คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
สาหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2563
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บทสรุปผู้บริหาร
การเดินทางท่องเที่ยวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 หดตัว
ตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค ส่งผลต่อข้ อจากัด
ในการเดินทาง และทาให้ ปริ มาณความต้ องการเดิ น ทาง
ลดลง โดยสถิตินกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ าประเทศ
ไทยในช่ ว งเดื อ นมกราคม – มี น าคม 2563 มี จ านวน 6.7
ล้ านคน ลดลงร้ อยละ 38 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดย
นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็ นนักท่องเที่ยวหลักหดตัวที่ร้อยละ
60 ในขณะที่จานวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปลดลง
น้ อ ยที่ สุด ร้ อยละ 15 เนื่ อ งจากในภูมิ ภ าคดัง กล่า วได้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดในปลายไตรมาสที่ 1 สะท้ อน
จากสถานการณ์ ที่กล่าวข้ างต้ น ดังนันสายการบิ
้
นไทยแอร์
เอเชียมีจานวนผู้โดยสารรวมในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อยู่
ที่ 4.5 ล้ านคน ลดลงร้ อยละ 23 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ในไตรมาสดังกล่าว ได้ ปรับเส้ นทางบิน และปรับแผน
ปริ มาณที่นงั่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทาการบินและให้
สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการเดิ นทาง โดยลดความถี่ และ
ยกเลิกการให้ บริ การเส้ นทางบินในกลุ่มประเทศที่มีความ
เสีย่ งการแพร่ระบาด ดังนัน้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ระงับการบิน
เส้ นทางบินระหว่างประเทศระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 31
พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
อยู่ที่ 4,834 ล้ า นที่ นั่ง ลดลงร้ อยละ 30 เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว ง
เดียวกันของปี ก่อน ในไตรมาสดังกล่าว บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
ได้ ด าเนิ น การขายอากาศยานและเช่ า อากาศยานกลับ
(Aircraft Sale and Leaseback) จ านวน 9 ล า และขาย
อากาศยานจานวน1 ลา ส่งผลให้ บริ ษัทมีเครื่ องบินจานวน
62 ลา ณ สิ ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2563

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ชะลอ
ตัวลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีสาเหตุหลักจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการบังคับใช้ มาตรการ
ควบคุมการแพร่ ระบาดที่เข้ มงวดของหลายประเทศ ส่งผล
ต่ อ ภาคการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ช ะงัก งัน อย่ า งรุ น แรง
อย่ า งไรก็ ต าม ภาครั ฐ บาลและธนาคารกลางของนานา
ประเทศได้ ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบ
กลุม่ ต่างๆ อาทิ การปรับลดดอกเบี ้ย การอัดฉีดปริ มาณเงิน
ในระบบเพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สภาพคล่อ ง ตลอดจนการชดเชย
รายได้ ให้ กับประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบ สาหรับเศรษฐกิจ
สหรั ฐ ฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัว ที่ ร้ อยละ 4.8 จาก
ขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยสาเหตุ
หลัก มาจากการบัง คับ ใช้ มาตรการปิ ดเมื อ งในรั ฐ ต่ า งๆ
(Lockdown) กดดันภาวะการลงทุนและการบริ โภค ดังนัน้
ธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) ได้ ลดอั ต ราดอกเบี ย้ ลงอยู่
ระหว่างร้ อยละ 0.00 – 0.25 และออกมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริ มาณ (QE) โดยไม่จากัดวงเงินอัดฉีดเข้ าระบบ พร้ อม
ทั ง้ อนุ มั ติ ง บเพื่ อ เยี ย วยาภาคธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจจีนหดตัวที่ร้อยละ 6.8 จากปี ก่อน ซึ่ง
มี ส าเหตุ ห ลัก จากการหยุ ด กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และ
มาตรการการปิ ดเมื อ งที่ เ ข้ มงวด ในช่ ว งมกราคมและ
กุ ม ภาพัน ธ์ ส่ง ผลให้ ก ารผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมและการ
ลงทุนปรั บตัวลง เช่นเดียวกับการส่งออกและยอดการค้ า
ปลีกติดลบอย่างรุ นแรง ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย
ฟื น้ ตัวขึ ้นในเดือน มีนาคม หลังการผ่อนคลายมาตรการคุม
เข้ ม โดยความผัน ผวนดัง กล่า วส่ง ผลต่ อ การเติ บ โตของ
เศรษฐกิจไทย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท

