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บทสรปุผู้บรหิาร 

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ชะลอ
ตวัลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีสาเหตหุลกัจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการบงัคบัใช้มาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดของหลายประเทศ ส่งผล
ต่อภาคการผลิตและการบริโภคที่ชะงักงันอย่างรุนแรง 
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐบาลและธนาคารกลางของนานา
ประเทศได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
กลุม่ต่างๆ อาทิ การปรับลดดอกเบีย้ การอดัฉีดปริมาณเงิน
ในระบบเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง ตลอดจนการชดเชย
รายได้ให้กับประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบ ส าหรับเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวที่ ร้อยละ 4.8 จาก
ขยายตัวที่ร้อยละ 3.1 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยสาเหตุ
หลักมาจากการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองในรัฐต่างๆ 
(Lockdown) กดดนัภาวะการลงทุนและการบริโภค ดงันัน้
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ลดอัตราดอกเบีย้ลงอยู่
ระหว่างร้อยละ 0.00 – 0.25 และออกมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (QE) โดยไม่จ ากดัวงเงินอดัฉีดเข้าระบบ พร้อม
ทัง้อนุมัติงบเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจที่ ไ ด้ รับผลกระทบ 
เช่นเดียวกบัเศรษฐกิจจีนหดตวัที่ร้อยละ 6.8 จากปีก่อน ซึ่ง
มีสาเหตุหลักจากการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
มาตรการการปิดเมืองที่ เ ข้มงวด ในช่วงมกราคมและ
กุมภาพันธ์ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนปรับตัวลง เช่นเดียวกับการส่งออกและยอดการค้า
ปลีกติดลบอย่างรุนแรง ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย
ฟืน้ตวัขึน้ในเดือน มีนาคม หลงัการผ่อนคลายมาตรการคมุ
เข้ม โดยความผันผวนดังกล่าวส่งผลต่อการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 หดตวัโดยหลกั
จากมูลค่าการส่งออกที่ ชะลอตัวตามการหดตัวของ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี ้มาตรการจ ากดัด้านการเดินทาง 
และมาตรการการกกักนัตนเองในที่พกั ยงัสง่ผลให้ภาคการ
ท่องเที่ยวและภาคบริการซึ่ง เป็นส่วนรายได้หลักของ
เศรษฐกิจไทยหยดุชะงกั  

การเดินทางทอ่งเที่ยวในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 หดตวั
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค สง่ผลต่อข้อจ ากัด
ในการเดินทาง และท าให้ปริมาณความต้องการเดินทาง
ลดลง โดยสถิตินกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ
ไทยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มีจ านวน 6.7 
ล้านคน ลดลงร้อยละ 38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
นกัท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นนกัท่องเที่ยวหลกัหดตวัที่ร้อยละ 
60 ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปลดลง
น้อยที่สุดร้อยละ 15 เนื่องจากในภูมิภาคดังกล่าวได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดในปลายไตรมาสที่ 1 สะท้อน
จากสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ดงันัน้สายการบินไทยแอร์
เอเชียมีจ านวนผู้โดยสารรวมในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อยู่
ที่ 4.5 ล้านคน ลดลงร้อยละ 23 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี
ก่อน ในไตรมาสดงักล่าว ได้ปรับเส้นทางบินและปรับแผน
ปริมาณที่นัง่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท าการบินและให้
สอดคล้องกับความต้องการเดินทาง โดยลดความถ่ีและ
ยกเลิกการให้บริการเส้นทางบินในกลุ่มประเทศที่มีความ
เสีย่งการแพร่ระบาด ดงันัน้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ระงบัการบิน
เส้นทางบินระหว่างประเทศระหว่างวนัที่ 22 มีนาคม - 31 
พฤษภาคม 2563 ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสาร
อยู่ที่ 4,834 ล้านที่นั่ง ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ในไตรมาสดงักลา่ว บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ได้ด าเนินการขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ 
(Aircraft Sale and Leaseback) จ านวน 9 ล า  และขาย
อากาศยานจ านวน1 ล า ส่งผลให้บริษัทมีเคร่ืองบินจ านวน 
62 ล า ณ สิน้สดุไตรมาส 1 ปี 2563 

