คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับไตรมาส ปี !"#$ สิ%นสุ ดวันที' ( มีนาคม !"#$
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของปี
มีการฟื" นตัวอย่างต่อเนื& อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ที&ตลาดแรงงานฟื" นตัวแข็งแกร่ งและเริ& มมีสัญญาณการลงทุนเพิ&ม เศรษฐกิ จกลุ่มยูโร และเศรษฐกิจญี&ปุ่นฟื" นตัว
ต่อเนื& องแม้เป็ นไปอย่างค่ อยเป็ นค่อยไป ขณะที& เศรษฐกิ จเอเชี ยมีแนวโน้มฟื" นตัวจากการส่ งออก อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิ จจี นมี แนวโน้มการขยายตัวชะลอลงตามแผนการปฏิ รูปโครงสร้ างเศรษฐกิ จ ส่ วนราคานํ"ามันดิ บใน
ตลาดโลกปรับเพิ&มขึ"นภายหลังการบรรลุขอ้ ตกลงลดกําลังการผลิตของกลุ่มประเทศผูส้ ่ งออกนํ"ามัน (โอเปก) เพื&อ
พยุงราคานํ"ามันในตลาดโลก ทําให้ราคานํ"ามันดิบในไตรมาสแรกของปี
เฉลี&ยอยู่ที& <.> เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อ
บาร์เรล สูงกว่าปี ก่อนประมาณร้อยละ @A.@
เศรษฐกิ จไทยปรับตัวดี ข" ึนเมื&อเปรี ยบเที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี ที&ผ่านมา เป็ นผลจากภาคการส่ งออกที&
กลับมาขยายตัวเป็ นบวก และภาคอื&นๆ ที& เห็นการฟื" นตัวชัดเจนขึ" นโดยเฉพาะการบริ โภคภาคเอกชน แต่ยงั คงมี
ปั จจัยเสี& ยงจากความไม่แน่นอนในนโยบายทางการค้าของประเทศคู่คา้ โดยเฉพาะอย่างยิ&งสหรัฐอเมริ กา สําหรับ
ภาคการท่องเที&ยวเติบโตต่อเนื& อง โดยจํานวนนักท่องเที&ยวขยายตัวร้อยละ >.@ เมื&อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที&ยวชาวรัสเซี ย กลุ่มประเทศ CLMV และเกาหลีใต้ ถึงแม้ว่าจํานวนนักท่องเที&ยวชาวจีนที&
เป็ นตลาดนักท่องเที&ยวหลักของไทยจะชะลอตัวลงจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรี ยญก็ตาม
ในไตรมาส > ปี
อุตสาหกรรมการบิ นของโลกยังมีแนวโน้มขยายตัว ซึ& งเป็ นผลจากความต้องการ
เดิ นทางที& เพิ&มขึ" นจากราคาบัตรโดยสารที& ปรับตัวลดลง ประกอบกับเศรษฐกิ จโลกที& ฟ"ื นตัวดี ข" ึ นจากปี ก่ อน โดย
ข้อมูลจากสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริ มาณการขนส่ งและ
ปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสารที& เพิ&มขึ" น @. % และ . % ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี& ย
M .>% อย่างไรก็ตาม ราคานํ"ามันดิบที&เริ& มปรับตัวเพิ&มขึ" น ในขณะที& การแข่งขันยังทวีความรุ นแรง ส่ งผลให้รายได้
ต่อหน่วยของผูโ้ ดยสารปรับตัวลดลง และผลประกอบการจากการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง ในขณะที&การขนส่ งสิ นค้า
ยังคงมีสัญญาณดี ข" ึ นต่อเนื& องมาจากปี ก่อน โดยเฉพาะการขนส่ งภายในภูมิภาคเอเชี ย และระหว่างเอเชี ยกับยุโรป
จากการฟื" นตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ อินเดีย จีน และ อาเซี ยน- ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
ปรับตัวเพิ&มขึ"นเป็ น AA.<% จากปี ก่อนที&เท่ากับ A>.P%
อุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มการขยายตัวเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมการบินของโลก นอกจากที&
สายการบินต่างๆ มีการเปิ ดเส้นทางใหม่ แล้ว ยังมีสายการบินใหม่ๆ มาเปิ ดให้บริ การเพิ&มขึ"นต่อเนื& องมาจากปลายปี
ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มสายการบินจีน อินเดีย และญี&ปุ่น เช่น สายการบิน Peach Aviation เปิ ดให้บริ การ โอกินาวากรุ งเทพ สายการบิน Beijing Capital Airlines เส้นทางไหโข่ว - เชี ยงใหม่, ไหโข่ว-เชี ยงราย เป็ นต้น โดยในช่วงไตรมาส
แรกของปี
มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที& เดิ นทางเข้า-ออกประเทศไทย ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
จํานวน
>>.<< ล้านคน เพิ&มขึ"นจากปี ก่อน .@% อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี" มีปัจจัยลบที&มีผลกระทบกับธุ รกิจการบินของ
ไทยโดยตรง คือการปรับเพิ&มภาษีสรรพสามิตนํ"ามันเชื"อเพลิงสําหรับเครื& องบินไอพ่นที&นาํ ไปใช้เป็ นเชื" อเพลิงสําหรับ
อากาศยานในประเทศจาก สตางค์ต่อลิตรเป็ น < บาทต่อลิตร ส่ งผลให้ตน้ ทุนของสายการบินเพิ&มขึ"น
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่ ระยะที& < ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “การเติบโตอย่างยัง& ยืน” โดยมีกลยุทธ์ใน
การดําเนิ นงาน กลยุทธ์ ได้แก่ >) พัฒนาเครื อข่ายการบิ นที&แข่งขันได้ ทํากําไรและลดความซับซ้อนของฝูงบิ น

