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บทสรุปผู้บริหำร
ร้อยละ 66.2 ตามลาดับ นอกจากนี ้ การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรั ส COVID-19 ภายในประเทศยั ง น าไปสู่ ก ารออก
มาตรการปิ ด เมื อ งเพื่ อ จ ากัด การแพร่ร ะบาดซึ่ง ส่ง ผลให้
หลายธุ ร กิ จ ต้อ งปิ ดด าเนิ น งานชั่ ว คราว และอัต ราการ
ว่างงานเพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่การส่งออก รวมถึงการบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชนยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องจาก
อุปสงค์ทงั้ ภายในและภายนอกประเทศที่ออ่ นแอ

เศรษฐกิ จโลกในไตรมาส 2 ปี 2563 ได้เข้าสู่ภาวะถดถอย
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID19) ในหลายประเทศทั่ ว โลก น ามาซึ่ ง การประกาศใช้
มาตรการปิ ดเมืองและพรมแดนเพื่อจากัดการแพร่ระบาด
ส่ ง ผลให้กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ทั่ว โลกหยุ ด ชะงั ก และ
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท โดยเศรษฐกิ จ
สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 39.2 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการบริโภค
ส่วนบุคคล การลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศ รวมถึง
ยอดส่งออกที่ลดลง ในขณะที่เศรษฐกิ จประเทศจี นมีก าร
ขยายตัว เล็กน้อยในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่รอ้ ยละ 3.2 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
ที่รอ้ ยละ 2.4 เนื่องมาจากการจากัดการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และการกระตุน้
เศรษฐกิจโดยภาครัฐทัง้ ด้านการเงินและการคลัง จนนาไปสู่
การผ่อ นคลายมาตรการปิ ด เมื อ ง โดยดัช นี ผู้จัด การฝ่ าย
จัด ซื อ้ ทั้ง ภาคการผลิ ต และภาคการบริ ก าร รวมถึ ง ยอด
ส่งออกในเดือนมิถุนายนเริ่มฟื ้ นตัว ด้านเศรษฐกิจยูโรโซน
ได้รบั ผลกระทบอย่างรุ นแรง แม้ว่าดัชนีผจู้ ัดการฝ่ ายจัดซือ้
รวมและดัชนีความเชื่อมั่นผูบ้ ริโภคในเดือนมิถนุ ายนปรับตัว
ดีขึน้ แต่ยังถื อว่าอยู่ในระดับที่ต่ากว่าช่วงก่อนการระบาด
ทัง้ นี ้ เศรษฐกิจในบางประเทศที่ได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากการระบาด เช่น อิตาลีและสเปน ฟื ้ นตัวได้อย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปเท่านัน้ ตรงข้ามกับเยอรมันที่สามารถฟื ้ นตัวได้ดีกว่า

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 สายการบิ น ไทยแอร์เ อเชี ย ได้
กลับมาทาการบินในเส้นทางภายในประเทศบางเส้นทาง
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้นมา ได้แก่ กรุ งเทพสู่
เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ห าดใหญ่ ขอนแก่ น นครพนม
นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ตรัง อุบลราชธานี
อุดรธานี บุรรี มั ย์ กระบี่ น่าน นราธิวาส พิษณุโลก ภูเก็ต และ
สกลนคร ซึ่ง ได้ป รับ ความถี่ ข องเที่ ยวบิ น ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการเดิ นทาง ในขณะที่เส้น ทางการบิ นระหว่าง
ประเทศยังคงรอการอนุมตั ิจากภาครัฐทัง้ ของประเทศไทย
และต่ า งประเทศ ส่ง ผลให้ส ายการบิ น ไทยแอร์เ อเชี ย มี
จ านวนผู้โ ดยสารรวมในช่ ว งไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อยู่ที่
283,601 คน ลดลงประมาณร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน และมีปริม าณที่น่ ังอยู่ที่รอ้ ยละ 8 ของ
ปริมาณที่น่งั สาหรับปี ก่อน
จากผลกระทบดัง กล่า วส่ง ผลให้ผ ลการด าเนิ น งานของ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีรายได้รวม
จ านวน 2,221.0 ล้า นบาท และมี ข าดทุน สุท ธิ สาหรับงวด
จานวน 1,141.3 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนจานวน 658.8 ล้านบาท รวมถึงมีขาดทุนในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจานวน 665.7 ล้านบาท

ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทยในไตรมาส 2 ปี 2563 เข้า สู่ภาวะ
ถดถอย และคาดว่ า จะเป็ นจุ ด ต่ า สุ ด ของปี เนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ซบเซาจากการควบคุมการเดิน
ทางเข้าออกประเทศอันเข้มงวด ส่งผลให้ไม่มีนกั ท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยในระหว่างเดือนเมษายน
– มิ ถุ น ายน 2563 โดยรายได้จ ากนัก ท่ อ งเที่ ย วไทยและ
ต่างชาติระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2563 ลดลงจาก
ช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 61.2 และร้อ ยละ 65.2
ตามลาดับ และจานวนนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเที่ยว
ไทยลดลงจากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นร้อ ยละ 63.1 และ

หน้า 1

สรุปผลกำรดำเนินงำน
บมจ. เอเชี ย เอวิ เ อชั่น (“บริษั ท ”) เป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ใน บจ. ไทยแอร์เ อเชี ย ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จ สายการบิ น ไทยแอร์เอเชี ย
โดยถือหุน้ ร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ผลประกอบการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 2563 เป็ นไป
ดังนี:้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่วย: ล้ำนบำท

รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวด
สำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
2562
2,221.0 10,006.4
4,021.4 10,804.3
(1,800.4)
(798.0)
(2,075.4)
(878.1)
(1,141.3)
(482.5)

เปลี่ยน
แปลง

-78%
-63%
>100%
>100%
>100%

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
2562
9,675.5 21,624.6
12,844.6 21,297.7
(3,169.1)
326.8
(3,297.4)
25.4
(1,812.8)
14.7

เปลี่ยน
แปลง

-55%
-40%
->100%
->100%
->100%

(934.1)
(1,210.6)
(665.7)

(395.6) >100%
(878.1) >100%
(482.5) >100%

(1,484.6)
(4,869.8)
(2,677.6)

10.7 ->100%
25.4 ->100%
14.7 ->100%

(544.9)
(0.2353)

(395.6) >100%
(0.0995) >100%

(2,192.2)
(0.3738)

10.7 ->100%
0.0030 ->100%

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มี รายได้รวมทัง้ สิน้ 2,221.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่
เท่ากับ 10,006.4 ล้านบาท ขณะที่มีคา่ ใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 4,021.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้
ในไตรมาส 2 ปี 2563 ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จานวน 1,141.3 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ จานวน 482.5
ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีขาดทุนต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานอยู่ที่ 0.2353 บาท และมีกาไรในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสดจานวน 864.8 ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็ นของผู้
ถือหุน้ ของบริษัทจานวน 665.7 ล้านบาท จากขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จานวน
482.5 ล้านบาท ในปี ก่อน
สาหรับผลการดาเนินงานในช่วงครึง่ ปี แรกปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 9,675.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมี ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้จานวน 3,169.1 ล้านบาท พลิกจากกาไร
จานวน 326.8 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ในครึง่ ปี แรกปี 2563 มีขาดทุนสุทธิสาหรับงวดในส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือ
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หุน้ ของบริษัทจานวน 1,812.8 ล้านบาท พลิกจากกาไรสุทธิ จานวน 14.7 ล้านบาท ในครึ่งปี แรกปี 2562 และมีขาดทุนต่อหุน้ ขัน้
พืน้ ฐานอยูท่ ี่ 0.3738 บาท และมีขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากขาดทุนจากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสดจานวน
1,572.4 ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดในส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจานวน 2,677.6 ล้านบาท พลิก
จากกาไรสุทธิจานวน 14.7 ล้านบาท ในครึง่ ปี แรกปี 2562
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่วย: ล้ำนบำท
สินทรัพย์
หนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
ส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30
ณ วันที่ 31
มิถุนำยน 2563 ธันวำคม 2562
73,491.8
62,902.6
52,118.6
35,214.1
16,471.2
19,943.9
4,902.0
7,744.6
21,373.2
27,688.5

