คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์
ของฝ่ำยจัดกำร
สำหรับไตรมำสที่ 2 ปี 2561

บทสรุปผู้บริหำร
สถานการณ์ เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ปี 2561 ยังขยายตัวได้ ดี นาโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยการลงทุนภาคเอกชนของ
สหรัฐฯ เติบโตแข็งแกร่ ง โดยเฉพาะภาคพลังงาน ในขณะที่อตั ราการว่างงานลดลงต่อเนื่อง สะท้ อนการบริ โภคภาคเอกชนที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ ้น เช่นเดียวกับ เศรษฐกิจจีนที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม การบริ โภคภายในประเทศ และการส่งออกที่ยงั
ขยายตัวได้ ดี ขณะที่ เศรษฐกิจยูโรโซน (EU) สัญญาณการฟื น้ ตัวยังไม่ชดั เจนในไตรมาสที่ 2 เนื่องจากการส่งออกยังคงอ่อนแอ โดยแรง
ขับเคลื่อนหลักยังคงมาจากการบริ โภคภายในประเทศ นอกจากนี ้ ความเสี่ยงทางการเมืองในยูโรโซน เช่น อิตาลี สเปนและอังกฤษ
รวมถึงนโยบายกีดกันทางการค้ าของสหรัฐฯ กดดันเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ความผันผวนดังกล่าวส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวได้ อย่างแข็งแกร่ งและทัว่ ถึงมากขึ ้น จากปั จจัยการส่งออกที่ขยายตัวดี
ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มาจากผู้ส่งออกขนาดใหญ่ ขณะที่การส่งออกของกลุ่มผู้ส่งออกขนาดเล็กและกลาง (SME) ยังคงชะลอตัว
นอกจากนี ้การบริ โภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ ้นจากสินค้ าคงทนและภาคบริ การ โดยปั จจัยบวกสาคัญมาจากมาตรการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของภาครัฐฯ เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด
สถิตินกั ท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ าประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2561 มีจานวน 19.5 ล้ านคน เพิม่ ขึ ้น
ร้ อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ ในช่วงเดือนเมษายน – มิถนุ ายน 2561 ยังคงเติบโตต่อเนื่องร้ อยละ 9 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนมาอยูท่ ี่ 8.9 ล้ านคน โดยสัดส่วนกลุม่ นักท่องเที่ยวทีเ่ ข้ ามาส่วนใหญ่มาจากเอเชียตะวันออกอยูท่ ี่ร้อยละ 73 โดยเฉพาะกลุม่
นักท่องเที่ยวชาวจีนและอาเซียน ในขณะที่กลุม่ นักท่องเทีย่ วจากยุโรปและโอเชียเนียหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน สะท้ อน
จากสภาพเศรษฐกิจข้ างต้ น การเติบโตของนักท่องเทีย่ วในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ส่งผลให้ สายการบินไทยแอร์ เอเชียมีจานวน
ผู้โดยสารรวมอยูท่ ี่ 5.3 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่ปริ มาณที่นงั่ ทีเ่ พิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้ ในไตรมาสดังกล่าว สายการบินไทยแอร์ เอเชียไม่ได้ รับมอบเครื่ องบินเพิ่ม ส่งผลให้ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 2
ปี 2561 มีฝงู บินจานวนทังสิ
้ ้น 59 ลา สายการบินไทยแอร์ เอเชียได้ เพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้ นทางบินที่ได้ รับความนิยม ได้ แก่ เส้ นทาง
บินในประเทศจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปสู่ อุดรธานี และพิษณุโลก รวมถึงเส้ นทางบินต่างประเทศจาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไปสู่
ยะโอร์ บาห์รู และดานัง และ เชียงใหม่ ไปสู่ มาเก๊ า
ผลการดาเนินงานของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีขาดทุนสุทธิอยูท่ ี่ 306.1 ล้ านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อนที่มกี าไรสุทธิอยูท่ ี่ 170.6 ล้ านบาท โดยหลักมาจากต้ นทุนน ้ามันทีเ่ พิ่มสูงขึ ้นตามราคาน ้ามันในตลาดโลกปรับตัวเพิม่ ขึ ้น
ขณะที่ราคาค่าโดยสารเฉลีย่ ลดลงร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน จากการแข่งขันของธุรกิจการบิน กอรปกับอยูใ่ นช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว
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สรุปผลกำรดำเนินงำน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย ซึง่ ประกอบธุรกิจสายการบิน
ไทยแอร์ เอเชีย โดยถือหุ้นร้ อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์ เอเชีย
ผลประกอบการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 2561 เป็ นไปดังนี ้:
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้ านบาท