) เพิ&มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้างรายได้ <) สร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การ (Service Ring)
A) มีตน้ ทุนที&แข่งขันได้ และการดําเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพ ) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที&สนับสนุนความยัง& ยืน และ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดี เยี&ยม ) บริ หารบริ ษทั ในเครื อและกลุ่มธุ รกิ จ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิ จใหม่เพื&อความ
ยัง& ยืน โดยไตรมาสนี"มีการดําเนินการที&สาํ คัญ ได้แก่
- การยกเลิกทําการบิ นที& ท่าอากาศยานดอนเมืองของสายการบิ นไทยสมายล์ เมื&อวันที& > มกราคม
โดยให้ยุบรวมและใช้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นฐานการบินเพียงแห่ งเดียว ซึ& งเป็ นหนึ& งในการปรับแผนยุทธศาสตร์
เพื&อเตรี ยมพร้อมรองรับการขยายตัวเปิ ดตลาดการบิ นใหม่ๆ ในต่างประเทศโดยจะเน้นตลาดอินเดี ย จีน และอาเซี ยน
นอกจากนี" ยงั เป็ นการเชื& อมต่อผูโ้ ดยสารจากเที& ยวบิ นของการบินไทยที& ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบาย
มากขึ"น
- ดําเนิ นการบริ หารราคาบัตรโดยสารและรายได้อย่างต่อเนื& อง และเป็ นรู ปธรรมมากขึ"น ภายหลังจาก
การนําระบบการบริ หารราคาขายบัตรโดยสารอัติโนมัติ (Automated Fare Management System) มาใช้เต็มรู ปแบบ
ในช่ วงปลายปี P เพื& อกําหนดราคาขายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้สามารถแข่ งขันกับคู่แข่ งในระดับเดี ยวกันได้
ทันเวลาเพื&อสร้างรายได้ให้ได้มากที&สุด
- ดําเนินการปรับปรุ งรู ปแบบและคุณภาพของที&นง&ั โดยสารและระบบสาระบันเทิงโดยเริ& มดําเนิ นการโครงการ
ติดตั"ง Crew Rest และระบบสื& อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บนเครื& องบิน โบอิ"ง @M@-M จํานวน ลํา
- บริ ษทั ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือเพื&อศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อม
บํารุ งอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับบริ ษทั แอร์ บสั อินดัสตรี เมื&อวันที& M มีนาคม
และลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานระยะที& > และการพัฒนาศูนย์ขนส่ งสิ นค้า
ทางอากาศและโลจิ สติกส์ระยะที& > กับกองทัพเรื อ เมื&อวันที& เมษายน
ทั"งนี" โครงการดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ& ง
ของแผนพัฒนาพื"นที&ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economic Corridor) ในการขับเคลื&อน
ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์การอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ& งนับเป็ นปรากฎการณ์ครั"งสําคัญของบริ ษทั ฯ ที&
จะพลิกโฉมท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็ นศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานและศูนย์ขนส่ งสิ นค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ที&
เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลั ที&ทนั สมัยด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
นอกจากนี" บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ซึ& งการบินไทยถือหุ ้น > % ยังได้รับรางวัลระดับโลกจาก
TripAdvisor จํานวน < รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี&ยมของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) สายการบิน
ยอดเยี&ยมในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก (Best Regional Airline in Asia Pacific) และรางวัลหนึ& งในสิ บสายการบินยอด
เยี&ยมระดับโลก (World’s Best Airline – Top > ) ซึ& งเป็ นผลจากการรี วิวของผูโ้ ดยสารทัว& โลกประจําปี
ทั"งนี"
รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยสมายล์เป็ นสายการบินราคาคุม้ ค่าที&มีคุณภาพ ให้การบริ การแบบเต็มรู ปแบบใน
เส้นทางภูมิภาค (Regional Full Service Airline) และสะท้อนถึงความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการบริ การของไทย
สมายล์
ในไตรมาสนี" บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเครื& องบินที&ใช้ในการดําเนิ นงาน P ลํา เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
แต่จากการปรับเที&ยวบินและใช้เครื& องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง มีการใช้ประโยชน์ของเครื& องบินได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ&มขึ"น Aircraft Utilization เพิ&มขึ"นเป็ น > .A ชัว& โมง (จาก >>. ชัว& โมง) ทําให้บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมี ปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิ& มขึ" น A.A% โดยมี ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK)
เพิ&มขึ"นถึง >>. % มีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี&ย M .M% สู งกว่าปี ก่อนซึ& งเฉลี&ยที& @@. %