เปลี่ยนแปลง
17%
48%
-17%
-37%
-23%

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 สินทรัพย์มีจานวน 73,491.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10,589.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 เทียบจากสิน้ ปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 3,039.3 ล้านบาท มาจากลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจานวน 1,426.7 ล้านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 1,148.8 ล้านบาท โดยหลักจากการไถ่ถอนหุน้ กู้ จานวน
1,000.0 ล้านบาท
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 13,628.5 ล้านบาท มาจากการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้จานวน 32,418.8 ล้านบาท
มาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เครือ่ งบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ลดลงจานวน 18,913.2 ล้านบาท โดยหลักจากการขายเครือ่ งบินจานวน 10 ลา
หนี้สนิ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 หนีส้ นิ มีจานวน 52,118.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16,904.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 48 เทียบจากสิน้ ปี ก่อนซึง่
เป็ นผลมาจาก
(1) หนีส้ นิ หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 4,156.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าสุทธิจากหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 4,783.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้ ในขณะที่มีรายได้รบั ล่วงหน้าลดลงจานวน 1,707.1 ล้านบาท เนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคและการจากัดการเดินทางส่งผลต่อยอดการจองล่วงหน้า อีกทัง้ ได้มีการจัดประเภทหุน้ กูร้ ะยะยาวจานวน
1,500.0 ล้านบาท จากหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน
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(2) หนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 12,747.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าสุทธิจาก
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 16,112.2 ล้านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจานวน 1,435.7 ล้านบาท ตามการชาระคืนหนีส้ นิ และ
ดอกเบีย้ จ่าย
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวน 21,373.2 ล้านบาท ลดลง 6,315.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 เทียบจากสิน้ ปี
ก่อน ซึง่ เป็ นผลจากขาดทุนจากการดาเนินงานสาหรับงวดจานวน 1,812.8 ล้านบาท และขาดทุนจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จานวน 975.6 ล้านบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจานวน 684.2 ล้านบาท ทัง้ นีส้ ว่ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทและส่วนของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 มีจานวน 16,471.2 ล้านบาท
และ 4,902.0 ล้านบาท ตามลาดับ
งบกระแสเงินสด
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หน่วย: ล้ำนบำท
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2563
2562
(774.2)
(84.6)
12,558.1
(674.7)
(12,972.0)
(333.3)
(1,188.1)
(1,092.6)
39.3
(99.6)
3,982.2
2,833.4

4,122.6
2,930.5

สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 774.2
ล้า นบาท โดยหลัก จากผลขาดทุน จากการดาเนิน งานสาหรับ งวด ในส่ว นของเงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุนมีจานวน
12,558.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการขายเครื่องบินจานวน 10 ลา ขณะที่เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จานวน 12,972.0 ล้านบาท โดยหลักมีการชาระหนีเ้ พื่อยกเลิกสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวก่อนถึงเวลาที่กาหนด
รวมถึงการชาระหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้ และชาระหุน้ กูร้ ะยะยาว ส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงสุทธิจานวน 1,188.1 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 2,833.4 ล้านบาท

หน้า 4

ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 และ 2563 เป็ นไปดังนี:้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หน่วย: ล้ำนบำท

รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

สำหรับงวด
สำมเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
2562
2,221.0
10,006.4
4,021.7
10,815.6
(1,800.7)
(799.2)
(2,075.6)
(879.1)
(1,210.9)
(879.1)
(47.66)
(20.18)

เปลี่ยน
แปลง
-78%
-63%
>100%
>100%
38%
>100%

สำหรับงวด
หกเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2563
2562
9,675.3 21,624.0
12,846.6 21,299.1
(3,171.2)
324.8
(3,299.1)
23.8
(4,871.4)
23.8
(75.74)
0.55