ตามที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ  
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีรายได้รวม
จ านวน 9,399.0  ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิส าหรับงวด
จ านวน 671.4 ล้านบาท พลกิจากก าไรในช่วงเดียวกนัของปี
ก่อนจ านวน 497.2 ล้านบาท 
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สรุปผลการด าเนินงาน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัท”) เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชีย  
โดยถือหุ้นร้อยละ 55 ใน บจ. ไทยแอร์เอเชีย  

ผลประกอบการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2563 เป็นไปดงันี:้ 
 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) งบกำรเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง หน่วย: ล้ำนบำท ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 

วันที่ 31 มีนำคม 
  2563 2562 

 

รายได้รวม 9,399.0 11,618.2 -19% 
คา่ใช้จา่ยรวม 10,767.8 10,493.4 +3% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,368.8) 1,124.8 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด (1,222.0) 903.5 ->100% 
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (671.4) 497.2 ->100% 
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย (550.6) 406.3 ->100% 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (3,659.2) 903.5 ->100% 
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (2,011.9) 497.2 ->100% 
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย (1,647.3) 406.3 ->100% 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.1385)   0.1025  ->100% 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายได้รวมทัง้สิน้ 9,399.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่
เท่ากับ 11,618.2 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 10,767.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยที่ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน สง่ผลให้ในไตรมาส 1 ปี 2563 สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิจ านวน 671.4 ล้านบาท พลิกจากก าไรสทุธิ
จ านวน 497.2 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีขาดทุนต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานอยู่ที่ 0.1385 บาท และมีขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 2,011.9 ล้านบาท พลิกจากก าไรในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จ านวน 497.2 ล้านบาท ในปีก่อน 

  



หนา้ 3 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
หน่วย: ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 31  

มีนำคม 2563 
ณ วันที่ 31  

ธันวำคม 2562 

สนิทรัพย์ 76,321.4 62,902.6 +21% 

หนีส้นิ 53,737.5 35,214.1 +53% 

  สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 17,137.0 19,943.9 -14% 

  สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 5,446.9 7,744.6 -30% 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 22,583.9 27,688.5 -18% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สนิทรัพย์มีจ านวน 76,321.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13,418.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 21 เทียบจากสิน้ปีก่อน 
ซึง่เป็นผลมาจาก  

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ านวน 668.5 ล้านบาท มาจากลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนัลดลงจ านวน 1,646.5 ล้านบาท 
ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จ านวน 868.2 ล้านบาท  

(2) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 14,087.3 ล้านบาท มาจากการรับรู้สนิทรัพย์สทิธิการใช้จ านวน 33,064.5 ล้านบาท 
มาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 มาใช้ ในขณะท่ีเคร่ืองบิน สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์
ลดลงจ านวน 18,994.4 ล้านบาท โดยหลกัจากการขายเคร่ืองบินจ านวน 10 ล า 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีส้นิมีจ านวน 53,737.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 18,523.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 53 เทียบจากสิน้ปีก่อนซึง่
เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 2,856.4 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธิจากหนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 4,106.4 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่16  
มาใช้ ในขณะที่มีรายได้รับล่วงหน้าลดลงจ านวน 1,982.5 ล้านบาท เนื่องจากการยกระดบัมาตรการควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคและการจ ากดัการเดินทางสง่ผลตอ่ยอดการจองลว่งหน้า 

(2) หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 15,667.0 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิจาก
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 18,274.6 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ที่16 มาใช้ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 1,927.8 ล้านบาท ตามการช าระคืนหนีส้ินและ
ดอกเบีย้จ่าย 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 22,583.9 ล้านบาท ลดลง 5,104.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เทียบจากสิน้ปี
ก่อน ซึง่เป็นผลจากขาดทนุจากการด าเนินงานส าหรับงวดจ านวน 1,222.0 ล้านบาท และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจ านวน 2,437.1 
ล้านบาท รวมถงึผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีจ านวน 1,445.5 ล้านบาท ทัง้นีส้ว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและ
สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 17,137.0 ล้านบาท และ 5,446.9 
ล้านบาท ตามล าดบั 

งบกระแสเงนิสด 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
หน่วย: ล้ำนบำท 
  

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 

2563 2562 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (564.6) 276.0 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 12,963.5 (113.5) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (11,756.0) (39.8) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 642.9 122.7 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินสดและ    
รายการเทียบเทา่เงินสด 