งบการเงินรวม
สาหรับงวด
สามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
รายได้ รวม
9,302.6 8,589.1
ค่าใช้ จา่ ยรวม
9,835.5 8,163.0
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
(532.9) 426.1
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ/กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
(561.5) 309.6
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
(306.1) 170.6
ส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
(255.4) 139.0
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)
(0.0631) 0.0352

เปลี่ยน
แปลง

+8%
+20%
>-100%
>-100%
>-100%
>-100%
>-100%

งบการเงินรวม
สาหรับงวด
เปลี่ยน
หกเดือนสิน้ สุด
แปลง
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
20,896.2 18,134.7 +15%
19,331.0 16,479.3 +17%
1,565.3 1,655.4 (-5%)
1,268.2 1,344.4 (-6%)
698.0
741.0 (-6%)
570.2
603.4 (-6%)
0.1439
0.1528 (-6%)

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 9,302.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 713.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อน ขณะที่มคี า่ ใช้ จา่ ยรวมทังสิ
้ ้น 9,835.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,672.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน ส่งผลให้ ในไตรมาส 2 ปี 2561 ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ/ขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับ
งวดจานวน 306.1 และมีขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานอยูท่ ี่ 0.0631 บาท
สาหรับผลการดาเนินงานในช่วงครึ่งปี แรกปี 2561 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 20,896.2 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น
2,761.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และมีกาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงินและภาษี เงินได้ จานวน 1,565.3
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ ในครึ่งปี แรกปี 2561 มีกาไรสุทธิ/กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวดในส่วนที่
เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจานวน 698.0 ล้ านบาท ลดลง 43.0 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตรากาไร
สุทธิที่ร้อยละ 3 และ มีกาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานอยูท่ ี่ 0.1439 บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
62,374.7
62,773.6
(-1%)
31,427.0
31,320.5
+0%
21,733.9
22,005.9
(-1%)
9,213.8
9,447.2
(-2%)
30,947.7
31,453.1
(-2%)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 สินทรัพย์มีจานวน 62,374.7 ล้ านบาท ลดลง 398.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 เทียบจากสิ ้นปี ก่อน
และมีอตั ราผลตอบแทนสินทรัพย์อยูท่ ี่ร้อยละ 2.4 ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 299.4 ล้ านบาท มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 305.6 ล้ านบาท
จากผลการดาเนินงานในงวด
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 99.4 ล้ านบาท มาจากเครื่ องบิน ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ลดลงจานวน 610.5
ล้ า นบาท จากค่า เสื่อมราคาสะสมที่เ พิ่ม ขึน้ และไม่ได้ รับ เครื่ องบิ น เพิ่ มในไตรมาสนี ้ ขณะที่ เ งิ น สารองบ ารุ งรั กษา
เครื่ องบินเพิ่มขึ ้น 443.7 ล้ านบาท ตามชัว่ โมงการปฏิบตั ิการบินที่เพิ่มขึ ้น
หนีส้ นิ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 หนี ้สินมีจานวน 31,427.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 106.5 ล้ านบาท เทียบจากสิ ้นปี ก่อนซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) หนีส้ ินหมุนเวียนลดลง 1,709.5 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี ลดลง 1,095.5 ล้ านบาท จากการปิ ดสัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 2 ฉบับ และรายได้
รับล่วงหน้ าลดลง 464.0 ล้ านบาท เนื่องจากไตรมาสนี ้เป็ นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ น้ 1,816.0 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้จานวน 2,500.0 ล้ านบาท เพื่อลงทุนใน
กิจการทัว่ ไป และ/หรื อ ใช้ จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ขณะที่หนี ้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลง 545.0 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 30,947.7 ล้ านบาท ลดลง 505.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 เทียบจากสิ ้น
ปี ก่อน เป็ นผลจากกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวด ขณะทีก่ ารประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิด
เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 970.0 ล้ านบาท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทฯและส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 มีจานวน 21,733.9 ล้ านบาท
และ 9,213.8 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยูท่ ี่ร้อยละ 6.6
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งบกระแสเงินสด
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
หน่ วย: ล้ านบาท
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