ตามที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นส่ ง ผลให้ ผลการด าเนิ น งานของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีรายได้ รวม
จานวน 9,399.0 ล้ านบาท และมี ขาดทุนสุทธิ สาหรั บ งวด
จานวน 671.4 ล้ านบาท พลิกจากกาไรในช่วงเดียวกันของปี
ก่อนจานวน 497.2 ล้ านบาท

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวโดยหลัก
จากมู ล ค่ า การส่ ง ออกที่ ช ะลอตั ว ตามการหดตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้ มาตรการจากัดด้ านการเดินทาง
และมาตรการการกักกันตนเองในที่พกั ยังส่งผลให้ ภาคการ
ท่ อ งเที่ ย วและภาคบริ ก ารซึ่ ง เป็ นส่ ว นรายได้ หลัก ของ
เศรษฐกิจไทยหยุดชะงัก
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สรุปผลการดาเนินงาน
บมจ. เอเชี ย เอวิ เ อชั่น (“บริ ษั ท ”) เป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ใน บจ. ไทยแอร์ เ อเชี ย ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จ สายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย
โดยถือหุ้นร้ อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
ผลประกอบการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2563 เป็ นไปดังนี ้:
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: ล้ ำนบำท

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม
2563
2562
9,399.0
11,618.2
10,767.8
10,493.4
(1,368.8)
1,124.8
(1,222.0)
903.5
(671.4)
497.2
(550.6)
406.3
(3,659.2)
903.5
(2,011.9)
497.2
(1,647.3)
406.3
(0.1385)
0.1025

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

เปลี่ยนแปลง

-19%
+3%
->100%
->100%
->100%
->100%
->100%
->100%
->100%
->100%

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มี รายได้ รวมทังสิ
้ ้น 9,399.0 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 19 จากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่
เท่ากับ 11,618.2 ล้ านบาท ขณะที่มีค่าใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้น 10,767.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ส่งผลให้ ในไตรมาส 1 ปี 2563 ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มี ขาดทุนสุทธิจานวน 671.4 ล้ านบาท พลิกจากกาไรสุทธิ
จานวน 497.2 ล้ านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานอยู่ที่ 0.1385 บาท และมีขาดทุนในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จานวน 2,011.9 ล้ านบาท พลิกจากกาไรในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จานวน 497.2 ล้ านบาท ในปี ก่อน
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: ล้ ำนบำท

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
มีนำคม 2563
ธันวำคม 2562
76,321.4
62,902.6

สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
สินทรัพย์

เปลี่ยนแปลง
+21%

53,737.5

35,214.1

+53%

17,137.0

19,943.9

-14%

5,446.9

7,744.6

-30%

22,583.9

27,688.5

-18%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์มีจานวน 76,321.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13,418.8 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 21 เทียบจากสิ ้นปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 668.5 ล้ านบาท มาจากลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ลดลงจานวน 1,646.5 ล้ านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจานวน 868.2 ล้ านบาท
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 14,087.3 ล้ านบาท มาจากการรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ จานวน 33,064.5 ล้ านบาท
มาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16 มาใช้ ในขณะที่เครื่ องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ลดลงจานวน 18,994.4 ล้ านบาท โดยหลักจากการขายเครื่ องบินจานวน 10 ลา
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หนี ้สินมีจานวน 53,737.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 18,523.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 53 เทียบจากสิ ้นปี ก่อนซึง่
เป็ นผลมาจาก
(1) หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 2,856.4 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากหนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 4,106.4 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้ ในขณะที่มีรายได้ รับล่วงหน้ าลดลงจานวน 1,982.5 ล้ านบาท เนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคและการจากัดการเดินทางส่งผลต่อยอดการจองล่วงหน้ า
(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 15,667.0 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจาก
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 18,274.6 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่16 มาใช้ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจานวน 1,927.8 ล้ านบาท ตามการชาระคืนหนี ้สินและ
ดอกเบี ้ยจ่าย
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 22,583.9 ล้ านบาท ลดลง 5,104.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18 เทียบจากสิ ้นปี
ก่อน ซึง่ เป็ นผลจากขาดทุนจากการดาเนินงานสาหรับงวดจานวน 1,222.0 ล้ านบาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจานวน 2,437.1
ล้ านบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจานวน 1,445.5 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีจานวน 17,137.0 ล้ านบาท และ 5,446.9
ล้ านบาท ตามลาดับ
งบกระแสเงินสด
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่ วย: ล้ ำนบำท
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2563
2562
(564.6)
276.0
12,963.5
(113.5)
(11,756.0)
(39.8)
642.9
122.7
225.3
(19.3)
3,982.2
4,850.4