<

และสู งกว่าค่าเฉลี&ยของอุตสาหกรรมที&อยู่ที& M .>% และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที&ทาํ การขนส่ งรวมทั"งสิ" น . ล้านคน
สูงกว่าปี ก่อน > .>%
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในไตรมาส > ของปี
มีรายได้รวมทั"งสิ" น AP,M A ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนเล็กน้อยประมาณ .M% สาเหตุสําคัญเนื& องจากรายได้จากค่ าโดยสารและ
นํ"าหนักส่ วนเกิ นลดลงจากการปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ"ามันลดลง และการแข่งขันที& รุนแรง ถึงแม้จะมี
จํานวนผูโ้ ดยสารที&ทาํ การขนส่ งเพิ&มขึ"น > .>% ประกอบกับรายได้การบริ การอื&นๆ ลดลงจากจํานวนเที& ยวบินของ
สายการบินลูกค้าที&ลดลง ถึงแม้วา่ จะมีรายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์เพิ&มขึ"นจากภาคการส่ งออกที&
ฟื" นตัวดีข" ึนจากปี ก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายรวม A ,P<@ ล้านบาท เพิ&มขึ"น <,P<A ล้านบาท (P.>%) เนื& องจากค่านํ"ามัน
เครื& องบินเพิ&มขึ"น , ล้านบาท (>M. %) จากราคานํ"ามันเฉลี&ยที&เพิ&มขึ" นถึง A .M% ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่
รวมค่านํ"ามันเพิ&มขึ"น , A> ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายที&เพิ&มขึ"นตามปริ มาณการผลิต และปริ มาณ
การขนส่ งที&เพิ&มขึ"น ประกอบกับค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิ&มขึ"น
ในไตรมาสนี" บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายที& เกิ ดขึ" นครั"งเดี ยวรวมจํานวน AM< ล้านบาท และรับรู ้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื& องบินจํานวน >, >@ ล้านบาท แต่มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี&ยนเงินตรา
ต่างประเทศ >, ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ <,> P ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่วน
ที&เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ <,> @ ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ >.A บาท ลดลงจากปี ก่อน >.< บาท (A@.<%)
ทั"งนี" บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื& อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื& องบิน (EBITDA) จํานวน @,M ล้านบาท ตํ&ากว่าปี ก่อน A,>PP ล้านบาท
(<A.M%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ > .M% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที&เท่ากับ A. %
!. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาส ปี !"#$
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาส > ของปี
ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้แก่ >) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
<) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ& ง จํากัด A) บริ ษทั ทัวร์เอื"องหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด

A

ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที'สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-มี.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
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รายได้ รวม
FD,H$F
"$, H(
- ค่าโดยสารและค่านํ"าหนักส่ วนเกิน
A>,A <
A,A
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
A,M @
A,A>
- รายได้การบริ การอื&นๆ
,P P
<, M<
- อื&นๆ
>
AA<
ค่ าใช้ จ่ายรวม
F#,D(I
F(,$$(
- ค่านํ"ามันเครื& องบิน
> ,MA
> ,MA<
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ"ามัน
< ,M
< ,M >
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
>, <
>,<<P
กําไรจากการดําเนินงาน
!,H#I
I, H$
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื& องบินเช่าดําเนิ นงาน
>M<
>,> <
หัก สํารองค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเปลี&ยนแปลงตามแผนปฏิรูป
<
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื& องบิน
>, >@
>@A
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ
>,
( M>)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
,P @
,>@
กําไรสุ ทธิ
<,> P
, >>
กําไรสุ ทธิส่วนที'เป็ นของบริษทั ใหญ่
(, "I
",DDD
กําไรต่อหุ้น
(บาท)
>.A
.@
ข้ อมูลการดําเนินงานที'สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
@,M
> , AP
-A,>PP
-<A.M
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
.
.P
+.
+> .>
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที&นง&ั -กิโลเมตร)
,A M
>,A@
+P
+A.A
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
>M, A
> , <@
+>,P @
+>>.
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
M .M
@@.
+ .<
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี&ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
.
.
- .<
-> .
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
P
MP
+
+@.<
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
<
M
+
+> .M
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
M.P
@.>
+>.M
นํ"าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
> ,AAP
>A ,
+>A,M <
+> .
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี&ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
M. M
M.>M
- .>
->.
เครื& องบินที&ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ <> มี.ค.
(ลํา)
P
P
ชัว& โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว& โมง)
> , PM
P@,M P
+A,M P
+A.P
อัตราการใช้ประโยชน์เครื& องบินเฉลี&ย
(ชัว& โมง/ลํา/วัน)
> .A
>>.
+ .P
+@.M
อัตราแลกเปลี&ยนเฉลี&ย
1 USD : THB
< .>> >
< . A@
- . <>P
->.
1 EUR : THB
<@.A><P
<P.<> <
->.P A
-A.M
100 JPY : THB
< .P>M
< .PA @
-.
- .>
ราคานํ"ามันเฉลี&ย
(USD/BBL)
P.@@
A@.MA
+ >.P<
+A .M
หมายเหตุ : >) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี&ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื& อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื& องบิน)

รายได้
ในไตรมาส > ของปี
ของรายได้ดงั นี"

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีรายได้รวมลดลง <@P ล้านบาท ( .M%) โดยมีรายละเอียด

รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา% หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านํ"าหนักส่ วนเกิน ลดลง M ล้านบาท (>.A%) เป็ นผลมาจาก
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี&ยต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ"ามันและค่าเบี" ยประกันภัย)
ลดลง .< บาท/RPK (> . %) หรื อประมาณ , @ ล้านบาท ส่ วนหนึ& งเป็ นผลมาจากการแข็งค่ าของเงิ นบาท
โดยเฉพาะเมื&อเทียบกับสกุลเงินที&เป็ นรายได้หลักได้แก่ เงินยูโร และเงินเยน ทําให้รายได้เมื&อคิดเป็ นเงินบาทลดลง
หากไม่ ร วมผลของอัต ราแลกเปลี& ย นที& มีผ ลให้ร ายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี& ย ต่ อ หน่ ว ยลดลง . < บาท/RPK หรื อ
ประมาณ ล้านบาท รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี&ยต่อหน่วยจะลดลงประมาณ > .M% หรื อประมาณ , > ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากการแข่งขันที&รุนแรง และการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ"ามัน (Fuel Surcharge)
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร เพิ&มขึ"น >>. % คิดเป็ นเงินประมาณ A,M ล้านบาท โดยเพิ&มขึ"นใน
ทุกเส้นทางบิน โดยเฉพาะเส้นทางสายยุโรป และสายเหนือ ในขณะที&บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ&มขึ"น
A.A% ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี&ย M .M% สู งกว่าปี ก่อนซึ& งเฉลี&ย @@. % และสู ง
กว่าค่าเฉลี&ยของอุตสาหกรรมที&อยูท่ ี& M .>%
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ เพิ&มขึ" น AA ล้านบาท (> .>%) เป็ นผลจากมีปริ มาณ
การขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิ&มขึ"น > .M% คิดเป็ นเงินประมาณ A ล้านบาท
จากภาคการส่ งออกที&ฟ"ื นตัวดีข" ึนต่อเนื&องมากจากปี ก่อน โดยตลาดที&ขยายตัวได้ดี ได้แก่ จีน กลุ่มประเทศ CLMV ญี&ปุ่น
และสหภาพยุโรป ถึงแม้จะมีรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี&ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ"ามันและค่าประกันภัย)
เท่ากับ M. M บาท ลดลง .> บาท (>. %) โดยมีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี&ย M.P%
สูงกว่าปี ก่อนที&เฉลี&ย @.>% ก็ตาม
รายได้ การบริการอืน' ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพื"น ครัวการบิน การ
บริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื&นๆ ลดลงจากปี ก่อน <>A ล้านบาท (P. %) สาเหตุหลักเกิดจาก
รายได้จากการบริ การภาคพื"น ตํ&ากว่าปี ก่อนจากจํานวนเที& ยวบิ นของสายการบิ นลูกค้าตํ&ากว่าปี ก่อน ประกอบกับ
รายได้จากการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยานตํ&ากว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตามรายได้จากการให้บริ การด้านคลังสิ นค้า
เพิ&มขึ"นจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที&สูงกว่าปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส > ปี
รายละเอียด ดังนี"

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ&มขึ" น <,P<A ล้านบาท (P.>%) โดยมี

ค่ านํ%ามันเครื' องบิน เพิ&มขึ"น , ล้านบาท (>M. %) สาเหตุหลักจากราคานํ"ามันเฉลี&ยสู งกว่าปี ก่อน
A .M% ประกอบกับมีการขยายการผลิต ทําให้มีปริ มาณการใช้น" าํ มันเพิ&มขึ"น ถึงแม้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

เล็กน้อยทําให้ค่านํ"ามันเมื&อคํานวณเป็ นเงินบาทลดลง อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นการบริ หารความเสี& ยงราคานํ"ามันใน
ไตรมาสนี" สามารถลดภาระค่านํ"ามันเป็ นเงิน ล้านบาท ในขณะที&ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี& ยงราคา
นํ"ามัน , A ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํ%ามัน เพิ&มขึ"น , A> ล้านบาท ( . %) โดยมีรายละเอียดดังนี"
ม.ค.-มี.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี&ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื& อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื& องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี&ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื&น
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา% มัน
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ ลดลง > P ล้านบาท (>.@%) สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนพนักงานที&ลดลงจากการเกษียณอายุ
และโครงการร่ วมใจจากองค์กร (MSP) สําหรับพนักงานทัว& ไปตามแผนปฏิรูปองค์กร
ค่าใช้จ่ายเกี& ยวกับการบิ น ประกอบด้วย ค่ าบริ การการบิ น ค่ าใช้จ่ายเกี& ยวกับนักบิ นและลูกเรื อ และค่ า
สิ นค้าและพัสดุใช้ไป เพิ&มขึ"น @< ล้านบาท (M. %) สาเหตุหลักจากปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งที&สูงกว่าปี ก่อน
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยานเพิ&มขึ" น P@ ล้านบาท ( P.<%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการปริ มาณ
การผลิตที& เพิ&มขึ"น การประมาณการค่าซ่ อมแซมเครื& องบิ นตามสภาพการบินและเงื&อนไขการบํารุ งรักษาเครื& องบิ น
และค่ าซ่ อมบํารุ งเพื& อเตรี ยมสภาพเครื& อ งบิ นก่ อนการส่ งมอบคื นเครื& องบิ นเช่ า ดํา เนิ นงาน (Return Condition)
ประกอบกับมีการส่ งซ่อมอะไหล่เครื& องยนต์ที&มีอายุการใช้งานจํากัด (Life Limited Parts) และอัตราค่าซ่ อมบํารุ งสู ง
กว่าปี ก่อน
ค่าเสื& อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ตํ&ากว่าปี ก่อน A > ล้านบาท (P.>%) เป็ นผลจากมีเครื& องบินและที&นง&ั
เครื& องบิน ประกอบกับทรัพย์สินอื&นที&มีการคิดค่าเสื& อมราคาเต็มจํานวนแล้ว