เปลี่ยน
แปลง
-55%
-40%
->100%
->100%
->100%
->100%

ในไตรมาส 2 ปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กดดันความ
ต้องการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการยกระดับมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคในระยะต่างๆ ของแต่ละประเทศ การประกาศหยุดดาเนินกิจกรรมท่อ งเที่ยว การจากัดการเดินทาง ตลอดจน
การระงับการเดินทางเข้าประเทศ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชี ย มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 2,221.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 78 จาก
ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่ เ ท่า กับ 10,006.4 ล้า นบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บ ริการมี จานวน 266.5 ล้า นบาท ลดลง
ร้อยละ 97 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เท่ากับ 9,608.7 ล้านบาท เนื่องจากจานวนผูโ้ ดยสารในไตรมาส 2 ปี 2563 หดตัวร้อยละ 95
มาอยูท่ ี่ 0.3 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวนผูโ้ ดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศหดตัวร้อยละ 100 จากปี ก่อน ขณะทีก่ ารผลิต
ด้านผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 95 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ตามการปรับแผนปริมาณที่น่งั ให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง
และ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ปฏิบตั ิมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรฐานแนวปฏิบตั ิที่ สานักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขกาหนด ส่งผลให้อตั ราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสารในไตรมาสดังกล่าวอยูท่ ี่รอ้ ยละ 52
หรือลดลง 31 จุดจากปี ก่อน
ในไตรมาส 2 ปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 4,021.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่
เท่ า กั บ 10,815.6 ล้า นบาท อย่ า งไรก็ ต ามต้น ทุ น ขายและการบริ ก ารจ านวน 3,520.1 ล้า นบาท ลดลงร้อ ยละ 65 จาก
ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เท่ากับ 9,987.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่านา้ มันเชือ้ เพลิงก่อนบันทึกตราสารอนุพนั ธ์สญ
ั ญาแลกเปลีย่ น
ราคานา้ มันลดลงกว่าร้อยละ 93 ตามปริมาณการใช้นา้ มันที่ลดลงเนื่องจากการปรับแผนการบินให้สอดคล้องกับความต้องการ
เดินทางและตามราคานา้ มันเชือ้ เพลิงที่ลดลง ขณะที่ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงสุทธิผลขาดทุนจากการทาสัญญาแลกเปลี่ยนราคานา้ มัน
ล่วงหน้าลดลงร้อยละ 81 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เช่นเดียวกับค่าจ้างพนักงาน ค่าบริการในสนามบินและลานจอด ค่าใช้จ่าย
การบริการภาคพืน้ และการจัดจาหน่าย และค่าซ่อมบารุ ง ทัง้ นี ้ ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้ โดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
สิทธิการใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 นอกจากนี ้ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจานวน 332.0 ล้าน
บาท ลดลงร้อ ยละ 59 จากช่ ว งเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นที่ เ ท่า กับ 818.1 ล้า นบาท โดยหลัก มาจากการลดค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่จ าเป็ น
ทัง้ นี ้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ควบคุมการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องโดยมีอตั ราการตรงต่อเวลาเพิ่ม
ขึน้ มาอยูท่ ี่รอ้ ยละ 98 จากร้อยละ 86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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ในไตรมาสนี ้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่รบั รูส้ ทุ ธิจานวน 1,814.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากในไตรมาสที่ 2
ปี 2562 ที่เท่ากับ 212.5 ล้านบาท เนื่องจากผลแตกต่างอัตราแลกเปลี่ยนของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า โดยเงินบาทแข็งค่าขึน้ เมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และมีผลขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์เนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงจานวน
169.6 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ 1,800.7 ล้านบาท ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพิ่มขึน้ โดยหลักจากดอกเบีย้ จ่ายตามหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
ในขณะที่มีรายได้ภาษี เงินได้จานวน 105.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฏิบตั ิ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทุนสุทธิจานวน 2,075.6 ล้าน
บาท และมีกาไรในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากการป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสดจานวน 864.8 ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดจานวน 1,210.9 ล้านบาท
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
จานวนผูโ้ ดยสาร (ล้านคน)
ปริมาณที่น่งั (ล้านที่น่งั )
อัตราการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ร้อยละ)
ปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสาร (ล้านที่น่งั -กม.)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ล้านที่น่งั -กม.)
ค่าโดยสารเฉลีย่ (บาท)
รายได้ตอ่ ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (บาท)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (บาท)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ไม่รวม
นา้ มันเชือ้ เพลิง)(บาท)

ไตรมำส 2 ไตรมำส 2 เปลี่ยน ครึ่งปี แรก ครึ่งปี แรก เปลี่ยน
ปี 2563 ปี 2562 แปลง ปี 2563 ปี 2562
แปลง
0.28
5.58
-95%
4.81
11.44
-58%
0.54
6.75
-92%
5.97
13.26
-55%
52
83 -31 จุด
81
86
-5 จุด
172
5,643
-97%
4,159 11,794
-65%
329
6,903
-95%
5,163 13,777
-63%
1,031
1,390
-26%
1,379
1,474
-6%
0.81
1.39
-42%
1.56
1.51
4%
12.63
1.57 >100%
2.53
1.55
64%
10.48
1.02 >100%
1.87
1.01
85%

