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สิ งหาคม
เรื อง

นําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน และ
หกเดือนสิ. นสุ ดวันที 0 มิถุนายน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีส่ งมาด้วย . งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
งวดสามเดือน และหกเดือน สิ. นสุ ดวันที 0 มิถุนายน
. คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สําหรับไตรมาส ปี
สิ. นสุ ด
วันที 0 มิถุนายน
ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
0. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม FC -0)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ. นสุ ดวันที 0 มิถุนายน
ซึ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบ
บัญชี (สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น) แล้ว พร้อมคําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิ นสําหรับไตรมาส ปี
สิ. นสุ ดวันที 0 มิถุนายน
ตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี.
ในไตรมาสที ปี
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแผนปฏิ รูปองค์กรระยะที 0 “การเติบโตอย่างยังยืน”
ต่อเนื องจากไตรมาสก่อน ทําให้ไตรมาสนี. ซึ งปกติ เป็ นช่ วงนอกฤดูกาลท่องเที ยว บริ ษทั ฯ มี ปริ มาณการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิมขึ.นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนถึง . % โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ASK) เพิมขึ.น . % อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย ]. % สู งกว่าปี ก่อนซึ งเท่ากับ
. % และสูงสุ ดในรอบ ปี โดยมีจาํ นวนเครื องบินทีใช้ในการดําเนินงาน ลํา เพิมขึ.น ลํา เมือเทียบกับ
ณ สิ. นปี
จากการรับมอบเครื องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั A0 - XWB ทั.งนี. มีการบริ หารจัดการการ
ใช้ประโยชน์ของเครื องบินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึ. นอย่างต่อเนื อง Aircraft Utilization เพิมขึ. น C. %
และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีทําการขนส่ งรวมทั.งสิ. น .] ล้านคน สูงกว่าปี ก่อน C. %
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยในไตรมาส ของปี
บริ ษทั ฯ ขาดทุ นจากการ
ดําเนิ นงานลดลงจากปี ก่อน 0. % มีรายได้รวมทั.งสิ. น C , ] ล้านบาท เพิมขึ.นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ประมาณ . % สาเหตุสําคัญเนื องจากรายได้จากค่าโดยสารและนํ.าหนักส่ วนเกินเพิมขึ. นจากปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารที เพิ มขึ. นถึ ง . % ถึ งแม้จะมี รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี ยต่ อหน่ วยลดลงจากการแข่ งขันด้านราคาที
รุ นแรงก็ตาม ประกอบกับรายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์เพิมขึ.นจากภาคการส่ งออกทีฟื. นตัวดีข. ึน
จากปี ก่อน รวมทั.งรายได้การบริ การอืนๆ เพิมขึ.นสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการซ่ อมบํารุ งของฝ่ ายช่างเพิมขึ.น
…2/ในขณะที

2

ในขณะทีมีค่าใช้จ่ายรวม C , C ล้านบาท เพิมขึ.น ]. % เนื องจากค่านํ.ามันเครื องบินเพิมขึ.น ล้านบาท (C. %)
จากราคานํ.ามันเฉลียทีเพิมขึ.น . % ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมค่านํ.ามันเพิมขึ.น 0,0 ล้านบาท ( .0%)
สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่ าใช้จ่ ายที เพิ มขึ. นตามปริ มาณการผลิ ต และปริ มาณการขนส่ งที เพิ มขึ. น ประกอบกับ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิมขึ.น
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ. นครั. งเดี ยวรวม ล้านบาท และมี ผลขาดทุ นจากการ
เปลี ยนแปลงส่ วนได้ เ สี ยในเงิ น ลงทุ น จํา นวน C ] ล้ า นบาท ซึ งเกิ ด จากการลดสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ใน
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื องบินจํานวน
0 ล้านบาท นอกจากนี. ยงั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ,C0 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย มีขาดทุนสุ ทธิ , ] ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ , ล้านบาท
คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ .0 บาท ขาดทุนสูงกว่าปี ก่อน . บาท ( ].C%)
ณ วันที 0 มิถุนายน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทั.งสิ. น ,] ล้านบาท เพิมขึ.น
จากวันที 0 ธันวาคม
จํานวน ], ล้านบาท (0. %) หนี. สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ากับ
, 0 ล้านบาท เพิมขึ.นจาก ณ วันที 0 ธันวาคม
จํานวน , 0 ล้านบาท (C.0%) และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
มีจาํ นวน 0 , ล้านบาท ลดลงจากวันที 0 ธันวาคม
จํานวน , ล้านบาท ( . %) เป็ นผลมาจาก
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงวดหกเดือนแรกของปี นี.
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ ายบัญชีบริ หารและข้อมูล
โทร. - C - C