@

ค่าเช่ าเครื& องบิ นและอะไหล่ เพิ&มขึ" น ล้านบาท (P.>%) เนื& องจากรับมอบเครื& องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน
เพิ& มขึ" นในระหว่างปี P ได้แก่ เครื& องบิ น A< -P XWB จํานวน ลํา ถึ งแม้ว่าจะมี การส่ งคื นเครื& องบิ นเช่ า
ดําเนินงาน B@@@- จํานวน ลํา ในเดือนธันวาคม P และ มกราคม
ก็ตาม
ค่าใช้จ่ายเกี&ยวกับการขายและโฆษณา เพิ&มขึ"น ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายสํารอง
ที&นง&ั เพิ&มขึ"นทั"งจากจํานวนการสํารองที&นง&ั และอัตราค่าบริ การที&เพิ&มขึ"น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม ลดลง > ล้านบาท ( .A%) สาเหตุหลักเกิ ดจาก บริ ษทั
บริ การเชื"อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) มีกาํ ไรลดลงจากปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี"
- บริ ษทั บริ การเชื"อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) กําไร @@ ล้านบาท ลดลง > ล้านบาท
- บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน& แนล แอร์พอร์ตโฮเต็ล จํากัด กําไร @ ล้านบาท ลดลง ล้านบาท
- บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําไร >> ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
- บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด กําไร >A ล้านบาท เพิ&มขึ"น < ล้านบาท
- บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด มีกาํ ไร <A ล้านบาท เพิ&มขึ"น @ ล้านบาท
- บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ขาดทุน >> ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ ลดลง > P ล้านบาท (M.>%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูย้ ืมทั"งระยะสั"นและระยะ
ยาวตํ&ากว่าปี ก่อน และการแข็งค่าของเงินบาทเมื&อเที ยบกับเงิ นสกุลหลักของหนี" สินระยะยาว โดยเฉพาะเงินยูโร ทําให้
ค่าใช้จ่ายเมื&อคํานวณเป็ นเงิ นบาทมียอดลดลง ประกอบกับเป็ นผลจากการบริ หารเงินสด และการปรับโครงสร้างทาง
การเงิน
ประมาณการค่ าซ่ อมแซมเครื' องบินเช่ าดําเนินงาน จํานวน >M< ล้านบาท เป็ นการสํารองค่าซ่ อมบํารุ งเพื&อ
เตรี ยมสภาพเครื& องบิ นก่อนการส่ งมอบคื นเครื& องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน (Return Condition) A<< -< จํานวน ลํา
เพิ&มเติมเนื&องจากการคืนเครื& องบินเช่าดําเนินงานก่อนกําหนด
สํ ารองค่ าใช้ จ่ายในการสนับสนุนการเปลีย' นแปลงตามแผนปฏิรูป จํานวน < ล้านบาท เป็ นการสํารองเงิน
ตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในการสนับสนุนการเปลี&ยนแปลงตามแผนปฏิรูปองค์กร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ และเครื' องบิน >, >@ ล้านบาท เพิ&มขึ"น MA< ล้านบาท (AMA. %)
ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื& องบิน M ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน @@@ ล้านบาท ประกอบด้วย A<A ลํา A<A - < ลํา B@A@-A ลํา B@A@-A Freighter ลํา และ B@<@-A > ลํา รวม >A ลํา
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ > @ ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน ล้านบาท เกิ ดจากการตั"ง
สํารองด้อยค่าอะไหล่ที&เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้สูงกว่าปี ก่อน
กําไรจากอัตราแลกเปลี'ยนเงินตราต่ างประเทศ >, ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี&ยน
เงินตราต่างประเทศที&ยงั ไม่เกิดขึ"น (Unrealized FX Gain) >,@P@ ล้านบาท ซึ& งเกิดจากการปรับยอดเงินกูโ้ ดยเฉพาะ
เงินสกุลยูโรที&แข็งค่าขึ"นและสิ นทรัพย์หนี"สินที&เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ" นงวด และขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศที&เกิดขึ"นแล้ว (Realized FX Loss) <@ ล้านบาท

M

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื& องบิน
อื&น ๆ (ที&ไม่ใช่เครื& องบิน)
รวม
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ในไตรมาส > ของปี
บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื&อการลงทุน M ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน PA ล้านบาท
โดยรายจ่ายเพื&อการลงทุนในไตรมาสนี"ประกอบด้วย
- การลงทุ นในเครื& อ งบิ น จํา นวน M> ล้า นบาท โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการจ่ ายเงิ นล่ วงหน้าค่ าเครื& องบิ น
A< -P XWB จํานวน > ลํา
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื&น ๆ จํานวน ล้านบาท
การจัดหาเงินทุน
ในไตรมาสแรกของปี
บริ ษัท ฯ ได้ ด ํา เนิ น การจั ด หาเงิ น ทุ น โดยการเบิ ก รั บ เงิ น กู้ต่ อ จาก
กระทรวงการคลังในรู ปการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ในสกุลเงินตราต่างประเทศ และเบิกใช้
วงเงินสิ นเชื&อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศเพื&อขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกูร้ ะยะสั"นที&ครบกําหนด
และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานรวมทั"งสิ" น , ล้านบาท
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี"
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ&มขึ"น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม' ขึน%
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ในไตรมาส > ของปี
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนินงานจํานวน @, > ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน
>>> ล้านบาท และเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจํานวน @ @ ล้านบาท ตํ&ากว่าปี ก่อน @ ล้านบาท แต่มีเงิ นสด
สุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจํานวน , > ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน >,P>M ล้านบาท จากการชําระคื นเงิ นกูท้ " งั
ระยะสั"นและระยะยาวเพิ&มขึ"น เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที& <> มีนาคม
มีจาํ นวน ><, ><
ล้านบาท เพิ&มขึ"นจาก ณ วันที& <> ธันวาคม P จํานวน < ล้านบาท แต่ลดลงจาก ณ วันที& <> มีนาคม P เป็ นจํานวน
P,< P ล้านบาท ซึ& งส่ วนหนึ&งเกิดจากนโยบายการบริ หารเงินสดให้มีเงินสดคงเหลืออยูใ่ นระดับที&เหมาะสมยิ&งขึ"น