4,122.6
4,226.0

สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 564.6
ล้ า นบาท โดยหลัก จากผลขาดทุน จากการดาเนิน งานสาหรั บ งวด ในส่ว นของเงิ นสดสุทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมลงทุนมีจานวน
12,963.5 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการขายอากาศยานจานวน 10 ลา ขณะที่เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จานวน 11,756.0 ล้ านบาท โดยหลักมีการชาระหนี ้เพื่อยกเลิกสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเงินกู้ระยะยาวก่อนถึงเวลาที่กาหนด
รวมถึงการชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและจ่ายดอกเบี ้ย ส่งผลให้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิจานวน 642.9
ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 4,850.4 ล้ านบาท
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ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2563 เป็ นไปดังนี ้:
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด
หน่ วย: ล้ ำนบำท

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 31 มีนำคม
2563
2562
9,398.9
11,617.6
10,769.5
10,493.5
(1,370.6)
1,124.1
(1,223.4)
902.9
(3,660.6)
902.9
(28.09)
20.73

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

เปลี่ยนแปลง

-19%
+3%
->100%
->100%
->100%
->100%

ในไตรมาส 1 ปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 กดดันความ
ต้ องการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้ นทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการยกระดับมาตรการควบคุมการ
แพร่ ระบาดของโรคในระยะต่างๆ ของแต่ละประเทศ การประกาศหยุดดาเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การจากัดการเดินทาง ตลอดจน
การระงับการเดินทางเข้ าประเทศ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 9,398.9 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 19 จากไตรมาส
1 ปี 2562 ที่เท่ากับ 11,617.6 ล้ านบาท โดยหลักมาจากรายได้ จากการขายและการให้ บริ การจานวน 7,812.6 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 30 จากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่เท่ากับ 11,155.3 ล้ านบาท เนื่องจากจานวนผู้โดยสารในไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวร้ อยละ 23
มาอยู่ที่ 4.5 ล้ า นคน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง จานวนผู้โดยสารเส้ น ทางบิ น ระหว่างประเทศหดตัวร้ อยละ 41 จากปี ก่ อ น ขณะที่
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ปรับแผนปริ มาณที่นงั่ ให้ สอดคลองกับความต้ องการเดินทาง ส่งผลให้ อตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารในไตรมาส
ดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 84 หรื อลดลง 6 จุดจากปี ก่อน นอกจากนี ้ราคาค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงร้ อยละ 10 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาอยูท่ ี่ 1,401 บาทต่อคน สาหรับรายได้ จากบริ การเสริ มในไตรมาส 1 ปี 2563 จานวน 1,474.2 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 28 จากปี ก่อน โดยเฉพาะรายได้ ในส่วนของการฝากสัมภาระใต้ ท้อ งเครื่ อง (Checked Baggage), การจาหน่าย
อาหารและสินค้ าบนเครื่ องบิน (Inflight) และค่าธรรมเนียมการเลือกที่นงั่ (Seat Selection) โดยหลักจากการหดตัวของจานวน
ผู้โดยสารในเส้ นทางบินระหว่างประเทศตามที่กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ รายได้ เสริ มต่อคนอยู่ที่ 325 บาท ลดลงร้ อยละ 7 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาส 1 ปี 2563 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีคา่ ใช้ จ่ายรวมทังสิ
้ ้น 10,769.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่
เท่ า กั บ 10,493.5 ล้ านบาท อย่ า งไรก็ ต ามต้ นทุ น ขายและการบริ ก ารจ านวน 8,050.6 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 16 จาก
ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่เท่ากับ 9,169.0 ล้ านบาท โดยหลักมาจากค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ลดลงตามปริ มาณการใช้ น ้ามัน เนื่องจากการ
ระงับบริ การเส้ นทางบินระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับค่าบริ การในสนามบินและลานจอด ค่าใช้ จ่ายการบริ การภาคพื ้นและการจัด
จาหน่าย ขณะที่ค่าซ่อมบารุ งเพิ่มขึ ้นตามจานวนเครื่ องบินตามสัญญาเช่าดาเนินงาน นอกจากนีค้ ่าใช้ จ่ายในการขายและการ
บริ หารจานวน 622.0 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 29 โดยหลักมาจากการลดค่าใช้ จา่ ยที่ไม่จาเป็ น อย่างไรก็ตาม การผลิตด้ านผู้โดยสาร
ลดลงร้ อยละ 30 ตามการปรับแผนปริ มาณที่นงั่ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการเดินทาง ส่งผลให้ ต้นทุนไม่รวมค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงต่อ
ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารอยู่ที่ 1.29 บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน อีกทังในไตรมาสนี
้
้ได้ รวมดอกเบี ้ย
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จ่ายและค่าเสือ่ มราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16 ขณะที่คา่ น ้ามันเชื ้อเพลิงต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
อยู่ที่ 0.56 บาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยหลักจากการทาประกันราคาน ้ามันล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ ไตรมาสที่ 1
ปี 2563 บจ. ไทยแอร์ เ อเชี ย ควบคุม การตรงต่อเวลาของเที่ ยวบิ น อย่างต่อ เนื่ อ งโดยมี อัต ราการตรงต่อเวลาเพิ่ม ขึน้ มาอยู่ที่
ร้ อยละ 93 จากร้ อยละ 84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาสนี ้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่รับรู้ สทุ ธิจานวน 2,096.8 ล้ านบาท พลิกจากกาไรจานวน
138.8 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากผลแตกต่างอัตราแลกเปลีย่ นของหนี ้สินตามสัญญาเช่า ขณะที่มีรายได้ อื่นจานวน
1,586.3 ล้ านบาท เนื่องจากมีการรับรู้ รายได้ จากการขายเครื่ องบินจานวน 1,331.6 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีผลขาดทุนจากกิจกรรม
ดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 1,370.6 ล้ านบาท และมีอตั รากาไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงิน , ภาษี เงินได้ , ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 9 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ ้นโดยหลักจากดอกเบี ้ยจ่ายตามหนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าภายใต้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ในขณะที่มีรายได้ ภาษี เงินได้ จานวน 690.4 ล้ านบาทพลิกจาก
ค่าใช้ จ่าย 33.8 ล้ านบาท ในปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี เนื่องจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่มาปฏิบัติ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีขาดทุน สุทธิ จานวน 1,223.4 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราขาดทุนสุทธิที่ร้อยละ 16 และมีขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ อื่นจากขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
จานวน 3,046.5 ล้ านบาท สุทธิจากภาษี เงินได้ จานวน 609.3 ล้ านบาท ส่งผลให้ มีขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดจานวน 3,660.6
ล้ านบาท
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด
จานวนผู้โดยสาร (ล้ านคน)
ปริ มาณที่นงั่ (ล้ านที่นงั่ )
อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (ร้ อยละ)
ปริ มาณการขนส่งด้ านผู้โดยสาร (ล้ านที่นงั่ -กม.)
ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ล้ านที่นงั่ -กม.)
ค่าโดยสารเฉลีย่ (บาท)
รายได้ ตอ่ ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (บาท)
ต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (บาท)
ต้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ไม่รวมน ้ามันเชื ้อเพลิง)(บาท)
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ไตรมำส 1
ปี 2563
4.53
5.42
84
3,988
4,834
1,401
1.62
1.85
1.29