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 มิถนุ ายน
2561
2560
1,769.4
1,934.8
(597.8)
(582.0)
(1,467.3)
(786.0)
(295.7)
566.8
(9.9)
(19.5)
5,338.0
5,032.4

4,661.4
5,208.7

สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน
1,769.4 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นกาไรจากการดาเนินงานในงวดนี ้ ในส่วนของเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนมีจานวน 597.8 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสารองบารุ งรักษาเครื่ องบิน ตามชัว่ โมงปฏิบตั ิการบินที่เพิ่มขึ ้น ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จานวน 1,467.3 ล้ านบาท โดยหลักจากการจ่ายเงินปั นผลและจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อปิ ดสัญญาเงินกู้จานวน
2 ฉบับ แม้ วา่ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จานวน 2,500.0 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในกิจการทัว่ ไป และ/หรื อ ใช้ จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม ลดลงสุทธิจานวน 295.7 ล้ าน
บาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 5,032.4 ล้ านบาท
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ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 และ 2561 เป็ นไปดังนี ้:
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด
หน่ วย: ล้ านบาท

รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ/กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
สาหรับงวด
สามเดือนสิน้ สุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
9,302.5 8,588.9
9,842.9 8,162.3
(540.4)
426.7
(567.5)
310.1
(13.03)
7.12

เปลี่ยน
แปลง

+8%
+21%
>-100%
>-100%
>-100%

งบการเงินรวม
สาหรับงวด
เปลี่ยน
หกเดือนสิน้ สุด
แปลง
วันที่ 30 มิถุนายน
2561
2560
20,896.2 18,134.0
+15%
19,332.3 16,476.8
+17%
1,563.9 1,657.2
(-6%)
1,267.1 1,345.9
(-6%)
29.09
30.90
(-6%)