225.3 (19.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 3,982.2 4,122.6 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 4,850.4 4,226.0 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน่ มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 564.6 
ล้านบาท โดยหลักจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด ในส่วนของเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 
12,963.5 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายอากาศยานจ านวน 10 ล า ขณะที่เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมี
จ านวน 11,756.0 ล้านบาท โดยหลกัมีการช าระหนีเ้พื่อยกเลกิสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเงินกู้ ระยะยาวก่อนถึงเวลาที่ก าหนด  
รวมถึงการช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้ สง่ผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 642.9 
ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดอยูท่ี่ 4,850.4 ล้านบาท  
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ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2563 เป็นไปดงันี:้ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนสิน้สุด 

วันที่ 31 มีนำคม 

 
เปลี่ยนแปลง 

 
หน่วย: ล้ำนบำท 

  2563 2562  
รายได้รวม 9,398.9 11,617.6 -19% 
คา่ใช้จา่ยรวม 10,769.5 10,493.5 +3% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,370.6) 1,124.1 ->100% 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (1,223.4) 902.9 ->100% 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (3,660.6) 902.9 ->100% 
ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (28.09) 20.73 ->100% 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กดดนัความ
ต้องการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยกระดบัมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคในระยะต่างๆ ของแต่ละประเทศ การประกาศหยดุด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การจ ากดัการเดินทาง ตลอดจน
การระงบัการเดินทางเข้าประเทศ สง่ผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวมทัง้สิน้ 9,398.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากไตรมาส 
1 ปี 2562 ที่เท่ากับ 11,617.6 ล้านบาท โดยหลกัมาจากรายได้จากการขายและการให้บริการจ านวน 7,812.6 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 30 จากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่เทา่กบั 11,155.3 ล้านบาท เนื่องจากจ านวนผู้โดยสารในไตรมาส 1 ปี 2563 หดตวัร้อยละ 23 
มาอยู่ที่ 4.5 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนผู้ โดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศหดตัวร้อยละ 41 จากปีก่อน ขณะที่  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ปรับแผนปริมาณที่นัง่ให้สอดคลองกบัความต้องการเดินทาง สง่ผลให้อตัราสว่นการขนสง่ผู้ โดยสารในไตรมาส
ดงักลา่วอยู่ที่ร้อยละ 84 หรือลดลง 6 จุดจากปีก่อน นอกจากนีร้าคาค่าโดยสารเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลงร้อยละ 10 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนมาอยูท่ี่ 1,401 บาทต่อคน ส าหรับรายได้จากบริการเสริมในไตรมาส 1 ปี 2563 จ านวน 1,474.2 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน โดยเฉพาะรายได้ในส่วนของการฝากสมัภาระใต้ท้องเคร่ือง (Checked Baggage), การจ าหน่าย
อาหารและสินค้าบนเคร่ืองบิน (Inflight) และค่าธรรมเนียมการเลือกที่นัง่ (Seat Selection) โดยหลกัจากการหดตวัของจ านวน
ผู้ โดยสารในเส้นทางบินระหว่างประเทศตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้เสริมต่อคนอยู่ที่ 325 บาท ลดลงร้อยละ 7 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน 

ในไตรมาส 1 ปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีคา่ใช้จ่ายรวมทัง้สิน้ 10,769.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่
เท่ากับ  10,493.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและการบริการจ านวน 8,050.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 จาก 
ไตรมาส 1 ปี 2562 ที่เท่ากบั 9,169.0 ล้านบาท โดยหลกัมาจากค่าน า้มนัเชือ้เพลิงที่ลดลงตามปริมาณการใช้น า้มนั เนื่องจากการ
ระงบับริการเส้นทางบินระหวา่งประเทศ เช่นเดียวกบัค่าบริการในสนามบินและลานจอด ค่าใช้จ่ายการบริการภาคพืน้และการจดั
จ าหน่าย ขณะที่ค่าซ่อมบ ารุงเพิ่มขึน้ตามจ านวนเคร่ืองบินตามสญัญาเช่าด าเนินงาน นอกจากนีค้่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารจ านวน 622.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 โดยหลกัมาจากการลดคา่ใช้จา่ยที่ไมจ่ าเป็น อยา่งไรก็ตาม การผลติด้านผู้โดยสาร
ลดลงร้อยละ 30 ตามการปรับแผนปริมาณที่นัง่ให้สอดคล้องกบัความต้องการเดินทาง สง่ผลให้ต้นทนุไมร่วมคา่น า้มนัเชือ้เพลงิต่อ
ปริมาณการผลิตด้านผู้ โดยสารอยู่ที่ 1.29 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน อีกทัง้ในไตรมาสนีไ้ด้รวมดอกเบีย้
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จ่ายและคา่เสือ่มราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 ขณะที่คา่น า้มนัเชือ้เพลงิตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร
อยู่ที่ 0.56 บาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลกัจากการท าประกนัราคาน า้มนัลว่งหน้า ทัง้นี ้ไตรมาสที่ 1  
ปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ควบคุมการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการตรงต่อเวลาเพิ่มขึน้มาอยู่ที่  
ร้อยละ 93 จากร้อยละ 84 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  