ไตรมำส 1
ปี 2562
5.86
6.51
90
6,151
6,874
1,554
1.62
1.53
1.00

เปลี่ยน
แปลง
-23%
-17%
-6 จุด
-35%
-30%
-10%
0%
+21%
+29%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด
หน่ วย: ล้ ำนบำท
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31
มีนำคม 2563
54,107.3
52,374.9
1,732.4

ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
39,067.0
32,228.6
6,838.4

เปลี่ยนแปลง
+38%
+63%
-75%

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 สินทรัพย์มีจานวน 54,107.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15,040.3 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 38 เทียบจากสิ ้นปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 669.9 ล้ านบาท มาจากลูกหนี ้กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ลดลงจานวน 1,646.5 ล้ านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นจานวน 866.6 ล้ านบาท
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 15,710.2 ล้ านบาท มาจากการรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ จานวน 33,064.5 ล้ านบาท
มาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่16 มาใช้ ในขณะที่เครื่ องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ลดลงจานวน 18,994.4 ล้ านบาท โดยหลักจากการขายเครื่ องบินจานวน 10 ลา
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หนี ้สินมีจานวน 52,374.9 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 20,146.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 63 เทียบจากสิ ้นปี ก่อนซึง่
เป็ นผลมาจาก
(1) หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 2,856.5 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากหนี ้สิน
ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 4,106.4 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้ ขณะทีม่ ีรายได้ รับล่วงหน้ าลดลงจานวน 1,982.5 ล้ านบาท เนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคและการจากัดการเดินทางส่งผลต่อยอดการจองล่วงหน้ า
(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจานวน 17,289.9 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจาก
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 18,274.6 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่16 มาใช้ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจานวน 1,927.8 ล้ านบาท ตามการชาระคืนหนี ้สินและ
ดอกเบี ้ยจ่าย
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ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 1,732.4 ล้ านบาท ลดลง 5,106.1 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 75 เทียบจากสิ ้นปี
ก่อน ซึง่ เป็ นผลจากขาดทุนจากการดาเนินงานสาหรับงวดจานวน 1,223.4 ล้ านบาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจานวน 2,437.2
ล้ านบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจานวน 1,445.5 ล้ านบาท อนึ่ง บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีอตั ราส่วน
หนี ้สิ ้นที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 24.13 เท่า และ 21.39 เท่า ตามลาดับ ทังนี
้ ้หากไม่รวมหนี ้สินตามสัญญาเช่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่16 D/E Ratio และ Net Gearing Ratio เท่ากับ 7.11 เท่า และ 4.37 เท่า ตามลาดับ
งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จำกัด
หน่ วย: ล้ ำนบำท
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2563
2562
(566.2)
272.9
12,963.5
(113.5)
(11,756.1)
(39.8)
641.2
119.6
225.3
(19.3)
3,889.6
4,756.1