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 9,302.5 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 8 จากไตรมาส 2 ปี 2560 ที่
เท่ากับ 8,588.9 ล้ านบาท โดยหลักมาจากรายได้ จากการขายและการให้ บริ การจานวน 9,050.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จาก
ไตรมาส 2 ปี 2560 ที่เท่ากับ 8,350.2 ล้ านบาท หนุนโดยปริ มาณผู้โดยสารในไตรมาส 2 ปี 2560 ที่เติบโตกว่าร้ อยละ 13 มาอยูท่ ี่
5.3 ล้ านคน ขณะที่อตั ราส่วนการขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 85 ลดลง 1 จุด จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากอยูน่ อกช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวและการเพิม่ เทีย่ วบินแบบเช่าเหมาลาของสายการบินอื่น ในขณะที่รายได้ ของส่วนงานการบินเช่าเหมาลาอยูท่ ี่ 261.7
ล้ านบาท ลดลง 117.7 ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่งผลให้ ราคาค่าโดยสารเฉลีย่ ในไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงร้ อยละ 5 จาก
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนมาอยูท่ ี่ 1,402 บาทต่อคน
ขณะที่รายได้ บริ การเสริ มในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจานวน 1,631.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จากไตรมาส 2 ปี 2560 ที่
เท่ากับ 1,442.8 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตเท่ากับสัดส่วนของจานวนผู้โดยสารที่เพิม่ ขึ ้น ส่งผลให้ รายได้ เสริ มต่อคนอยูท่ ี่ 307 บาท เท่ากับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยการปรับโครงสร้ างค่าธรรมเนียมหลายระดับ (Dynamic Pricing) และบริ การเสริ มแพ็กสุดคุ้ม (Value Pack)
หนุนให้ คา่ ธรรมเนียมในการเลือกที่นงั่ รวมถึงรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดืม่ บนเครื่ องบินเพิ่มขึ ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีคา่ ใช้ จา่ ยรวมทังสิ
้ ้น 9,842.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 21 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่เท่ากับ 8,162.3 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายหลักมาจากต้ นทุนขายและการบริ การจานวน 8,999.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 จาก
ไตรมาส 2 ปี 2560 ที่เท่ากับ 7,477.8 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิม่ ขึ ้นของค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงที่ร้อยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน รวมถึงค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเพิม่ ขึ ้นที่ร้อยละ 23 โดยหลักมาจากการซ่อมบารุงระดับ C-Check ขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยเกี่ยวกับ
พนักงาน และค่าใช้ จ่ายการบริ การในสนามบินเพิ่มขึ ้นตามขนาดฝูงบินที่ขยายตัว อย่างไรก็ตามค่าเช่าเครื่ องบินในไตรมาส 2 ปี 2561
มีจานวนใกล้ เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ
ในเวลาเดียวกัน
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริหารจานวน 794.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 โดยหลักมาจากค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะช่วยให้ สายการบินมีความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในยุคดิจิทลั ขณะทีต่ ้ นทุนต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารอยูท่ ี่ 1.59 บาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที่เท่ากับ 1.56 บาท จากราคาน ้ามันในตลาดโลกที่สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็
ตาม ต้ นทุนที่ไม่รวมค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงต่อปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารอยูท่ ี่ 1.02 บาท ลดลงร้ อยละ 1 จากการเติบโตของปริ มาณการ
ผลิตด้ านผู้โดยสารโดยเพิ่มความถี่เส้ นทางบินที่ได้ รับความนิยม ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นในไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลงอย่างมีนยั สาคัญ ทังนี
้ ้
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บจ.ไทยแอร์ เอเชีย ควบคุมความตรงต่อเวลาของเทีย่ วบินอย่างต่อเนื่อง โดยมีประสิทธิภาพในการตรงต่อเวลาเพิม่ ขึ ้นมาอยูท่ ี่ร้อยละ 87
ในไตรมาส 2 ปี 2561 จากร้ อยละ 86 ในไตรมาส 2 ปี 2560
ในไตรมาสนี ้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิจานวน 49.2 ล้ านบาท จากค่าเงิน
สหรัฐฯทีแ่ ข็งค่าเมือ่ เทียบกับไตรมาสที่แล้ ว พลิกจากกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริงจากอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 30.1 ล้ านบาท ในไตรมาส 2
