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เรื อง

นําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน
สิ1 นสุ ดวันที 3 มีนาคม

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีส่ งมาด้วย . งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
งวดสามเดือน สิ1 นสุ ดวันที 3 มีนาคม
. คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สําหรับไตรมาส ปี
สิ1 นสุ ด
วันที 3 มีนาคม
ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
3. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม FC -3)
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงิ นของบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน สิ1 นสุ ดวันที 3 มีนาคม
ซึ งผ่านการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี (สํานักงาน
การตรวจเงิ นแผ่นดิ น) แล้ว พร้ อมคําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิ นสําหรั บไตรมาส ปี
สิ1 นสุ ดวันที
3 มีนาคม
ตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี1
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่ ระยะที 3 ของแผนปฏิ รูปองค์กรคื อ “การเติ บโตอย่างยังยืน” โดยมี
กลยุทธ์ ในการดํา เนิ นงาน กลยุท ธ์ ได้แ ก่ ) พัฒ นาเครื อข่ ายการบิ นที แข่ งขันได้ ทํากําไรและลดความ
ซับซ้อนของฝูงบิน ) เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้างรายได้ 3) สร้างความเป็ นเลิศในการ
ให้บริ การ (Service Ring) C) มีตน้ ทุนทีแข่งขันได้ และการดําเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพ ) สร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีสนับสนุนความยังยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยียม ) บริ หารบริ ษทั ในเครื อและกลุ่มธุ รกิจ
และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพือความยังยืน โดยไตรมาสนี1มีการดําเนินการทีสําคัญ เช่น การยกเลิกทําการบิน
ทีท่าอากาศยานดอนเมืองของสายการบินไทยสมายล์ เมือวันที มกราคม
โดยใช้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เป็ นฐานการบินเพียงแห่งเดียวซึ งเป็ นหนึงในการปรับแผนยุทธศาสตร์ เพือเตรี ยมพร้อมรองรับการขยายตัวเปิ ด
ตลาดการบินใหม่ๆ ในต่างประเทศ เริ มดําเนิ นการโครงการติดตั1ง Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity
บนเครื องบิ นโบอิ1ง - จํานวน ลํา นอกจากนี1 ยังได้ลงนามบันทึ กข้อตกลงความร่ วมมื อเพื อศึ กษาความ
เป็ นไปได้ในโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับบริ ษทั แอร์ บสั อินดัสตรี
เมื อวันที มี นาคม
และลงนามบันทึ กความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมื อด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุ ง
อากาศยานระยะที และการพัฒนาศูนย์ขนส่ งสิ นค้าทางอากาศและโลจิ สติ กส์ระยะที กับกองทัพเรื อ เมือ
วันที เมษายน
เป็ นต้น
…2/ในไตรมาส

2

ในไตรมาสนี1 บริ ษทั ฯ มีจาํ นวนเครื องบินทีใช้ในการดําเนิ นงาน f ลํา เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน แต่มีการใช้ประโยชน์ของเครื องบินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิมขึ1น ทําให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณ
การผลิ ตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิมขึ1 น C.C% โดยมีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิมขึ1 นถึ ง . % มี
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย . % สู งกว่าปี ก่อนซึ งเฉลียที . % และสู งกว่าค่าเฉลีย
ของอุตสาหกรรมที . % และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีทําการขนส่ งรวมทั1งสิ1 น . ล้านคน สูงกว่าปี ก่อน . %
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในไตรมาส ของปี
มีรายได้รวมทั1งสิ1 น Cf, C
ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนเล็กน้อยประมาณ . % สาเหตุ สําคัญเนื องจากรายได้จากค่ า
โดยสารและนํ1าหนักส่ วนเกินลดลงจากการปรับอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ1ามันลดลง และการแข่งขันทีรุ นแรง
ถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากค่ าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์เพิมขึ1 นจากภาคการส่ งออกที ฟื1 นตัวดี ข1 ึ นจากปี
ก่อน สําหรับค่าใช้จ่ายรวม C ,f3 ล้านบาท เพิมขึ1น 3,f3C ล้านบาท (f. %) เนื องจากค่านํ1ามันเครื องบินเพิมขึ1น
, ล้านบาท ( . %) จากราคานํ1ามันเฉลียที เพิมขึ1 นถึง C . % ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมค่านํ1ามัน
เพิมขึ1น , C ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายทีเพิมขึ1นตามปริ มาณการผลิต และปริ มาณการขนส่ งที
เพิมขึ1น ประกอบกับค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิมขึ1น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ1นครั1งเดียวรวมจํานวน C 3 ล้านบาท และรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์และเครื องบิ นจํานวน , ล้านบาท แต่ มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ , ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ 3, f ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ
ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 3, ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ .C บาท ลดลงจากปี ก่อน .3 บาท (C .3%)
ณ วันที 3 มีนาคม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทั1งสิ1 น ,ff ล้านบาท ลดลง
จากวันที 3 ธันวาคม f จํานวน f ล้านบาท ( . %) หนี1 สิ นรวมของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ ากับ
C ,f ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที 3 ธันวาคม f จํานวน 3, ล้านบาท ( .C%) และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มี
จํานวน 3 , f ล้านบาท เพิมขึ1นจากวันที 3 ธันวาคม f จํานวน 3,C3 ล้านบาท ( . %) เป็ นผลมาจาก
ผลกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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