ในไตรมาสนี ้บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่รับรู้สทุธิจ านวน 2,096.8 ล้านบาท พลิกจากก าไรจ านวน 
138.8 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เนื่องจากผลแตกตา่งอตัราแลกเปลีย่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่า ขณะที่มีรายได้อื่นจ านวน 
1,586.3 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการขายเคร่ืองบินจ านวน 1,331.6 ล้านบาท สง่ผลให้มีผลขาดทนุจากกิจกรรม
ด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 1,370.6 ล้านบาท และมีอตัราก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 9 ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึน้โดยหลกัจากดอกเบีย้จ่ายตามหนีส้ิน
ตามสญัญาเช่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 ในขณะที่มีรายได้ภาษีเงินได้จ านวน 690.4 ล้านบาทพลกิจาก
ค่าใช้จ่าย 33.8 ล้านบาท ในปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี เนื่องจากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฏิบัติ สง่ผลให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีขาดทุนสทุธิจ านวน 1,223.4 ล้านบาท คิดเป็น
อตัราขาดทนุสทุธิที่ร้อยละ 16 และมีขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากขาดทนุจากการป้องกนัความเสี่ยงกระแสเงินสด
จ านวน 3,046.5 ล้านบาท สทุธิจากภาษีเงินได้จ านวน 609.3 ล้านบาท สง่ผลให้มีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดจ านวน 3,660.6 
ล้านบาท 

  บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด ไตรมำส 1  
ปี 2563 

ไตรมำส 1  
ปี 2562 

เปลี่ยน 
แปลง 

จ านวนผู้โดยสาร (ล้านคน) 4.53 5.86  -23% 
ปริมาณที่นัง่(ล้านท่ีนัง่) 5.42 6.51  -17% 
อตัราการขนสง่ผู้ โดยสาร (ร้อยละ) 84 90 -6 จดุ 
ปริมาณการขนสง่ด้านผู้โดยสาร (ล้านท่ีนัง่-กม.) 3,988 6,151  -35% 
ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (ล้านท่ีนัง่-กม.) 4,834 6,874  -30% 
คา่โดยสารเฉลีย่ (บาท) 1,401 1,554  -10% 
รายได้ตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (บาท) 1.62 1.62  0% 
ต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (บาท) 1.85 1.53  +21% 
ต้นทนุตอ่ปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร (ไมร่วมน า้มนัเชือ้เพลงิ)(บาท) 1.29 1.00  +29% 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด 
หน่วย: ล้ำนบำท 

 
ณ วันที่ 31  
มีนำคม 2563 

ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 2562 

เปลี่ยนแปลง 

สนิทรัพย์ 54,107.3 39,067.0 +38% 
หนีส้นิ 52,374.9 32,228.6 +63% 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,732.4 6,838.4 -75% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สนิทรัพย์มีจ านวน 54,107.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15,040.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 เทียบจากสิน้ปีก่อน 
ซึง่เป็นผลมาจาก 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจ านวน 669.9 ล้านบาท มาจากลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวข้องกนัลดลงจ านวน 1,646.5 ล้านบาท 
ในขณะท่ีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้จ านวน 866.6 ล้านบาท  

(2) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 15,710.2 ล้านบาท มาจากการรับรู้สนิทรัพย์สทิธิการใช้จ านวน 33,064.5 ล้านบาท 
มาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 มาใช้ ในขณะท่ีเคร่ืองบิน สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์
ลดลงจ านวน 18,994.4 ล้านบาท โดยหลกัจากการขายเคร่ืองบินจ านวน 10 ล า 

หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 หนีส้นิมีจ านวน 52,374.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 20,146.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 63 เทียบจากสิน้ปีก่อนซึง่
เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 2,856.5 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธิจากหนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน  4,106.4 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่16  
มาใช้ ขณะทีม่ีรายได้รับลว่งหน้าลดลงจ านวน 1,982.5 ล้านบาท เนื่องจากการยกระดบัมาตรการควบคมุการแพร่ระบาด
ของโรคและการจ ากดัการเดินทางสง่ผลตอ่ยอดการจองลว่งหน้า 