ปี 2560 จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2560 ดังนัน้ ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษี เงินได้ สาหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2561 อยูท่ ี่ 540.4 ล้ านบาท และมีอตั รากาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน, ภาษี เงินได้ , ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
และค่าเช่า (EBITDAR Margin) ที่ร้อยละ 12 อย่างไรก็ตามค่าใช้ จ่ายทีเ่ พิ่มขึ ้น ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีขาดทุนสุทธิ/ขาดทุนใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 จานวน 567.5 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราขาดทุนสุทธิที่ร้อยละ 6
สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 2
ครึ่งปี แรก
ครึ่งปี แรก
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560
ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
35.96
31.91
35.72
31.41
ค่าใช้ จา่ ยพนักงาน
14.17
14.33
14.92
14.38
ค่าเช่าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์เครื่ องบิน
12.91
15.50
12.90
15.35
ค่าใช้ จา่ ยการบริ การในสนามบินและลานจอด
12.49
13.09
11.95
13.47
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
8.38
8.18
8.12
8.51
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
6.44
6.73
6.46
6.95
ค่าบริ การภาคพื ้นและจัดจาหน่าย
4.68
5.04
4.91
4.96
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
4.16
4.39
4.19
4.15
ต้ นทุนอื่น ๆ
0.81
0.83
0.83
0.82
สาหรับครึ่งปี แรกปี 2561 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีรายได้ จานวน 20,896.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 จากรายได้ ในครึ่งปี แรก
ปี 2560 ที่ 18,134.0 ล้ านบาท โดยหลักมาจากรายได้ จากการขายและการให้ บริ การจานวน 20,304.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน หนุนโดยปริ มาณผู้โดยสารในครึ่งปี แรกปี 2561 ที่เติบโตกว่าร้ อยละ 15 มาอยูท่ ี่ 10.95 ล้ านคน ซึง่ เติบโต
ใกล้ เคียงกับสัดส่วนของปริมาณที่นงั่ ที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราการขนส่งผู้โดยสารอยูท่ ี่ร้อยละ 88 ในครึ่งปี แรกปี 2561 ค่าโดยสารเฉลีย่
อยูท่ ี่ 1,537 บาทต่อคน เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเติบโตอย่างก้ าวกระโดดในช่วงต้ นปี แม้ วา่
การเติบโตจะชะลอตัวในช่วงปลายงวด ในขณะทีบ่ ริ ษัทได้ มกี ารรับมอบเครื่ องบินจานวน 5 ลา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน
เพื่อรองรับการขยายเส้ นทางใหม่และเพิ่มความถี่ในเส้ นทางบินที่ได้ รับความนิยม ส่งผลให้ ปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสารเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 16 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน และเพิ่มอัตราการใช้ เครื่ องบินต่อลาเท่ากับ 12.2 ชัว่ โมงปฎิบตั ิการบินต่อวัน จาก 11.6 ชัว่ โมง
ปฎิบตั ิการบินต่อวันในครึ่งปี แรกปี 2560 เพื่อบริ หารการใช้ เครื่ องบินอย่างมีประสิทธิภาพ
ในครึ่งปี แรกปี 2561 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีคา่ ใช้ จา่ ยรวมทังสิ
้ ้น 19,332.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่เท่ากับ 16,476.8 ล้ านบาท โดยหลักมาจากการปรับตัวของราคาน ้ามันในตลาดโลกอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ ส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท เนื่องจากค่าน ้ามันเชื ้อเพลิงเป็ นต้ นทุนหลัก คิดเป็ นร้ อยละ 36 ของต้ นทุนรวมของบริ ษัท ในขณะที่สดั ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการ
ขายและการบริ หารต่อรายได้ หลักยังคงใกล้ เคียงกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ใช้ ขาดทุนสะสมทางภาษี ยกมา ไปหัก
เป็ นค่าใช้ จ่าย ในการคานวณกาไรขาดทุนทางภาษี ส่งผลให้ ภาษีนิติบคุ คลลดลง ดังนัน้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีกาไรสุทธิ/กาไรเบ็ดเสร็ จ
รวมสาหรับครึ่งปี แรกปี 2561 จานวน 1,267.1 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิอยูท่ ี่
ร้ อยละ 6
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บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด
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 (ไม่รวม
น ้ามันเชื ้อเพลิง)(บาท)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 2
ปี 2561
ปี 2560
5.31
4.69
6.28
5.46
85%
86%
5,194
4,630
6,147
5,373
1,402
1,476
1.47
1.55
1.59
1.52
1.02
1.03