สาหรับครึง่ ปี แรกปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้จานวน 9,675.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 จากรายได้ในครึง่ ปี แรกปี 2562
ที่ 21,624.0 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจานวน 8,079.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 61 จากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส CIVID-19 โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย หยุดให้บริการบินชั่วคราวใน
เส้นทางบินระหว่างประเทศตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 อย่างไม่มีกาหนด และในเส้นทางการบินในประเทศตัง้ แต่ 1-30 เมษายน
2563 รวมถึงงดจาหน่ายอาหารและสินค้าบนเครื่องบิน เป็ นการชั่วคราว จึงส่งผลให้จานวนผูโ้ ดยสารในครึง่ ปี แรกปี 2563 หดตัว
ร้อยละ 58 มาอยู่ที่ 4.8 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจานวนผูโ้ ดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศหดตัวร้อยละ 69 จากปี ก่อน โดย
อัตราการใช้เครื่องบิน ต่อลาอยู่ที่ 8.8 ชั่วโมงปฏิบตั ิการบินต่อวันของจานวนเครื่องบินที่ปฏิบตั ิการบิน ลดลงจาก 12.5 ชั่วโมง
ปฏิบตั ิการบินต่อวันในครึง่ ปี แรกปี 2562 ขณะที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ปรับแผนปริมาณที่น่งั ให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง
ส่งผลให้อตั ราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสารอยู่ที่รอ้ ยละ 81 หรือลดลง 5 จุดจากปี ก่อน นอกจากนีร้ าคาค่าโดยสารเฉลี่ยในครึง่ ปี แรกปี
2563 ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาอยู่ที่ 1,379 บาทต่อคน ทัง้ นี ้ สาหรับครึ่งปี แรกปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ควบคุมการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องโดยมีอตั ราการตรงต่อเวลาเพิ่มขึน้ มาอยูท่ ี่ รอ้ ยละ 93 จากร้อยละ 85 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
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สาหรับครึง่ ปี แรกปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้ สิน้ 12,846.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 40 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่ อ นที่ เ ท่ า กั บ 21,299.1 ล้า นบาท โดยต้ น ทุ น ขายและการบริ ก ารจ านวน 11,570.7 ล้า นบาท ลดลงร้อ ยละ 41 จาก
ครึง่ ปี แรกปี 2562 ที่เท่ากับ 19,606.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่านา้ มันเชือ้ เพลิงที่ลดลงตามปริมาณการใช้นา้ มัน เนื่องจากการ
ลดจานวนเที่ยวบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระงับบริการในเส้นทางบินระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับค่าจ้างพนักงาน ค่าบริการใน
สนามบินและลานจอด ค่าใช้จ่ายการบริการภาคพืน้ และการจัดจาหน่าย และค่าซ่อมบารุ ง นอกจากนีค้ ่าใช้จ่ายในการขายและ
การบริหารจานวน 954.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 โดยหลักมาจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น อย่างไรก็ตามการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสารลดลงร้อยละ 63 ตามการปรับแผนปริมาณที่น่งั ให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง อีกทัง้ ในงวดนีไ้ ด้รวมดอกเบีย้ จ่าย
และค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 16 ส่งผลให้ตน้ ทุนไม่รวมค่านา้ มันเชือ้ เพลิงต่อปริมาณการผลิต
ด้านผูโ้ ดยสารอยู่ที่ 1.87 บาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 85 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่ค่านา้ มันเชือ้ เพลิงต่อปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสารอยู่ที่ 0.66 บาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่วนหนึ่งจากผลขาดทุนจากการทาสัญญาแลกเปลี่ยน
ราคานา้ มันล่วงหน้า
สาหรับครึง่ ปี แรกปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่รบั รูส้ ทุ ธิจานวน 282.3 ล้านบาท พลิกจากกาไร
จานวน 351.3 ล้านบาท ในครึง่ ปี แรก ปี 2562 เนื่องจากผลแตกต่างอัตราแลกเปลี่ยนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า และมีขาดทุนจาก
ตราสารอนุพนั ธ์จานวน 39.5 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้อื่นจานวน 1,596.2 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู ร้ ายได้จากการขาย
เครื่องบินจานวน 1,331.6 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงานในครึ่งปี แรกปี 2563 อยู่ที่ 3,171.2 ล้านบาท
และมีอตั รากาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน , ภาษี เงินได้, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) ที่รอ้ ยละ -15.7
ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้ โดยหลักจากดอกเบีย้ จ่ายตามหนีส้ ินตามสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 ในขณะที่มีรายได้ภาษี เงินได้จานวน 796.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการ
ตัดบัญชี เนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่มาปฏิบัติ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทุนสุทธิ จานวน
3,299.1 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิที่รอ้ ยละ 41 และมีขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นจากขาดทุนจากการป้องกัน
ความเสีย่ งกระแสเงินสดจานวน 1,572.3 ล้านบาท ส่งผลให้มีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวดจานวน 4,871.4 ล้านบาท
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
หนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ณ วันที่ 30
มิถุนำยน 2563
51,167.9
50,646.4
521.5

