ ดจากเจ้าหนี จากสัญญา
ป้ องกันความเสี6 ยงราคานํามัน และสัญญาตราสารอนุ พนั ธ์ที6สถาบันการเงินได้ทาํ การ Close-out สัญญา ประกอบกับ
บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างกระบวนการฟื นฟูกิจการ จึงมีผลทําให้บริ ษทั ฯ อยูใ่ นสภาวะพักการชําระหนี (Automatic Stay)
- เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการที6เกี6ยวข้องกันรวม 14,990 ล้านบาท
เพิ6มขึ น 11,490 ล้านบาท จากการเบิ กใช้วงเงินสิ นเชื6 อ Committed และ Uncommitted Credit Line กับสถาบันการเงิ น
ในประเทศในไตรมาส + ของปี
รวมทังสิ น 19,500 ล้านบาท
- รายรั บด้านขนส่ งที6 ย งั ไม่ ถือเป็ นรายได้ลดลง 14,061 ล้านบาท จากยอดขายที6 ลดลงจากการหยุดบิ น
เที6ยวบินประจําเป็ นการชัว6 คราวตังแต่ไตรมาสที6 เป็ นต้นมา
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หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี สิ นระยะยาวที6 ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6 งปี ซึ6 งคิดเป็ นร้อยละ 64.9 ของ
หนี สิ นทังหมด เพิ6มขึ น 74,964 ล้านบาท (52.1%) สาเหตุหลักจากการบันทึ กหนี สิ นตามสัญญาเช่ าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที6 + เรื6 องสัญญาเช่าที6มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที6เริ6 มในหรื อหลังวันที6
+ มกราคม 2563 เป็ นต้นไป จํานวน 94,318 ล้านบาท และการปรับปรุ งการวัดมูลค่าหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่ตาม
อัตราผันแปรของสัญญาเช่าที6 ขึนอยู่กบั อัตราดอกเบียอ้างอิงและการจัดประเภทเจ้าหนี หนี สิ นตามสัญญาเช่าทําให้
หนี สิ นระยะยาวลดลง 8,866 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว หนีสิ นระยะยาวลดลง 10,488 ล้านบาท จากการ
จ่ายชําระคื นเงิ นกูร้ ะยะยาว หนี สิ นตามสัญ ญาเช่ าและหุ ้นกูร้ วมจํานวน 10,397 ล้านบาท นอกจากนี ผลของอัตรา
แลกเปลี6ยนจากการปรับหนีสิ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาท ทําให้หนีสิ นระยะยาวลดลง
ทังนี จากการที6ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั6งรับคําร้องขอฟื นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ เข้าสู่
กระบวนการฟื นฟูกิจการ ซึ6 งถือเป็ นเหตุ ที6ส่งผลให้สถาบันการเงินมีสิทธิ เรี ยกหนี เงิ นกูย้ ืมตามสัญญาคื นได้ทนั ที
ประกอบกับการผิดนัดชําระหนีสิ นที6คงค้างและหนี สิ นที6ทยอยถึงกําหนดชําระ เช่น เจ้าหนี การค้า เงินกูย้ ืมระยะสัน
รวมถึงส่ วนที6ถึงกําหนดชําระของเงินกูย้ ืมระยะยาว หุน้ กู้ และหนีสิ นตามสัญญาเช่า ด้วยเหตุนี เงินกูย้ ืมระยะยาว หุน้ กู้
และหนี สิ นตามสัญญาเช่ าส่ วนที6 ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ6 งปี ที6 เดิมจัดประเภทเป็ นหนี สิ นไม่หมุนเวียนในหัวข้อ
หนีสิ นระยะยาวได้ถูกจัดประเภทเป็ นหนีสิ นหมุนเวียนตามเงื6อนไขที6ระบุไว้ในสัญญา
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอื6 นๆ ซึ6 งคิ ดเป็ นร้ อยละ 10.6 ของหนี สิ นทังหมด ลดลง 3,301 ล้านบาท (8.4%) สาเหตุ
หลักเกิ ดจากกองทุ นบําเหน็ จพนักงานมี ยอดคงเหลื อลดลง 1,711 ล้านบาท จากการโอนเงิ นกองทุ นบําเหน็ จของ
พนักงานสําหรับพนักงานที6 เข้าโครงการ “MSP A” ที6 กาํ หนดจ่ายในเดื อนมกราคม t ไปเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอื6น ประกอบกับประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 1,881 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเกิดจากการปรับลดประมาณการผลประโยชน์พนักงานสําหรับพนักงานที6เข้าโครงการร่ วมใจจากองค์กร “MSP A”
โดยได้ตงประมาณการจํ
ั
านวนเงิ นที6 ตอ้ งจ่ายให้พนักงานตามโครงการดังกล่าวรวมไว้ในกลุ่มเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี
หมุนเวียนอื6น
ปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี สิ นที6มีภาระดอกเบียต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest Bearing
Debt to Equity) เท่ ากับ -1.8 เท่ า ตํ6ากว่า ณ 31 ธันวาคม 2562 ที6 เท่ ากับ 12.5 เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี สิ นรวมต่ อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ -2.6 เท่า ในขณะที6ปี 2562 เท่ากับ 20.7 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที6 31 ธันวาคม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน -128,665 ล้านบาท ลดลง
จากวันที6 + ธันวาคม
จํานวน 140,431 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
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สภาพคล่ อง
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดจํานวน 8,674
ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.2 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 12,989 ล้านบาท
โดยในไตรมาสแรกของปี 3 บริ ษ ทั ฯ ได้เบิ กใช้วงเงิ นสิ นเชื6 อ ทัง Committed Credit Line และ Uncommitted
Credit Line รวมจํานวน 19,500 ล้านบาท จากสถาบันการเงิ นอื6น และจากกิ จการที6 เกี6 ยวข้องกัน เพื6อเสริ มสภาพ
คล่องในระหว่างการจัดทําแผนฟื นฟูกิจการ เนื6องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ที6ส่งผล
ต่อรายได้ของบริ ษทั ฯ ซึ6 งส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าทางอากาศที6ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
สรุ ปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในปี 2563 บริ ษ ทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) มี รายได้รวมทังสิ น 46,221 ล้านบาท ตํ6ากว่า
ปี ก่อน 132,208 ล้านบาท หรื อ 74.1% สาเหตุสําคัญเนื6 องจากทังรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลง รวม
121,473 ล้านบาท หรื อ 76.3% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลงจากการที6บริ ษทั ฯ หยุดบินชัว6 คราวตังแต่
ไตรมาสที6 2 นอกจากนี รายได้การบริ การอื6 นๆ ลดลง 8,118 ล้านบาท หรื อ 50.9% จากจํานวนสายการบิ นลูกค้าที6
ลดลง สําหรั บค่ าใช้จ่ายรวมทังสิ น 90,417 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี ก่ อน 100,184 ล้านบาท (52.6%) สาเหตุ หลักเกิ ดจาก
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานโดยส่ วนใหญ่ลดลงตามปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งที6ลดลงเนื6 องจากการหยุดบินชัว6 คราว
ดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน 44,196 ล้านบาท ขาดทุ นเพิ6 มขึ นจากปี ก่ อน 32,024 ล้านบาท
(263.1%)
นอกจากนี ในปี


บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายที6เกิดขึนครังเดียว ประกอบด้วย

สํารองเงิ นชดเชยพนักงานในโครงการร่ วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A ("MSP A") 3,098

ล้านบาท
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน จํานวน
82,703 ล้านบาท เพิ6มขึน 82,069 ล้านบาท ตามที6กล่าวไว้ขา้ งต้น


ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจํานวน 1,976 ล้านบาท สาเหตุ หลัก
เกิ ดจากการสํารองด้อยค่ าเงิ นลงทุ นใน บริ ษ ทั ไทยสมายล์แ อร์ เวย์ จํากัด ทังจํานวน 1,800 ล้านบาท เนื6 อ งจาก
ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จํากัด ซึ6 งมีผลขาดทุนสะสมต่อเนื6 องจนมีผลขาดทุนเกินทุน
ประกอบกับการพิจารณาผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 ที6มีต่อธุ รกิจสายการบิน บริ ษทั ฯ
ประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี ที6อาจเกิดการด้อยค่าในเงินลงทุนใน บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด บริ ษทั ฯ พิจารณามูลค่าที6
คาดว่าจะได้รับคื นของเงิ นลงทุ นดังกล่าวพบว่ามีมูลค่าตํ6ากว่ามูลค่าตามบัญชี สุทธิ บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาตังค่าเผื6อการ
ด้อยค่าในเงินลงทุนดังกล่าวทังจํานวนในไตรมาส 1 ปี 2563
นอกจากนี ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื อไวรัส COVID-19 กระทบต่ อผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าจากสถานการณ์ดงั กล่าวนํามาซึ6 งข้อบ่งชี ที6 จะเกิ ดการ
ด้อยค่ าในเงิ นลงทุ นของบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และพิ จารณามูลค่ าที6 คาดว่าจะได้รับคื นของเงิ น
ลงทุ นดังกล่าว ซึ6 งตํ6ากว่ามูลค่าตามบัญชี สุทธิ บริ ษทั ฯ จึ งตังค่าเผื6อการด้อยค่าเงิ นลงทุนใน บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์
จํากัด (มหาชน) จํานวน 176 ล้านบาท ทังนี เมื6อวันที6 t พฤศจิ กายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้สั6งให้ฟืนฟูกิจการและ
แต่งตังคณะผูท้ าํ แผน จึงทําให้สิทธิ และหน้าที6 กรรมการบริ หารในบริ ษทั สายการบิ น นกแอร์ จํากัด (มหาชน) สิ นสุ ดลง
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ส่ งผลให้บริ ษทั สู ญเสี ยอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเหตุนีบริ ษทั จึงเปลี6ยน
การจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอื6นแสดงในสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื6น


ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6 9 จํานวน 7,939 ล้านบาท

สาเหตุหลักเกิดจากการตังค่าเผื6อการด้อยค่าของลูกหนี บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด จํานวน 7,678 ล้านบาท
ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี6 ยนเงิ นตราต่างประเทศ จํานวน 948 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศที6 ยงั ไม่เกิดขึ น (Unrealized FX Loss) 1,793 ล้านบาท ซึ6 งเกิดจากการปรับยอด
เงินกูร้ วมหนี สิ นตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื6 องบิน และสิ นทรัพย์หนี สิ นที6เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ
วันสิ นงวด โดยเฉพาะเงินบาทต่อเงินสกุลยูโร และเงินเยน อ่อนค่าเมื6อเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2563 กับ ณ 31 ธันวาคม
2562 และกําไรจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศที6เกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) 845 ล้านบาท


ผลขาดทุ นสําหรั บ การป้ อ งกันความเสี6 ยงของกลุ่ มรายการของฐานะสุ ทธิ จํานวน 5,227 ล้านบาท
ตามที6กล่าวไว้ขา้ งต้น


บริ ษ ัทฯ มี ผลการดําเนิ นงานขาดทุ นสุ ทธิ 147,168 ล้านบาท ขาดทุ นเพิ6 มขึ นจากปี ก่ อน 135,292 ล้านบาท
คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 67.42 บาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน 61.98 บาทต่อหุน้
กําไรก่ อนหักต้นทุ นทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื6 อมราคาและค่ าตัด จําหน่ าย ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ถาวร ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม TFRS9
กําไรจากการเปลี6ยนแปลงสัดส่ วนเงิ นลงทุน ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะ
สุ ทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) มีจาํ นวนติดลบ 8,965 ล้านบาท ตํ6ากว่าปี
ก่อน 18,535 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ -19.4% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที6เท่ากับ 5.4%
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที#สําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-ธ.ค.

46,221
30,831
6,874
7,839
677
90,417
11,164
67,461
11,792
(44,196)
3,098
-

178,429
141,392
17,786
15,957
3,294
190,601
50,805
135,545
4,251
(12,172)
2,689

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%
-132,208
-74.1
-110,561
-78.2
-10,912
-61.4
-8,118
-50.9
-2,617
-79.4
-100,184
-52.6
-39,641
-78.0
-68,084
-50.2
+7,541
+177.4
-32,024
-263.1
+3,098
-2,689
-

82,703
1,976
7,939
(948)
(5,227)
(146,087)
(147,168)
(67.42)

634
4,584
(10,911)
(11,876)
(5.44)

+82,069
+1,976
+7,939
-5,532
-5,227
-135,176
-135,292
-61.98

-120.7
-

(8,965)
3.54
21,116
13,726
65.0
2.13
1,015
595
58.6
161,096
11.03
83
84,685
7.2

9,570
19.42
84,559
67,166
79.4
2.01
3,950
2,127
53.8
577,179
7.84
83
350,455
12.5

-18,535
-15.88
-63,443
-53,440

-146,083
+3.19
-265,770
-5.3

-193.7
-81.8
-75.0
-79.6
-14.4
+6.0
-74.3
-72.0
+4.8
-72.1
+40.7
-75.8
-42.4

+0.2461
+0.9221
+0.8452
-9.93

+0.8
+2.7
+3.0
-11.8

2563
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื6นๆ
- อื6นๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํามันเครื6 องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
หัก โครงการ Mutual Separation Plan A ("MSP A")
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน (t** วัน)
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที#สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที6นงั6 -กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี6ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นําหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี6ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื6 องบินที6ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลํา)
ชัว6 โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว6 โมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื6 องบินเฉลี6ย
(ชัว6 โมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลี6ยนเฉลี6ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํามันเฉลี6ย
(USD/BBL)