P

เครื'องบิน
ในไตรมาส > ของปี
บริ ษทั ฯ ปลดประจําการเครื& องบิน B@<@-A จํานวน >ลํา แต่ในขณะเดียวกันมี
การนําเครื& องบิ น B@<@-A จํานวน >ลํา ที& ปลดประจําการไปตั"งแต่ปี
กลับมาให้บริ การใหม่ ทําให้จาํ นวน
เครื& องบินที&ใช้ในการดําเนินงาน ณ <> มีนาคม
มีจาํ นวน P ลํา เท่ากับ ณ สิ" นปี P และ<> มีนาคม P ใน
จํานวนนี"เป็ นเครื& องบิน A< - จํานวน ลําซึ& งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
สิ นทรัพย์
ณ วันที& <> มีนาคม
บริษัทฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมลดลงจากวันที& <> ธันวาคม
> P ล้านบาท ( .>%) โดยมีรายละเอียด ดังนี"

P จํานวน

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2560
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ& ือไว้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื&น ๆ

31 ธ.ค. 2559

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี'ยนแปลง

%ของ
ล้ านบาท
สิ นทรั พ ย์ รวม

%

13,613
11,020
36,534

4.8
3.9
12.9

13,390
12,322
33,662

4.7
4.4
11.9

+223
-1,302
+2,872

+1.7
-10.6
+8.5

สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด& ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื&องบินและเครื&องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื&องบิน
เครื&องบินภายใต้สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด& ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื&องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์

61,167

21.6

59,374

21.0

+1,793

+3.0

10,227
43,325
110,973
9,924
424
13,758
2,998

3.6
15.3
39.2
3.5
0.1
4.9
1.1

9,647
44,686
112,917
10,228
371
13,872
3,170

3.4
15.8
39.9
3.6
0.1
4.9
1.1

+580
-1,361
-1,944
-304
+53
-114
-172

+6.0
-3.0
-1.7
-3.0
+14.3
-0.8
-5.4

ที'ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื&นๆ

191,629
30,199

67.7
10.7

194,891
28,859

68.8
10.2

-3,262
+1,340

-1.7
+4.6

รวมสิ นทรั พ ย์

282,995

100.0

283,124

100.0

-129

-0.1

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน >,> @ ล้านบาท หรื อคิดเป็ น >. % ของสิ นทรัพย์ท" งั หมด เพิ&มขึ"นจากวันที&
<> ธันวาคม P จํานวน >,@P< ล้านบาท (<. %) โดยมีรายการที&เพิ&มขึ"นหรื อลดลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื&นๆ เพิ&มขึ" น ,M@ ล้านบาท (M. %) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี" การค้าเพิ&มขึ" น ,
ล้านบาท ( A.M%) จากยอดขายในเดื อนมี นาคม
ที& สู งกว่ าเดื อน ธันวาคม P อย่างไรก็ตามบริ ษ ทั ฯ มี
ความสามารถในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี" จากลูกหนี" การค้าได้ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
ระยะเวลาการเก็บหนี"เฉลี&ยประมาณ < วัน ซึ& งตํ&ากว่าระยะเวลาการให้สินเชื&อโดยปกติของบริ ษทั ฯ

>

- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที&ถือไว้เพื&อขาย ลดลง >,< ล้านบาท (> . %) สาเหตุหลักเกิดจากการตั"งสํารอง
ด้อยค่าของเครื& องบินเพิ&มขึ"นในไตรมาสนี" ประกอบกับขายเครื& องบิน A<< -< จํานวน > ลํา และเครื& องยนต์อะไหล่
A<A - จํานวน > เครื& องยนต์
ที&ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน >P>, P ล้านบาท หรื อคิดเป็ น @.@% ของสิ นทรัพย์ท" งั หมด ลดลง
จากวันที& <> ธันวาคม P เป็ นจํานวน <, ล้านบาท (>.@%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื& อมราคาตามปกติ
ในขณะที&เครื& องบินและเครื& องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าเพิ&มขึ"น M ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการจ่ายล่วงหน้าค่า
เครื& องบิน A< -P XWB จํานวน > ลํา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื&นๆ มีจาํ นวน < ,>PP ล้านบาท หรื อคิดเป็ น > .@% ของสิ นทรัพย์ท" งั หมด เพิ&มขึ"น
จาก ณ วันที& <> ธันวาคม P จํานวน >,<A ล้านบาท (A. %) สาเหตุหลักเกิดจาก
- ค่ าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี เพิ& มขึ" น M ล้านบาท สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่ าใช้จ่ายในโครงการปรั บปรุ ง
เครื& องบินเช่าดําเนินงานแบบโบอิ"ง @M@-M จํานวน ลําโดยการติดตั"ง Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity
- การเพิ&มขึ"นของเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื& องบิ นตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) จํานวน AM
ล้านบาท ตามประมาณการหนี" สินระยะยาวที&บริ ษทั ได้ประมาณเพิ&มขึ"นในส่ วนค่าซ่ อมแซมเครื& องบินตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานตามสภาพการบิน และเงื&อนไขการบํารุ งรักษาเครื& องบิน ทั"งนี" บริ ษทั สามารถนําค่าใช้จ่ายที& จะเกิดขึ"นตาม
ประมาณการหนี"สินดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื&อนไขที&ปรากฏในสัญญาเช่า
อัต ราผลตอบแทนจากสิ นทรั พ ย์ (Return on Asset) ในไตรมาส > ของปี
เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึ& งเท่ากับ .

เท่ ากับร้ อยละ >.