(2) หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 17,289.9 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิจาก
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 18,274.6 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ที่16 มาใช้ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 1,927.8 ล้านบาท ตามการช าระคืนหนีส้ินและ
ดอกเบีย้จ่าย 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 1,732.4 ล้านบาท ลดลง 5,106.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 เทียบจากสิน้ปี

ก่อน ซึง่เป็นผลจากขาดทนุจากการด าเนินงานส าหรับงวดจ านวน 1,223.4 ล้านบาท และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจ านวน 2,437.2 

ล้านบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีจ านวน 1,445.5 ล้านบาท อนึ่ง บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีอตัราสว่น

หนีส้ิน้ท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (D/E Ratio) และอตัราสว่นเงินกู้ยืมสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 24.13 เท่า และ 21.39 เท่า ตามล าดบั ทัง้นีห้ากไม่รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 D/E Ratio และ Net Gearing Ratio เทา่กบั 7.11 เทา่ และ 4.37 เทา่ ตามล าดบั 

งบกระแสเงนิสด 

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ำกัด 
หน่วย: ล้ำนบำท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนำคม 
2563 2562 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (566.2) 272.9 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 12,963.5 (113.5) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (11,756.1)  (39.8) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 641.2 119.6 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริงของเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด 

225.3  (19.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นงวด 3,889.6 4,037.0 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 4,756.1 4,137.3 

ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 566.2  
ล้านบาท โดยหลักจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด  ในส่วนของเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 
12,963.5 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายอากาศยานจ านวน 10 ล า ขณะที่เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินมี
จ านวน 11,756.1 ล้านบาท โดยหลกัมีการช าระหนีเ้พื่อยกเลกิสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเงินกู้ ระยะยาวก่อนถึงเวลาที่ก าหนด  
รวมถึงการช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้ สง่ผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิจ านวน 641.2 
ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดอยูท่ี่ 4,756.1 ล้านบาท
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ภาพรวมการด าเนินงานในอนาคต

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ได้พบกับความท้าทาย
ใหม่ ภายหลงัองค์การอนามยัโลกประกาศให้ COVID-19 
เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ส่งผลกระทบให้กิจกรรม
เศรษฐกิจหลายมิติต้องหยุดชะงัก ดงันัน้เศรษฐกิจโลกจึงมี
โอกาสถดถอยอย่างรุนแรงในไตรมาสที่ 2 และฟืน้ตวัอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสที่ 3 ตามระดบัความสามารถใน
การควบคมุการแพร่ระบาดของโรค จากปัจจยัดงักลา่วท าให้
กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) คาดเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2563 จะหดตัวที่ร้อยละ 3 เช่นเดียวกับธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกวา่ 
2.3 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมทัง้ปรับ
ลดอัตราดอกเบีย้ฉุกเฉินสองครัง้ ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้
นโยบายอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.00 – 0.25 ซึ่งอาจส่งผลให้
อตัราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาทแปรผนั ทัง้นี ้
บริษัทมีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศหลาย
สกุลเงิน อาทิเช่น ค่าโดยสาร สญัญาซ่อมบ ารุง สญัญาเช่า
เคร่ืองบิน เป็นต้น ดังนัน้บริษัทจึงท าการบริหารภายใต้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ คือ จดัการให้
รายจ่ ายอยู่ ในสกุล เ งิน เดี ยวกับราย รับใ ห้มากที่สุด 
นอกจากนีโ้ครงสร้างเงินกู้ ในสกุลเงินต่างๆ จะถูกปรับให้
สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน
โดยบริษัทจะพิจารณาน าเคร่ืองมือทางการเงินมาใช้ในการ
บริหารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 
ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกหดตวัอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณการใช้น า้มนัท่ี
ลดลงตามการหยุดชะงักของภาคการผลิตทั่วโลก แม้ว่า
องค์การกลุ่มประเทศผู้ ผลิตน า้มันส่งออก พร้อมชาติ
พันธมิตรน าโดยรัสเซีย (OPEC+) บรรลุข้อตกลงในการ
ทยอยปรับลดก าลงัการผลิตน า้มนั 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวนั 
โดยจะมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน 2563 
นอกจากนีย้งัมีแผนปรับลดการผลิตอีก 7.7 ล้านบาร์เรลต่อ
วัน ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิน้ปี 2563 อาจช่วยให้
กลบัเข้าสู่สภาวะสมดุลในช่วงคร่ึงหลงัของปีนีไ้ด้ แต่ปัจจยั