31.2937
35.6769
29.3258
74.11

2562

31.0476
34.7548
28.4806
84.04

+0.12
-2,935
-1,532
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หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี6ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื6 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ร่ วม ประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทํางาน ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าซึ6 งเป็ นไปตาม TFRS , ผลขาดทุน สําหรั บการ
ป้ องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ)

สิ นทรัพ ย์ งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมจํานวน 209,489 ล้านบาท
ลดลงจากวันที6 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 50,533 ล้านบาท (19.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.2563
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ6 ือไว้เพื6อขาย
สินทรัพย์หมุนเวีย นอื6น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด6 ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื6นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2562

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี#ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

7,961
164
14,398

3.8
0.1
6.9

20,873
23
29,363

8.0
11.3

-12,912
+141
-14,965

-61.9
+613.0
-51.0

22,523
42,093
110,921
33,952
209,489

10.8
20.1
52.9
16.2
100.0

50,259
171,878
37,885
260,022

19.3
66.1
14.6
100.0

-27,736
-129,785
+110,921
-3,933
-50,533

-55.2
-75.5
-10.4
-19.4

- สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลงจํานวน 27,736 ล้านบาท (55.2%) สาเหตุหลักเกิ ดจากเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดลดลง 12,912 ล้านบาท (61.9%) สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื6นๆ ลดลง 14,965 ล้านบาท (51.0%) จากการ
ตังค่าเผื6อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด จํานวน 7,678 ล้านบาท ประกอบยอดขาย
ในปี
ลดลงจากการที6บริ ษทั ฯ หยุดบินเป็ นการชัว6 คราว
- ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ ลดลงจํานวน 129,785 ล้านบาท (75.5%) สาเหตุหลักมาเกิดจากการ
โอนจัดประเภทเครื6 องบิ นเช่ าการเงิ นเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จาํ นวน 96,296 ล้านบาท เนื6 องจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที6 16 มาถือปฏิบตั ิ ประกอบกับการคิดค่าเสื6 อมราคา และการตังค่าเผื6อการด้อยค่าของ
เครื6 องบิน
- สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ เพิ6 มขึ น 110,921 ล้านบาท ซึ6 งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่ าเงิ นทุ นและ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื6 องบิ น และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์ถาวรอื6น ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที6 16 เรื6 อง สัญญาเช่า ทังนี ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ตงค่
ั าเผื6อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้เครื6 องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า รวมจํานวน 49,630 ล้านบาท
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หนีส! ิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที6 31 ธันวาคม 2563 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนีสิ นรวมจํานวน 336,724 ล้านบาท
เพิ6มขึนจากวันที6 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 95,869 ล้านบาท (39.8%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.2563
% ของ

ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถ6 ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