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

เปลี่ยนแปลง
31%
57%
-92%

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 สินทรัพย์มีจานวน 51,167.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,100.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 เทียบจากสิน้ ปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 3,040.1 ล้านบาท มาจากลูกหนีก้ ิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจานวน 1,426.4 ล้านบาท
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 1,151.0 ล้านบาท โดยหลักจากการไถ่ถอนหุน้ กู้ จานวน
1,000.0 ล้านบาท
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 15,141.0 ล้านบาท มาจากการรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้จานวน 32,418.8 ล้านบาท
มาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เครือ่ งบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ลดลงจานวน 18,913.2 ล้านบาท โดยหลักจากการขายเครือ่ งบินจานวน 10 ลา
หนี้สนิ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 หนีส้ นิ มีจานวน 50,646.41 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18,417.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 เทียบจากสิน้ ปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) หนีส้ นิ หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 4,157.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าสุทธิจากหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 4,783.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
มาใช้ ขณะทีม่ ีรายได้รบั ล่วงหน้าลดลงจานวน 1,707.1 ล้านบาท เนื่องจากการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคและการจากัดการเดินทางส่งผลต่อยอดการจองล่วงหน้า อีกทัง้ ได้มีการจัดประเภทหุน้ กู้ระยะยาวจานวน
1,500.0 ล้านบาท จากหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน
(2) หนีส้ ินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จานวน 14,260.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่าสุทธิจาก
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินจานวน 16,112.2 ล้านบาท โดยหลักมาจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 16 มาใช้ ในขณะที่เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจานวน 1,435.7 ล้านบาท ตามการชาระคืนหนีส้ นิ และ
ดอกเบีย้ จ่าย
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ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มี จานวน 521.5 ล้านบาท ลดลง 6,316.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 92 เทียบจากสิน้ ปี
ก่อน ซึ่งเป็ นผลจากขาดทุนจากการดาเนินงานสาหรับงวดจานวน 3,299.1 ล้านบาท และขาดทุนจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จานวน 1,773.9 ล้านบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีจานวน 1,243.9 ล้านบาท
อนึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ้ ที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ายต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio) และอัตราส่วนเงินกูย้ ืมสุทธิต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Net Gearing Ratio) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เท่ากับ 76.26 เท่า และ 71.01 เท่า ตามลาดับ ทัง้ นีห้ ากไม่รวม
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 D/E Ratio และ Net Gearing Ratio เท่ากับ 21.81 เท่า และ
16.56 เท่า ตามลาดับ
งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน
2563
2562
(776.3)
(86.2)
12,558.0
(674.7)
(12,972.0)
(333.3)
(1,190.3)
(1,094.2)
39.3
(99.6)
3,889.6
2,738.6

4,037.0
2,843.2

สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงานจานวน 776.3
ล้า นบาท โดยหลัก จากผลขาดทุน จากการดาเนิ นงานสาหรับ งวด ในส่ว นของเงิ น สดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุนมีจานวน
12,558.0 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสดรับจากการขายเครื่องบินจานวน 10 ลา ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จานวน 12,972.0 ล้านบาท โดยหลักมีการชาระหนีเ้ พื่อยกเลิกสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวก่อนถึงเวลาที่ กาหนด
รวมถึงการชาระหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้ และชาระคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว ส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลงสุทธิจานวน 1,190.3 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 2,738.6 ล้านบาท
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ภำพรวมกำรดำเนินงำนในอนำคต
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในครึง่ ปี หลังของปี 2563 มีแนวโน้มที่
ฟื ้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามระดับ ความสามารถในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ความต่อเนื่องในการออก
มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จของแต่ละประเทศ รวมไปถึ ง
มาตรการผ่อนคลายการปิ ดเมือง ซึง่ จะส่งผลให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเริม่ ฟื ้ นตัว อย่างไรก็ดี ปั จจัยเสีย่ งที่ตอ้ งคานึงถึงคือ
ความตึงเครียดของสงครามการค้า และเทคโนโลยีระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน และการแพร่ระบาดอย่างยืดเยือ้ ของ
เชื อ้ ไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจนาไปสู่การออกมาตรการปิ ด
เมืองอีกครัง้ และกดดันการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิ จโลก ทัง้ นี ้
ธนาคารกลางของประเทศพัฒ นาแล้ว ได้ใ ช้น โยบายทาง
การเงิ น แบบผ่อ นคลายอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยธนาคารกลาง
สหรัฐอเมริกา (Fed) ได้เข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลและตราสาร
หนีท้ ี่ออกโดยหน่วยงานรัฐซึ่งมีหลักประกันเป็ นสินเชื่อที่อยู่
อาศัย และยัง คงรัก ษาอัต ราดอกเบี ย้ นโยบายอยู่ที่ ร ะดับ
ใกล้เ คี ย งกับ ร้อ ยละศูน ย์ พร้อ มกับ ส่ง สัญ ญาณคงอัต รา
ดอกเบีย้ ไปจนถึงสิน้ ปี 2565 ส่งผลให้อตั ราแลกเปลี่ยนของ
ดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่า หรือเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลดอลลาร์สหรัฐ เนื่องมาจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้า
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีบ้ ริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็ น
เงิ น ตราต่า งประเทศหลายสกุลเงิ น อาทิ เ ช่ น ค่า โดยสาร
สัญญาซ่อมบารุง สัญญาเช่าเครือ่ งบิน เป็ นต้น ดังนัน้ บริษัท
จึงทาการบริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบ
ธรรมชาติ คื อ จัด การให้ร ายจ่ า ยอยู่ใ นสกุล เงิ น เดี ย วกับ
รายรับให้มากที่สุด นอกจากนีโ้ ครงสร้างเงิ นกู้ในสกุลเงิ น
ต่างๆ จะถูกปรับให้สอดคล้องกับสกุลเงิ นของเงิ นสดสุทธิ
จากการด าเนิ น งานโดยบริ ษั ท จะพิ จ ารณาน าเครื่ อ งมื อ
ทางการเงิ น มาใช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลีย่ นตามความเหมาะสม