เปลี่ยน ครึ่งปี แรก ครึ่งปี แรก เปลี่ยน
แปลง ปี 2561 ปี 2560
แปลง
+13% 10.95
9.55
+15%
+15% 12.50
10.88
+15%
-1 จุด
88%
88%
0 จุด
+12% 10,812
9,379
+15%
+14% 12,391
10,700
+16%
(-5%) 1,537
1,523
+1%
(-5%)
1.64
1.64
0%
+5%
1.56
1.54
+1%
(-1%)
1.00
1.06
(-5%)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด
หน่ วย: ล้ านบาท
สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2561
38,483.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
38,902.3

เปลี่ยนแปลง

หนี ้สิน

28,380.2

28,280.3

+0%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

10,103.4

10,622.0

(-5%)

(-1%)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 สินทรัพย์มีจานวน 38,483.6 ล้ านบาท ลดลง 418.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 เทียบจากสิ ้นปี ก่อน
ซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 319.4 ล้ านบาท มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 326.4 ล้ านบาท ตาม
ผลการดาเนินงานในงวด
(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 99.4 ล้ านบาท มาจากเครื่ องบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ลดลงจานวน 610.5
ล้ านบาท จากค่าเสือ่ มราคาสะสมที่เพิ่มขึ ้นและไม่ได้ รับครื่ องบินเพิ่มในไตรมาสนี ้ ขณะที่เงินสารองบารุงรักษาเครื่ องบิน
เพิ่มขึ ้น 443.7 ล้ านบาท ตามชัว่ โมงการปฏิบตั ิการบินทีเ่ พิ่มขึ ้น
หนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 หนี ้สินมีจานวน 28,320.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 99.9 ล้ านบาท เทียบจากสิ ้นปี ก่อนซึง่ เป็ นผลมาจาก
(1) หนีส้ ินหมุนเวียนลดลง 1,715.8 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี ลดลง 1,095.5 ล้ านบาท จากการปิ ดสัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 2 ฉบับ และรายได้
รับล่วงหน้ าลดลง 464.0 ล้ านบาท เนื่องจากไตรมาสนี ้เป็ นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
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(2) หนี ้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 1,815.8 ล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้จานวน 2,500.0 ล้ านบาท เพื่อลงทุนใน
กิจการทัว่ ไป และ/หรื อ ใช้ จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ขณะที่หนี ้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี ลดลง 545.0 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 10,103.4 ล้ านบาท ลดลง 518.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5 เทียบจากสิ ้น
ปี ก่อนซึง่ เป็ นผลจากกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวด ขณะทีม่ กี ารประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 41.00 บาท
คิดเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 1,785.8 ล้ านบาท ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั เิ มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ทังนี
้ ้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีอตั ราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Net Gearing Ratio) วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 เท่ากับ 2.00 เท่า และ 1.37 เท่า ตามลาดับ โดยบริ ษัทมีแผนบริ หารจัดการทางการเงิน
ให้ อตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยูใ่ นระดับต่ากว่า 2 เท่า เพื่อรักษาระดับโครงสร้ างเงินทุนให้ แข็งแกร่งในสภาวะที่ตลาด
มีการแข่งขันสูง
งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จากัด
หน่ วย: ล้ านบาท
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 งของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน
2561
2560
1,760.9
1,975.4
(597.8)
(582.0)
(1,479.5)
(786.0)
(316.4)
607.4
(9.9)
(19.5)
5,210.6
4,884.3