รวมหนีส! ิ น

ล้ านบาท

หนีส! ิ นรวม

เปลี#ยนแปลง

% ของ
หนีส! ิ นรวม

ล้ านบาท

%

82,598

24.5

58,242

24.2

+24,356

+41.8

218,802

65.0

21,731

9.0

+197,071

+906.9

-

-

122,121

50.7

-122,121

-100.0

35,324

10.5

38,761

16.1

-3,437

-8.9

336,724

100.0

240,855

100.0

+95,869

+39.8

หนี สินระยะยาว
หนี สินไม่หมุนเวียนอื6นๆ

31 ธ.ค. 2562

- หนี สิ นหมุนเวียนเพิ6มขึน 24,356 ล้านบาท (41.8%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสันจากสถาบันการเงิน
และเงินกูย้ ืมระยะสันจากกิ จการที6เกี6 ยวข้องกันเพิ6มขึ น เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอื6นเพิ6มขึนจากการที6 บริ ษทั ฯ
อยูใ่ นสภาวะพักการชําระหนี (Automatic Stay) แต่มีรายรับด้านขนส่ งที6ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง
- หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี สิ นระยะยาวที6 ถึงกําหนดชําระภายในหนึ6 งปี เพิ6มขึ น 74,950 ล้านบาท
(52.1%) จากการบันทึ กหนี สิ นตามสัญญาเช่า เงินบาทอ่อนค่าทําให้หนี สิ นระยะยาวเพิ6มขึน แต่มีการจ่ายชําระคื น
เงินกูส้ ่ วนหนึ6ง
- หนี สิ นไม่หมุนเวียนอื6นๆ ลดลง 3,437 ล้านบาท (8.9%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน
มียอดคงเหลือลดลง +,s++ ล้านบาท และประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง 1,839
ล้านบาท ตามที6กล่าวไว้ขา้ งต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วัน ที6 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษั ท การบิ นไทย จํ ากั ด (มหาชน) มี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ นมี จาํ นวน -127,235
ล้านบาท ลดลงจากวัน ที6 31 ธัน วาคม 2562 จํานวน 146,402 ล้านบาท สาเหตุ หลักเกิ ด จากผลขาดทุ น จากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ของปี นี
4. ปัจจัยที#มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
สมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ ว่าของอุตสาหกรรมการบิ นยังไม่ฟืนตัวใน
เวลาอันรวดเร็ ว ผลประกอบการครึ6 งปี แรกของปี 2021 ถึ งแม้ว่าจะดี ขึ นจากปี 2563 แต่ น่าจะยังเป็ นลบต่ อ เนื6 อ ง
“วัคซี น” จะเป็ นตัวแปรสําคัญของอุตสาหกรรมการบิน เนื6 องจากมีผลต่อนโยบายการเปิ ดประเทศของไทยและทัว6
โลก และมีผลต่อความมัน6 ใจในการเดินทางของนักท่องเที6ยว อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่าการเดินทางทางอากาศ
ทัว6 โลกจะกลับมาสู่ ภาวะปกติได้ในปี s สําหรับภาคการส่ งออกสิ นค้า ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมา
ขยายตัว ได้ แม้ห ลายประเทศจะใช้ม าตรการ Lockdown ที6 เข้ม งวดมากขึ นตังแต่ ช่ ว งปลายปี 2563 แต่ ค าดว่ า
ผลกระทบจะจํากัดกว่ารอบแรก ประกอบกับบรรยากาศสงครามการค้าโลกน่าจะมีแนวโน้มคลี6คลายลง
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สําหรับ กระบวนการฟื นฟู กิจการของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) นัน ขณะนี คณะผูท้ าํ แผนอยู่
ระหว่างจัดทําแผนฟื นฟูกิจการ โดยศาลล้มละลายกลางอนุ ญาตให้ผูท้ าํ แผนยื6นส่ งแผนฟื นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์ภายในวันที6 2 มี นาคม 2564 นอกจากนี เมื6 อวันที6 19 มกราคม 2564 บริ ษทั ได้ทาํ การโอนหุ ้น บริ ษทั
บริ การเชื อเพลิง การบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 98,983,125 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 27.40 บาท คิ ดเป็ นจํานวนเงิ น
ทังสิ น 2,712,137,625 บาท ให้กับ บริ ษทั ราชกรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาซื อขายหุ ้น เมื6 อวันที6 29 ธันวาคม 2563
ทําให้หลังการทํารายการโอนหุ ้น บริ ษทั จะยังคงถือหุ น้ ใน บริ ษทั บริ การเชื อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.06 ของหุน้ ที6ชาํ ระแล้วทังหมด จากเดิมที6บริ ษทั ถืออยูค่ ิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 22.59
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที#สําคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.07

0.81

0.08

0.91

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกูห้ มุนเวียน)

เท่า

0.07

1.05

0.08

1.16

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

ร้ อยละ

(99.36)

(6.74)

(95.38)

(6.81)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(291.51)

(6.52)

(317.60)

(6.65)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(241.54)

(74.59)

(272.36)

(50.67)

ร้ อยละ

(55.18)

(2.52)

(57.16)

(2.42)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินที6มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(1.82)

12.52

(1.84)

7.69

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(2.62)

20.66

(2.65)

12.57

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบีย

เท่า

(0.93)

2.10

(0.75)

2.16

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

(29.05)

23.69

(36.67)

22.99

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

(0.49)

0.71

(0.29)

0.76
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ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6ถือไว้เพื6อขาย) / หนีสิ นหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งที6ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที6ถือไว้เพื6อขาย) +วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนีสิ นหมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที6ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี6ยน กําไรจากการเปลี6ยนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี6ยน กําไรจากการเปลี6ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี6ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบียและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี6ย
อัตราส่ วนหนีส! ิ นที#มภี าระดอกเบีย! ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ ืมระยะสัน+หนีสิ นระยะยาวรวมส่ วนที6ถึงกําหนดชําระภายใน 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 ค่าเสื6 อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรั พ ย์ถาวร ประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทํางาน ผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่ าซึ6 ง
เป็ นไปตาม TFRS, กําไรจากการจัดประเภทเงิ นลงทุ นใหม่ กําไรจากการเปลี6 ยนแปลงสัดส่ วนเงิ น
ลงทุน ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี6 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และกําไร(ขาดทุน)
จากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) / ดอกเบียจ่าย
อัตราส่ วนหนีส! ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนีสิ นรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนีสิ นระยะยาวและหนีสิ นตามสัญญาเช่า + ดอกเบียจ่าย + ค่าเช่าเครื6 องบิน
และอะไหล่)