ทางเศรษฐกิ จทั่วโลกมีการฟื ้ น คืน เพื่ อ ลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของต้นทุนนา้ มันเชือ้ เพลิง บริษั ทจึงมีนโยบาย
การป้องกันความเสี่ยงจากราคานา้ มันอากาศยาน (Fuel
Hedging) เพื่อชะลอผลกระทบของความผันผวน บจ. ไทย
แอร์เ อเชี ย อยู่ร ะหว่ า งเจรจาปรับ สัด ส่ว นการช าระการ
ประกัน ความเสี่ ย งน ้า มัน ล่ว งหน้า เพื่ อ ลดผลกระทบการ
ดาเนินงานของบริษัทในปี นี ้ สาหรับปี 2563 ได้ประกันความ
เสี่ยงราคานา้ มันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 61.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มทัง้ ปี ที่หดตัว
แต่จะฟื ้ นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปตามเศรษฐกิจโลกในช่วง
ครึ่งปี หลัง โดยได้รบั แรงสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ ทัง้
นโยบายการเงินและการคลัง ซึง่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายมาอยูท่ ี่รอ้ ยละ 0.50 และคาด
ว่า จะคงอัต ราดอกเบี ย้ ดัง กล่า วไว้ต ลอดทั้ง ปี พร้อ มออก
มาตรการดูแลเสถียรภาพและสภาพคล่องของตลาดเงินและ
ตลาดทุน ควบคู่ไปกับการใช้แผนกระตุน้ เศรษฐกิจระยะสัน้
ของรัฐบาลเพื่อช่วยเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ
ให้มีมากยิ่งขึน้
ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 อยู่ที่ 8.2 ล้านคน
ลดลงร้อยละ 79 จากปี ก่อนหน้าและมีรายได้ประมาณ 396
พันล้านบาท และแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวในประเทศ
คาดลดลงเหลือ 71 ล้านคน-ครัง้ และมีรายได้ประมาณ 418
พัน ล้า นบาท รวมรายได้จ ากการท่อ งเที่ ย วในปี นี จ้ ะอยู่ที่
0.81 ล้านล้านบาท
บจ. ไทยแอร์เอเชีย คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปี หลังบริษัทมี
แนวโน้ม จะเพิ่มเส้นทางการบินในประเทศให้มีมากยิ่งขึน้
สอดคล้อ งกับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จจากภาครัฐ และ
ปริมาณความต้องการของผูโ้ ดยสารที่เพิ่มขึน้ รวมถึงเปิ ด
เส้นทางบินข้ามภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ส่หู วั หินและอุดรธานี
สูห่ วั หิน อีกทัง้ สร้างโอกาสขยายฐานลูกค้าในฐานปฏิบตั ิการ
บินใหม่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเริ่ม บินในประเทศ

ราคานา้ มันดิบในตลาดโลก มีแนวโน้มปรับตัวขึน้ ในกรอบที่
จากัด เนื่องจากอุปทานลดลงตามการลดปริม าณการผลิต
นา้ มันดิบของกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกนา้ มัน (OPEC+) ผนวก
กับอุปสงค์นา้ มันที่มีการเติบโตเพิ่มขึน้ เนื่องมาจากการผ่อน
คลายมาตรการปิ ดพืน้ ที่ของแต่ละประเทศ ส่งผลให้กิจกรรม
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4 จุดหมายปลายทางสู่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์
ธานี รวมถึงเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นเพื่อส่งต่อผู้โดยสาร
ทัง้ เส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
บจ. ไทยแอร์เอเชีย คาดว่าจะกลับมาทาการบินในเส้นทาง
การบินระหว่างประเทศได้ โดยผ่านโครงการท่องเที่ยวแบบ
จั บ คู่ เ ดิ น ทาง ซึ่ ง กลุ่ม ลูก ค้า ที่ ค าดว่ า จะจับ กลุ่ม ด้ว ยใน
ช่วงแรกคือกลุ่มตลาดอินโดจีนและกลุ่มลูกค้าจากประเทศ