4,549.2
5,137.1

สาหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีเงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน
1,760.9 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นกาไรจากการดาเนินงานในงวดนี ้ ในส่วนของเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนมีจานวน 597.8 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นเงินสารองบารุงรักษาเครื่ องบินตามชัว่ โมงปฏิบตั ิการบินที่เพิ่มขึ ้น ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมี
จานวน 1,479.5 ล้ านบาท โดยหลักการจ่ายเงินปั นผลและจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อปิ ดสัญญาเงินกู้จานวน 2 ฉบับ
แม้ วา่ มีเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้จานวน 2,500.0 ล้ านบาท เพือ่ ลงทุนในกิจการทัว่ ไป และ/หรื อ ใช้ จา่ ยคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ลดลงสุทธิจานวน 316.4 ล้ านบาท
ในขณะที่มเี งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยูท่ ี่ 4,884.3 ล้ านบาท
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังขยายตัวได้ ตอ่ เนื่อง แม้ จะมีสญ
ั ญาณการชะลอตัวในบางภูมภิ าค เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ของสหรัฐฯ และราคาน ้ามันที่เพิม่ สูงขึ ้นส่งผลให้ อตั ราเงินเฟ้ อปรับตัวสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ ธนาคารกลางของสหรัฐ ฯ มี
แนวโน้ มที่จะปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย หลังจากที่มกี ารปรับมาแล้ วในเดือนมีนาคมและมิถนุ ายน ซึง่ ส่งผลให้ อตั ราแลกเปลีย่ น
ของดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทมีรายได้ และใช้ จา่ ยเป็ นเงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงินอาทิเช่น ค่าโดยสาร สัญญา
ซ่อมบารุง สัญญาเช่าเครื่ องบิน เป็ นต้ น ดังนันบริ
้ ษัทจึงทาการบริหารภายใต้ นโยบายการบริ หารความเสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural
Hedging) คือ จัดการให้ รายจ่ายอยูใ่ นสกุลเงินเดียวกับรายรับให้ มากที่สดุ ขณะที่โครงสร้ างเงินกู้ในสกุลเงินต่าง ๆ จะถูกปรับให้
สอดคล้ องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน (Net Operating Cash Flow) นอกจากนี ้บริ ษัทอาจต้ องก่อภาระหนี ้เพิม่
อย่างมีนยั สาคัญในอนาคต เพื่อระดมทุนในการจัดซื ้อเครื่ องบิน และเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายตามแผนขยายธุรกิจ ซึง่ การเพิม่ ขึ ้นของอัตรา
ดอกเบี ้ยมีผลให้ ต้นทุนกู้ยืมในอนาคตของบริ ษัทสูงขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีมาตรการลดความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ยโดยกาหนด
อัตราดอกเบี ้ยบางส่วนเป็ นอัตราคงที่ในกระบวนการเจรจาสัญญาเช่าทางการเงินและพิจารณานาเครื่ องมือทางการเงินมาใช้ ใน
เวลาทีเ่ หมาะสม
ราคาน ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้ มปรับตัวลดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า แม้ ว่าระดับน ้ามันดิบคงคลังของ
สหรัฐฯ เริ่ มส่งสัญญาณลดลงในช่วงเดือนมิถนุ ายน แต่ปริ มาณแท่นขุดเจาะน ้ามันในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้
อุปทานน ้ามันดิบของสหรัฐฯ กลับมาเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนัน้ ผลการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน ้ามัน (OPEC) ที่ผ่านมามีมติ
ปรับเพิ่มปริ มาณการผลิตน ้ามันดิบราว 1 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน โดย Energy Information Administration (EIA) ประเมินว่าอุปทาน
น ้ามันดิบโลกในไตรมาสที่ 3 ยังคงมีปริ มาณมากกว่าอุปสงค์การใช้ น ้ามันดิบราวสามแสนบาร์ เรลต่อวัน ในขณะที่ยงั มีความเสีย่ ง
ทางด้ านภูมิรัฐศาสตร์ ของประเทศผู้ผลิตน ้ามัน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อปริ มาณการผลิตน ้ามันดิบและความผันผวนของราคาน ้ามัน
โลก ดังนันเพื
้ ่อลดความผันผวนของต้ นทุนน ้ามันเชื ้อเพลิง บริ ษัทจึงมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากราคาน ้ามันอากาศยาน
(Fuel Hedging) เพื่อชะลอผลกระทบของความผันผวน
คาดการณ์ เศรษฐกิ จไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีแนวโน้ มขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรั บตัวดีขึ ้นของ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ การส่งออกสินค้ าและการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวได้ ดี โดยได้ รับปั จจัยบวกจากมาตรการการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวของภาครัฐฯ ซึ่งจัดให้ มีกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ ในขณะที่อบุ ตั ิเหตุเรื อล่มในจังหวัดภูเก็ตอาจจะส่งผล
กระทบเชิงลบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างจากัดในระยะสัน้ ด้ านอุปสงค์ของภาคเอกชนภายในประเทศเริ่ มมีการฟื น้ ตัว
ทังการบริ
้
โภคและการลงทุน อย่างไรก็ดี การเติบโตยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการค้ าของประเทศ