เสีย่งตา่งๆ ที่ยงัคงมีอยู ่ท าให้มีความกงัวลตอ่ปัญหาอปุทาน
น า้มนัล้นตลาด ทัง้นีเ้พื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของ
ต้นทนุน า้มนัเชือ้เพลิง บริษัทจึงมีนโยบายการป้องกนัความ
เสี่ยงจากราคาน า้มันอากาศยาน (Fuel Hedging) เพื่อ
ชะลอผลกระทบของความผันผวน ทัง้นีส้ าหรับปี 2563  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ประกันความเสี่ยงราคาน า้มันดิบ 
เบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่  60.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลใน
สดัส่วนร้อยละ 66 ของประมาณการปริมาณการใช้น า้มนั
เชือ้เพลงิ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์เศรษฐกิจไทยใน 
ปี 2563 มีแนวโน้มหดตวัร้อยละ 5.3 ซึ่งมีสาเหตมุาจากการ
สญูเสียรายได้ของภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการ
บริโภคภาคเอกชน รวมถึงมลูคา่การสง่ออกที่ลดลงตามการ
หดตวัของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภยัแล้งที่กดดนัผลผลติ 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยจะได้รับการเยียวยาจาก
นโยบายภาครัฐ โดยได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจาก COVID-19 ซึ่งครอบคลมุทัง้กลุม่ลกูจ้าง 
ผู้ ประกอบการ เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรฐานใหญ่ของ
ประเทศ นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลด
อตัราดอกเบีย้นโยบายที่ร้อยละ 0.75 พร้อมออกมาตรการ
ดแูลเสถียรภาพและสภาพคลอ่งของตลาดเงินและตลาดทนุ  
ปลายเดือนเมษายน 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) คาดการณ์จ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563
อยู่ที่ 16 ล้านคน ลดลงร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้าและมี
รายได้ประมาณ 7.4 แสนล้านบาท ขณะที่แนวโน้มจ านวน
นกัท่องเที่ยวในประเทศคาดลดลงเหลือ 68 ล้านคนต่อครัง้ 
และมีรายได้ประมาณ 4.0 แสนล้านบาท รวมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวในปีนีจ้ะอยู่ที่ 1.14 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
การคาดการณ์ดงักล่าวขึน้อยู่กบัพฒันาการในการควบคมุ
การแพร่ระบาดของโรค ทัง้นีธุ้รกิจการบินในภูมิภาคเอเชีย
คาดว่าจะเป็นกลุม่ประเทศแนวหน้าที่จะกลบัให้บริการก่อน
ภมูิภาคอื่นๆ จากความคืบหน้าในการจ ากดัการแพร่ระบาด
ของโรคและการส่งสัญญาณในการผ่อนปรนกฎระเบียบ
ตา่งๆ 
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ผลกระทบจำก COVID-19 และทำงกำรบริหำรจัดกำร
ของบริษัทเพื่อลดผลกระทบ  
บจ. ไทยแอร์เอเชีย ประกาศหยดุบินชัว่คราวในเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศ ตัง้แต่วันที่ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 
2563 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และประกาศหยุดบินชั่วคราวในเส้นทาง
บินภายในประเทศตัง้แต่วนัที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ซึ่งการ
หยดุบินจะมีผลต่อรายได้หลกัของบริษัท อย่างไรก็ตาม บจ. 
ไทยแอร์เอเชีย บริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบไม่ว่าจะเป็น
การปรับลดความถ่ีหรือยกเลิกเที่ยวบินต่างๆ และการจัด
เส้นทางบินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการเดินทาง 
รวมถึงการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย การเจรจาขอผ่อน
ผันค่าใช้จ่ายกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการระงับ
การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสงู เพื่อชะลอการไหลออก
ของกระแสเงินสด รวมถึงรักษาสภาพคล่องและฐานะ
การ เ งิน  ในส่วนของการปฏิบัติ ง าน  บ ริ ษัทติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมในการกลบัมา
ให้บริการอีกครั ง้ โดยเ ร็วที่สุด  เมื่อสถานการณ์ หรือ
กฎระเบียบตา่งๆ คลีค่ลายลง  
ส าหรับปี 2563 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ปรับลดเปา้หมายจ านวน
ผู้ โดยสารมาอยูท่ี่ 10.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 51 จากปีก่อน 
โดยมีอตัราขนสง่ผู้ โดยสารลดลงอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือลดลง 
5 จุด ซึ่งสมมติฐานตวัเลขดงักลา่วเป็นไปตามประมาณการ
จ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่จะค่อยๆ ฟื้นตัวหลงัจาก
การผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวด โดยจะเร่ิมเห็นการฟืน้ตวั
ของปริมาณความต้องการเดินทางในประเทศในช่วงปลาย 
ไตรมาสที่ 2 ในขณะที่เส้นทางบินระหวา่งประเทศคาดวา่จะ
เปิดให้บริการบางส่วนในเดือนสิงหาคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการเดินทางโดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวจากภูมิภาค
เอเชียที่น่าจะทยอยกลบัมาก่อนภมูิภาคอื่นๆ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การผ่อนคลายมาตรการจ ากัดด้านการเดินทางและ
มาตรการรับมือกบัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรน่า