จีน เนื่องจากลุม่ ดังกล่าวเป็ นกลุม่ ที่กาจัดการแพร่ระบาดได้
เร็วกว่ากลุ่มลูกค้าอื่น นอกจากนีส้ านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการให้สามารถจาหน่าย
สินค้าบนเครื่องบินได้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่
การให้บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ งบินนัน้ คาดว่าจะ
จาหน่ายได้ตามมาตรการผ่อนคลายในระยะถัดไป

นิยำมศัพท์

อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร คือจานวนผูโ้ ดยสารเทียบ
เป็ นสัดส่วนกับปริมาณที่น่ งั ซึ่งเป็ นจานวนที่น่ งั ผูโ้ ดยสารที่มี
อยู่
ปริ ม ำณกำรผลิ ต ด้ ำ นผู้ โ ดยสำร คื อ จ านวนที่ น่ ัง บนทุก
เที่ ย วบิ น คู ณ ด้ว ยจ านวนกิ โ ลเมตรที่ ท าการบิ น บนที่ น่ ัง
เหล่านัน้
ปริ ม ำณกำรขนส่ ง ด้ ำ นผู้ โ ดยสำร คื อ จ านวนบรรทุ ก
ผูโ้ ดยสารที่จ่ายค่าโดยสารบนทุกเที่ยวบิน คูณด้วยจานวน
กิโลเมตรที่ทาการบินบนที่น่งั เหล่านัน้
ค่ ำ โดยสำรเฉลี่ ย ค านวณโดยน ารายได้ค่า โดยสารและ
ค่าธรรมเนียมนา้ มันเชื อ้ เพลิง ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย หาร
ด้วยจานวนผูโ้ ดยสาร
รำยได้ต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร คานวณโดยนา
รายได้หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร คานวณโดยนา
ผลรวมของต้นทุนจากการดาเนินงาน และค่าใช้จ่าย ของ บจ.
ไทยแอร์เอเชีย หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ไม่รวมน้ำมัน
เชื้ อ เพลิ ง ) ค านวณโดยน าผลรวมของต้น ทุ น จากการ
ดาเนินงาน และค่าใช้จ่าย ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย หักด้วยค่า
นา้ มันเชือ้ เพลิง หารด้วยปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ระยะทำงบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร) คือจานวนกิโลเมตรที่
ทาการบินเฉลีย่ ต่อเที่ยวบิน
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อัตรำกำรใช้เครื่องบินต่อลำ (ชั่วโมงปฏิบตั ิการบินต่อวัน)
คื อ จ านวนชั่ ว โมงปฏิ บัติ ก ารบิ น เฉลี่ ย ต่ อ วัน ต่ อ ล าในช่ ว ง
ระยะเวลาที่เกี่ ยวข้อง โดยจานวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน เริ่ม
นับ ตั้ง แต่ ช่ ว งขณะที่ เ ครื่ อ งบิ น เคลื่ อ นที่ ณ สนามบิ น หนึ่ ง
ถึงเครือ่ งบินหยุดนิ่ง ณ สนามบินอีกแห่งหนึง่
อั ต รำส่ วนเงินกู้ยืมต่อ ส่วนของผู้ ถือหุ้น คานวณโดยนา
ผลรวมของหนีส้ ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ายทัง้ หมด หาร
ด้วยส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรำส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คานวณโดย
นาผลรวมของหนีส้ ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้ จ่ายทัง้ หมด หัก
ด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสัน้ และ
เงินฝาก หารด้วยส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตรำกำไรขั้นต้น คานวณโดยนารายได้จากการขายและ
บริหาร หักด้วยต้นทุนขายและบริการ หารด้วยรายได้จากการ
ขายและบริการ
อั ต รำก ำไรก่ อ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทำงกำรเงิ น , ภำษี เ งิ น ได้ ,
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย (EBITDA) จากรายได้
รวม (ไม่ร วมรายได้เ งิ น ปั น ผล ก าไรจากอัต ราแลกเปลี่ย น
ดอกเบีย้ รับ และกาไรจากตราสารอนุพนั ธ์) หักด้วยค่าใช้จ่าย
รวม บวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายหารด้วย
รายได้จากการขายและบริการ
อัตรำกำไรสุ ทธิ คานวณโดยนากาไรสุทธิ หารด้วยรายได้
จากการขายและบริการ