4,037.0
4,137.3

สาหรับงวดสามเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีเงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 566.2
ล้ า นบาท โดยหลัก จากผลขาดทุน จากการดาเนิ นงานสาหรั บ งวด ในส่ว นของเงิ น สดสุทธิ ได้ มาจากกิ จกรรมลงทุนมีจานวน
12,963.5 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการขายอากาศยานจานวน 10 ลา ขณะที่เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จานวน 11,756.1 ล้ านบาท โดยหลักมีการชาระหนี ้เพื่อยกเลิกสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเงินกู้ระยะยาวก่อนถึง เวลาที่กาหนด
รวมถึงการชาระหนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและจ่ายดอกเบี ้ย ส่งผลให้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้นสุทธิจานวน 641.2
ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 4,756.1 ล้ านบาท
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ภาพรวมการดาเนินงานในอนาคต
ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกในปี 2563 ได้ พบกับความท้ าทาย
ใหม่ ภายหลัง องค์ การอนามัยโลกประกาศให้ COVID-19
เป็ นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลกระทบให้ กิจกรรม
เศรษฐกิจหลายมิติต้องหยุดชะงัก ดังนันเศรษฐกิ
้
จโลกจึงมี
โอกาสถดถอยอย่างรุ นแรงในไตรมาสที่ 2 และฟื น้ ตัวอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไปในไตรมาสที่ 3 ตามระดับความสามารถใน
การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จากปั จจัยดังกล่าวทาให้
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2563 จะหดตัว ที่ ร้ อยละ 3 เช่ น เดี ย วกับ ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า
2.3 ล้ านล้ านดอลลาร์ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้ อมทังปรั
้ บ
ลดอัต ราดอกเบีย้ ฉุกเฉิ น สองครั ง้ ส่ง ผลให้ อัตราดอกเบีย้
นโยบายอยู่ที่ ร ะดับ ร้ อยละ 0.00 – 0.25 ซึ่ ง อาจส่ง ผลให้
อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อบาทแปรผัน ทังนี
้ ้
บริ ษัทมีรายได้ และค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินตราต่างประเทศหลาย
สกุลเงิน อาทิเช่น ค่าโดยสาร สัญญาซ่อมบารุ ง สัญญาเช่า
เครื่ อ งบิ น เป็ น ต้ น ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ ง ท าการบริ ห ารภายใต้
นโยบายการบริ หารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ คือ จัดการให้
รายจ่ า ยอยู่ ใ นสกุ ล เงิ น เดี ย วกั บ รายรั บ ให้ มากที่ สุ ด
นอกจากนีโ้ ครงสร้ างเงิ นกู้ในสกุลเงิ นต่างๆ จะถูกปรั บให้
สอดคล้ องกับสกุลเงิ นของเงิ นสดสุทธิ จากการดาเนินงาน
โดยบริ ษัทจะพิจารณานาเครื่ องมือทางการเงินมาใช้ ในการ
บริ หารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกหดตัวอย่างรุ นแรงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า เนื่องจากปริ มาณการใช้ น ้ามันที่
ลดลงตามการหยุด ชะงัก ของภาคการผลิต ทั่วโลก แม้ ว่า
องค์ ก ารกลุ่ ม ประเทศผู้ ผลิ ต น า้ มั น ส่ ง ออก พร้ อมชาติ
พัน ธมิ ต รน าโดยรั ส เซี ย (OPEC+) บรรลุข้ อ ตกลงในการ
ทยอยปรั บลดกาลังการผลิตนา้ มัน 9.7 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน
โดยจะมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน 2563
นอกจากนี ้ยังมีแผนปรับลดการผลิต อีก 7.7 ล้ านบาร์ เรลต่อ
วัน ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ ้นปี 2563 อาจช่วยให้
กลับเข้ าสู่สภาวะสมดุลในช่วงครึ่ งหลังของปี นี ้ได้ แต่ปัจจัย