สหรั ฐฯ และมาตรการตอบโต้ ของประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อ การเติบโตของเศรษฐกิ จ โลกและไทย ทัง้ นี ้ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยคาดว่าปริ มาณนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีจานวน 9.5 ล้ านคน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน และคาดการณ์รายได้ จานวน 5.1 แสนล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ในขณะที่คาดการณ์
นักท่องเที่ยวชาวไทยตลาดในประเทศ อยู่ที่ 38.7 ล้ านคนต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยเป็ นการเดิน
ทางเข้ าสู่เมืองรอง 17.0 ล้ านคนต่อครัง้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน รับแรงหนุนจากเทศกาลวันหยุด อาทิ วัน
อาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีแผนเปิ ดเส้ นทางบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) สู่ โคตาคินาบาลู และ เชียงใหม่ สู่
ย่างกุ้ง และ ไทเป รวมถึงขยายความถี่เที่ยวบินในเส้ นทางบินที่ได้ รับการความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ จาก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ไปสู่ หาดใหญ่, มาเก๊ า และฉงชิ่ง เพื่อบริ หารการใช้ เครื่ องบินอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพเส้ นทางบินให้ แข็งแกร่งมากขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ วางกลยุทธ์การเติบโตในอนาคตอันใกล้ โดยการรุกฐานลูกค้ าในตลาดอินเดียและอาเซียนเพิม่ ขึ ้นขณะทีย่ งั คง
รักษาฐานลูกค้ าในตลาดจีน เพื่อลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาฐานลูกค้ ากลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ และเพือ่ ขับเคลือ่ นให้ บริษัท และ
บจ. ไทยแอร์ เอเชีย มีรายได้ ทมี่ ีเสถียรภาพที่มนั่ คงและครองตาแหน่งผู้นาสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึง่ ของประเทศต่อไป
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นิยำมศัพท์
อัตราส่ วนการขนส่ งผู้โดยสาร คือจานวนผู้โดยสารเทียบเป็ นสัดส่วนกับปริ มาณที่นงั่ ซึง่ เป็ นจานวนที่นงั่ ผู้โดยสารที่มีอยู่
ปริมาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร คือจานวนที่นงั่ บนทุกเที่ยวบิน คูณด้ วยจานวนกิโลเมตรที่ทาการบินบนที่นงั่ เหล่านัน้
ปริมาณการขนส่ งด้ านผู้โดยสาร คือจานวนบรรทุกผู้โดยสารที่จ่ายค่าโดยสารบนทุกเทีย่ วบิน คูณด้ วยจานวนกิโลเมตรที่ทาการ
บินบนที่นงั่ เหล่านัน้
ค่ าโดยสารเฉลี่ย คานวณโดยนารายได้ คา่ โดยสารและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิง ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย หารด้ วยจานวน
ผู้โดยสาร
รายได้ ต่อปริมาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร คานวณโดยนารายได้ หารด้ วยปริ มาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
ต้ นทุนต่ อปริมาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร คานวณโดยนาผลรวมของต้ นทุนจากการดาเนินงาน และค่าใช้ จา่ ย ของ บจ. ไทย
แอร์ เอเชีย (แต่ไม่รวมต้ นทุนทางการเงิน) หารด้ วยปริมาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร
ต้ นทุนต่ อปริมาณการผลิตด้ านผู้โดยสาร (ไม่ รวมนา้ มันเชือ้ เพลิง) คานวณโดยนาผลรวมของต้ นทุนจากการดาเนินงาน
และค่าใช้ จา่ ย ของ บจ. ไทยแอร์ เอเชีย (แต่ไม่รวมต้ นทุนทางการเงิน) หักด้ วยค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง หารด้ วยปริ มาณการผลิตด้ าน
ผู้โดยสาร
ระยะทางบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร) คือจานวนกิโลเมตรที่ทาการบินเฉลีย่ ต่อเที่ยวบิน
อัตราการใช้ เครื่องบินต่ อลา (ชัว่ โมงปฏิบตั กิ ารบินต่อวัน) คือจานวนชัว่ โมงปฏิบตั กิ ารบินเฉลีย่ ต่อวันต่อลาในช่วงระยะเวลาที่
เกี่ยวข้ อง โดยจานวนชัว่ โมงปฏิบตั ิการบินเริ่มนับตังแต่
้ ชว่ งขณะที่เครื่ องบินเคลือ่ นที่ ณ สนามบินหนึง่ ถึงเครื่ องบินหยุดนิ่ง ณ
สนามบินอีกแห่งหนึง่
อัตราส่ วนเงินกู้ยมื ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น คานวณโดยนาผลรวมของหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายทังหมด
้
หารด้ วยส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนเงินกู้ยมื สุทธิต่อส่ วนของผู้ถอื หุ้น คานวณโดยนาผลรวมของหนี ้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี ้ยจ่ายทังหมด
้
หักด้ วยเงิน
สด หารด้ วยส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรขัน้ ต้ น คานวณโดยนารายได้ จากการขายและบริ หาร หักด้ วยต้ นทุนขายและบริ การ หารด้ วยรายได้ จากการขายและ
บริ การ
อัตรากาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้ , ค่ าเสื่อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย และค่ าเช่ า (EBITDAR) คานวณโดย
นา EBITDAR หารด้ วยรายได้ จากการขายและบริ การ
อัตรากาไรสุทธิ คานวณโดยนากาไรสุทธิ หารด้ วยรายได้ จากการขายและบริ การ
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