หนีส% ิ น
ณ วันที& <> มีนาคม
หนี" สินรวมของ บริษทั ฯ และบริษัทย่ อย ลดลงจาก ณ วันที& <> ธันวาคม
จํานวน <, ล้านบาท (>.A%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี"สิน ดังนี"

P

งบการเงินรวม
31 มี.ค. 2560
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2559

%ของ
ล้ านบาท
หนีส% ิ นรวม

เปลี'ยนแปลง

%ของ
หนีส% ิ นรวม

ล้ านบาท

%

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

65,184

26.5

64,555

25.9

+629

+1.0

59,300
60,830
33,922
154,052
26,740

24.1
24.7
13.8
62.6
10.9

59,300
64,750
35,933
159,983
24,998

23.8
25.9
14.4
64.1
10.0

-3,920
-2,011
-5,931
+1,742

-6.1
-5.6
-3.7
+7.0

รวมหนีส% ิ น

245,976

100.0

249,536

100.0

-3,560

-1.4

หนี"สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี"สินที&ถึงกําหนดชําระภายในหนึ& งปี ,@ ล้านบาท) ซึ& งคิดเป็ นร้อยละ .
ของหนี"สิ"นทั"งหมด เพิ&มขึ"นจาก ณ <> ธันวาคม P จํานวน P ล้านบาท (>. %)

>>

หนี" สินระยะยาว (รวมหนี" สินที& ถึงกําหนดชําระภายในหนึ& งปี ,722 ล้านบาท) ซึ& งคิดเป็ นร้อยละ .
ของหนี"สิ"นทั"งหมด ลดลง ,P<> ล้านบาท (<.@%) ส่ วนหนึ& งเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื&อเทียบกับเงินสกุล EUR
และ USD ณ <> มีนาคม
เมื&อเที ยบกับ ณ วันสิ" นงวดของปี P ทําให้หนี" สินระยะยาวเมื&อคิ ดเป็ นเงิ นบาทมี
จํานวนลดลง หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลี&ยน ณ วันสิ" นงวด จํานวน >,@P@ ล้านบาท หนี" สินระยะยาวจะ
ลดลงจํานวน A,><A ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี" สินไม่หมุนเวียนอื& นๆ ซึ& งคิ ดเป็ นร้ อยละ > .P ของหนี" สิ"นทั"งหมด เพิ&มขึ" น >,@A ล้านบาท (@. %)
สาเหตุ หลักเกิ ดจากประมาณการค่ าใช้จ่ายค่ าซ่ อมแซมเครื& องบิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ที& เกี& ยวเนื& องกับค่ าซ่ อม
เครื& องบินตามสภาพการบินและเงื&อนไขการบํารุ งรักษาเครื& องบิ น ทั"งนี" บริ ษทั ฯ สามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปขอคื น
จากผูใ้ ห้เช่าได้จากรายการเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื& องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve)
ณ สิ" นไตรมาส > ของปี
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี"สินที&มีภาระดอกเบี"ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest
Bearing Debt to Equity) ลดลงจาก . เท่า ณ <> ธันวาคม P เป็ น A.< เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที& <> มีนาคม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน <@, >P ล้านบาท เพิ&มขึ"นจากวันที& <> ธันวาคม P
จํานวน <,A<> ล้านบาท (> . %) เป็ นผลมาจากผลกําไรจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในไตรมาสนี"
อย่างไรก็ตามกําไรสุ ทธิ ที& ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
(Return on Equity) ลดลงจาก > .M% ในไตรมาส > ของปี P เป็ น P. % ในไตรมาสนี"
4. ปัจจัยที'มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบินโลกในช่วง P เดือนที&เหลือของปี พ. ศ.
คาดว่ายังคงเติ บโตในเนื& องจากการฟื" น
ตัวของเศรษฐกิ จโลก อย่างไรก็ตามแนวโน้มกําไรปี นี" จะลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อนเป็ นผลจากราคานํ"ามันและการ
แข่งขันที&รุนแรงขึ"น การขนส่ งสิ นค้าปรับตัวดีข" ึนจากปริ มาณการค้าโลกที&ฟ"ื นตัว ในขณะที&มีเหตุการณ์ก่อการร้ายที&
เกิ ดขึ" นในหลายแห่ งในยุโรปและส่ วนอื&น ๆ ของโลกจะมีผลต่อความต้องการเดิ นทางของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี"
วิกฤติของเกาหลีเหนื อและความไม่แน่นอนในนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา อาจส่ งผลกระทบต่อการฟื" นตัว
ของเศรษฐกิจโลก ทั"งนี" สายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกคาดว่าจะมีกาํ ไรสุ ทธิ ลดลงในปี
เนื&องจากปริ มาณ
การผลิ ตที& คาดว่าจะเพิ&มขึ" นมากกว่าความต้องการเดิ นทาง ผลประกอบการที& ดีข" ึ นจากการขนส่ งสิ นค้าคาดว่าจะ
ชดเชยราคานํ"ามันที&เพิ&มขึ"นได้บางส่ วน การใช้เครื& องบินรุ่ นใหม่ที&มีความทันสมัย และการเปิ ดเสรี อย่างเป็ นรู ปธรรม
ทําให้การแข่งขันในภูมิภาคทวีความรุ นแรงขึ"นเรื& อย ๆ
สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทยในไตรมาส เป็ นช่วงเริ& มเข้าสู่ Low season อย่างไรก็ตามในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนั"น คาดว่าจะกระตุน้ การเดินทางได้บา้ ง โดยเฉพาะใน
เส้นทางไปยังประเทศญี&ปุ่น ที&มีปริ มาณความต้องการเดินทางมากเป็ นพิเศษในช่วงวันหยุดยาวในไตรมาส ที&จะถึงนี"
นอกจากนี" ยังมี ปัจจัยสนับสนุ นอุตสาหกรรมการบิ นของไทยที& เป็ นรู ป ธรรมโดยเฉพาะนโยบายรั ฐบาลในการ
ส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยการเชื& อมโยงโครงข่าย
เส้นทางการบินของประเทศไทยกับประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ และการเตรี ยมความพร้อมของโครงสร้าง
พื"นฐานด้านการบิน ตลอดจนการพัฒนาท่าอากาศยานของไทยทัว& ประเทศ และโครงการพัฒนาสนามบิ นอู่ตะเภา