เสีย่ งต่างๆ ที่ยงั คงมีอยู่ ทาให้ มีความกังวลต่อปั ญหาอุปทาน
น ้ามันล้ นตลาด ทังนี
้ ้เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง บริ ษัทจึงมีนโยบายการป้องกันความ
เสี่ ย งจากราคาน า้ มัน อากาศยาน (Fuel Hedging) เพื่ อ
ชะลอผลกระทบของความผัน ผวน ทัง้ นี ส้ าหรั บ ปี 2563
บจ. ไทยแอร์ เ อเชี ย ได้ ป ระกัน ความเสี่ยงราคาน า้ มันดิบ
เบรนท์ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 60.8 ดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เรลใน
สัดส่วนร้ อยละ 66 ของประมาณการปริ มาณการใช้ น ้ามัน
เชื ้อเพลิง
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย คาดการณ์ เ ศรษฐกิ จ ไทยใน
ปี 2563 มีแนวโน้ มหดตัวร้ อยละ 5.3 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสียรายได้ ของภาคการท่องเที่ยว การบริ การ และการ
บริ โภคภาคเอกชน รวมถึงมูลค่าการส่งออกที่ลดลงตามการ
หดตัวของเศรษฐกิจโลก และปั ญหาภัยแล้ งที่กดดันผลผลิต
อย่ า งไรก็ ต ามเศรษฐกิ จ ไทยจะได้ รั บ การเยี ย วยาจาก
นโยบายภาครัฐ โดยได้ ออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ซึ่งครอบคลุมทังกลุ
้ ม่ ลูกจ้ าง
ผู้ป ระกอบการ เกษตรกรซึ่ง เป็ น ประชากรฐานใหญ่ ข อง
ประเทศ นอกจากนี ้ ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้ ป รั บลด
อัตราดอกเบี ้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.75 พร้ อมออกมาตรการ
ดูแลเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดเงินและตลาดทุน
ปลายเดือนเมษายน 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) คาดการณ์ จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปี 2563
อยู่ที่ 16 ล้ า นคน ลดลงร้ อยละ 60 จากปี ก่ อ นหน้ า และมี
รายได้ ประมาณ 7.4 แสนล้ านบาท ขณะที่แนวโน้ มจานวน
นักท่องเที่ยวในประเทศคาดลดลงเหลือ 68 ล้ านคนต่อครัง้
และมีรายได้ ประมาณ 4.0 แสนล้ านบาท รวมรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวในปี นี ้จะอยู่ที่ 1.14 ล้ านล้ านบาท อย่างไรก็ตาม
การคาดการณ์ ดงั กล่าวขึ ้นอยู่กบั พัฒนาการในการควบคุม
การแพร่ ระบาดของโรค ทังนี
้ ้ธุรกิจการบินในภูมิภาคเอเชีย
คาดว่าจะเป็ นกลุม่ ประเทศแนวหน้ าที่จะกลับให้ บริ การก่อน
ภูมิภาคอื่นๆ จากความคืบหน้ าในการจากัดการแพร่ ระบาด
ของโรคและการส่งสัญ ญาณในการผ่อ นปรนกฎระเบียบ
ต่างๆ
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ผลกระทบจำก COVID-19 และทำงกำรบริ หำรจัดกำร
ของบริษัทเพื่อลดผลกระทบ
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ประกาศหยุดบินชัว่ คราวในเส้ นทางบิน
ระหว่างประเทศ ตัง้ แต่วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม
2563 ซึ่งสอดคล้ องกับประกาศสานักงานการบินพลเรื อน
แห่งประเทศไทย และประกาศหยุดบินชั่วคราวในเส้ นทาง
บินภายในประเทศตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ซึ่งการ
หยุดบินจะมีผลต่อรายได้ หลักของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บจ.
ไทยแอร์ เอเชีย บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบไม่ว่าจะเป็ น
การปรั บลดความถี่ หรื อ ยกเลิกเที่ยวบินต่างๆ และการจัด
เส้ นทางบินใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการเดินทาง
รวมถึงการปรับลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย การเจรจาขอผ่อน
ผันค่าใช้ จ่ายกับผู้มีส่วนได้ เสียทุกภาคส่วน และการระงับ
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เพื่อชะลอการไหลออก
ของกระแสเงิ น สด รวมถึ ง รั ก ษาสภาพคล่อ งและฐานะ
การเงิ น ในส่ ว นของการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ติ ด ตาม

สถานการณ์ อย่างใกล้ ชิ ด และมีความพร้ อมในการกลับมา
ให้ บริ การอี ก ครั ง้ โดยเร็ วที่ สุ ด เมื่ อ สถานการณ์ หรื อ
กฎระเบียบต่างๆ คลีค่ ลายลง
สาหรับปี 2563 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ปรับลดเป้าหมายจานวน
ผู้โดยสารมาอยูท่ ี่ 10.8 ล้ านคน ลดลงร้ อยละ 51 จากปี ก่อน
โดยมีอตั ราขนส่งผู้โดยสารลดลงอยู่ที่ร้อยละ 80 หรื อลดลง
5 จุด ซึ่งสมมติฐานตัวเลขดังกล่าวเป็ นไปตามประมาณการ
จานวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะค่อยๆ ฟื ้นตัวหลังจาก
การผ่อนคลายมาตรการที่เข้ มงวด โดยจะเริ่ มเห็นการฟื น้ ตัว
ของปริ มาณความต้ องการเดินทางในประเทศในช่วงปลาย
ไตรมาสที่ 2 ในขณะที่เส้ นทางบินระหว่างประเทศคาดว่าจะ
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารบางส่ว นในเดื อ นสิง หาคม เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ องการเดินทางโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิ ภาค
เอเชียที่น่าจะทยอยกลับมาก่อนภูมิภาคอื่นๆ ทังนี
้ ข้ ึ ้นอยู่กบั
การผ่ อ นคลายมาตรการจ ากั ด ด้ านการเดิ น ทางและ
มาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรน่า