นิยามศัพท์  

 
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร คือจ านวนผู้โดยสารเทียบ
เป็นสดัสว่นกบัปริมาณที่นัง่ ซึ่งเป็นจ านวนที่นัง่ผู้ โดยสารท่ี
มีอยู ่

ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร คือจ านวนที่นั่งบนทุก
เที่ยวบิน คูณด้วยจ านวนกิโลเมตรที่ท าการบินบนที่นั่ง
เหลา่นัน้ 

ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้โดยสำร คือจ านวนบรรทุก
ผู้ โดยสารที่จ่ายค่าโดยสารบนทกุเที่ยวบิน คณูด้วยจ านวน
กิโลเมตรท่ีท าการบินบนท่ีนัง่เหลา่นัน้ 

ค่ำโดยสำรเฉลี่ย ค านวณโดยน ารายได้ค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย หาร
ด้วยจ านวนผู้โดยสาร 

รำยได้ต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร ค านวณโดย
น ารายได้หารด้วยปริมาณการผลติด้านผู้โดยสาร 

ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร ค านวณโดย
น าผลรวมของต้นทุนจากการด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย 

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย  หารด้วยปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร 
ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ไม่รวม
น ำ้มันเชือ้เพลิง) ค านวณโดยน าผลรวมของต้นทุนจาก
การด าเนินงาน และค่าใช้จ่าย ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย หกั
ด้วยค่าน า้มันเชือ้เพลิง หารด้วยปริมาณการผลิตด้าน
ผู้โดยสาร 

ระยะทำงบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร)  คือจ านวนกิโลเมตร
ที่ท าการบินเฉลีย่ตอ่เที่ยวบิน 

อัตรำกำรใช้เคร่ืองบินต่อล ำ (ชัว่โมงปฏิบตัิการบินตอ่วนั) 
คือจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการบินเฉลี่ยต่อวันต่อล าในช่วง
ระยะเวลาที่เก่ียวข้อง โดยจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิการบินเร่ิม
นบัตัง้แต่ช่วงขณะที่เคร่ืองบินเคลื่อนที่ ณ สนามบินหนึ่ง ถึง
เคร่ืองบินหยดุนิ่ง ณ สนามบินอีกแหง่หนึง่ 

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค านวณโดยน า
ผลรวมของหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด หาร
ด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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อัตรำส่วนเงนิกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น ค านวณโดย
น าผลรวมของหนีส้นิเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด หกั
ด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ และ
เงินฝาก หารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น 
อัตรำก ำไรขัน้ต้น ค านวณโดยน ารายได้จากการขายและ
บริหาร หักด้วยต้นทุนขายและบริการ หารด้วยรายได้จาก
การขายและบริการ 

อัตรำก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน, ภำษีเงินได้, ค่ำ
เสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) จากรายได้รวม 
(ไมร่วมรายได้เงินปันผล ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น ดอกเบีย้
รับ และก าไรจากตราสารอนุพันธ์) หักด้วยค่าใช้จ่ายรวม 
บวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายหารด้วย
รายได้จากการขายและบริการ 

อัตรำก ำไรสุทธิ ค านวณโดยน าก าไรสทุธิ  หารด้วยรายได้
จากการขายและบริการ 

 