>

โดยตั"งเป้ าหมายให้เป็ นศูนย์กลางซ่อมบํารุ งเครื& องบินที&ทนั สมัยที&สุดของเอเชียแปซิ ฟิก อีกทั"ง การดําเนิ นการแก้ไข
ปั ญหามาตรฐานการบินพลเรื อนของไทยมีความก้าวหน้าขึ"นมากซึ& งส่ งผลต่อความเชื& อมัน& ของสายการบินของไทย
ในการขยายธุ รกิ จด้วย โดยเฉพาะในประเด็นการตรวจสอบเพื&อออกใบรับรองผูด้ าํ เนิ นการเดิ นอากาศ (An Air
operator’s certificate : AOC) ใหม่ให้กบั สายการบินที&ทาํ การบินระหว่างประเทศจํานวน < สายการบิน ซึ& งตาม
เงื&อนไขขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ต้อง
สามารถออก AOC ใหม่ (AOC Re-certification) ให้แก่สายการบินจํานวนไม่นอ้ ยกว่า > แห่ งนั"น สํานักงานการบิน
พลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.) คาดว่าจะสามารถออก AOC ใหม่ให้สายการบินได้อย่างน้อย > สายการบิ น
ภายใน < มิ ถุนายน
อย่างไรก็ตาม สายการบิ นที& ยงั ไม่ได้รับ AOC ใหม่จะต้องหยุดทําการบิ นระหว่าง
ประเทศตั"งแต่วนั ที& > กรกฎาคม
เป็ นต้นไป จนกว่าจะได้รับ AOC ใหม่ หรื อจนกว่าประเทศไทยจะสามารถ
ปลดธงแดงได้ท" งั นี" การบินไทยสามารถดําเนินการได้แล้วเสร็ จและได้รับใบรับรองผูด้ าํ เนิ นการเดินอากาศใหม่แล้ว
เมื&อวันที& M พฤษภาคม
ในปี
บริ ษทั ฯ เข้าสู่ ระยะที& < ของแผนปฏิรูปองค์กร โดยให้มีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผน
อย่างใกล้ชิดเพื&อให้มน&ั ใจว่าบริ ษทั ฯ จะสามารถปรับปรุ งแผนงานให้สะท้อนต่อการเปลี&ยนแปลงของสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยจะมีการดําเนินการที&สาํ คัญดังนี"
• ลงนามสัญญาความร่ วมมือระหว่างกันบนเที&ยวบินร่ วม (Codeshare) กับบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) เพื&อเพิ&มความแข็งแกร่ งให้กบั เครื อข่ายเส้นทางบินรวมทั"งรองรับการขยายช่องทางการขาย และเพิ&มความ
สะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสารในเส้นทางเชื&อมต่อของทั"งสองสายการบินให้มากขึ"น
• การเพิ&มศักยภาพฝูงบิ นด้วยแผนการรับมอบเครื& องบินใหม่ @ ลํา ในปี
ประกอบด้วยเครื& องบิ น
แบบแอร์ บสั A< -P XWB จํานวน ลํา และเครื& องบินแบบโบอิ"ง @M@-P จํานวน ลํา โดยมีแผนนํามาใช้บิน
ในเส้นทางบินข้ามทวีปเป็ นหลัก
• การจัดทําโครงการ New Web and Mobile Platform เพื&อปรับเปลี&ยนการให้บริ การทางช่องดิจิทลั ใหม่
เพื&อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งในระดับเดี ยวกันกับสายการบิ นชั"นนําของโลก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างเต็มที&
• การปรับปรุ งรู ปแบบและคุณภาพของที& นง&ั โดยสารและระบบสาระบันเทิ งโดยปรับปรุ งอุปกรณ์ใน
เครื& องบินทุกลําที& เป็ นแบบเดียวกัน ให้มีที&นง&ั โดยสารและระบบสาระบันเทิ งลักษณะเดียวกันในแต่ละชั"นโดยสาร
เพื&อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสารทําให้มีสดั ส่ วนเครื& องบินที&ทนั สมัยเพิ&มขึ"น

><
". สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที'สําคัญ
ม.ค.-มี.ค.
2560

2559

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.83

0.85

อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

5.75

14.29

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

6.36

11.96

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

8.98

16.84

ร้ อยละ

1.48

2.17

อัตราส่วนหนี"สินที&มีภาระดอกเบี"ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

เท่า

4.33

4.95

อัตราส่วนหนี"สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)

เท่า

6.64

6.90

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี"ย

เท่า

6.23

8.64

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)

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

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที&ถือไว้เพื&อขาย) / หนี" สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที&ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้)
อัตรากําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
= กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี&ยน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี&ยน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉลี&ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี"ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี&ย
อัตราส่ วนหนีส% ิ นที'มีภาระดอกเบีย% ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสั"น+หนี" สินระยะยาวรวมส่ วนที&ถึงกําหนดชําระภายใน > ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส% ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี" สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย%
= EBITDA / ดอกเบี"ยจ่าย