นิยามศัพท์

ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชี ย หารด้ วยปริ มาณการผลิต ด้ า น
ผู้โดยสาร
ต้ น ทุ น ต่ อ ปริ ม ำณกำรผลิ ต ด้ ำ นผู้ โ ดยสำร (ไม่ ร วม
นำ้ มันเชือ้ เพลิง) คานวณโดยนาผลรวมของต้ นทุนจาก
การดาเนินงาน และค่าใช้ จ่าย ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย หัก
ด้ ว ยค่ า น า้ มัน เชื อ้ เพลิ ง หารด้ ว ยปริ ม าณการผลิ ต ด้ า น
ผู้โดยสาร
ระยะทำงบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร) คือจานวนกิโลเมตร
ที่ทาการบินเฉลีย่ ต่อเที่ยวบิน
อัตรำกำรใช้ เครื่ องบินต่ อลำ (ชัว่ โมงปฏิบตั ิการบินต่อวัน)
คื อ จ านวนชั่ว โมงปฏิ บัติ ก ารบิ น เฉลี่ ย ต่อ วัน ต่อ ลาในช่ ว ง
ระยะเวลาที่เกี่ยวข้ อง โดยจานวนชั่วโมงปฏิบตั ิการบิ นเริ่ ม
นับตังแต่
้ ช่วงขณะที่เครื่ องบินเคลื่อนที่ ณ สนามบินหนึ่ง ถึง
เครื่ องบินหยุดนิ่ง ณ สนามบินอีกแห่งหนึง่
อัตรำส่ วนเงินกู้ยืมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น คานวณโดยนา
ผลรวมของหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายทังหมด
้
หาร
ด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่ วนกำรขนส่ งผู้โดยสำร คือจานวนผู้โดยสารเทียบ
เป็ นสัดส่วนกับปริ มาณที่นงั่ ซึ่งเป็ นจานวนที่นงั่ ผู้โดยสารที่
มีอยู่
ปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร คือจานวนที่นั่งบนทุก
เที่ ย วบิ น คูณ ด้ ว ยจ านวนกิ โ ลเมตรที่ ท าการบิ น บนที่ นั่ง
เหล่านัน้
ปริ ม ำณกำรขนส่ ง ด้ ำ นผู้ โดยสำร คื อ จ านวนบรรทุก
ผู้โดยสารที่จ่ายค่าโดยสารบนทุกเที่ยวบิน คูณด้ วยจานวน
กิโลเมตรที่ทาการบินบนที่นงั่ เหล่านัน้
ค่ ำโดยสำรเฉลี่ย คานวณโดยนารายได้ ค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิง ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย หาร
ด้ วยจานวนผู้โดยสาร
รำยได้ ต่อปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร คานวณโดย
นารายได้ หารด้ วยปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
ต้ นทุนต่ อปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร คานวณโดย
น าผลรวมของต้ น ทุนจากการด าเนิน งาน และค่าใช้ จ่าย
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อัตรำส่ วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่ วนของผู้ถอื หุ้น คานวณโดย
นาผลรวมของหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายทังหมด
้
หัก
ด้ วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ และ
เงินฝาก หารด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำกำไรขัน้ ต้ น คานวณโดยนารายได้ จากการขายและ
บริ หาร หักด้ วยต้ นทุนขายและบริ การ หารด้ วยรายได้ จาก
การขายและบริ การ

อัตรำกำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน , ภำษีเงินได้ , ค่ ำ
เสื่อมรำคำและค่ ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) จากรายได้ รวม
(ไม่รวมรายได้ เงินปั นผล กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น ดอกเบี ้ย
รั บ และก าไรจากตราสารอนุพันธ์ ) หัก ด้ วยค่าใช้ จ่ายรวม
บวกกลับ ด้ ว ยค่า เสื่อ มราคาและค่า ตัด จ าหน่า ยหารด้ ว ย
รายได้ จากการขายและบริ การ
อัตรำกำไรสุทธิ คานวณโดยนากาไรสุทธิ หารด้ วยรายได้
จากการขายและบริ การ
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