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บทสรปุผู้บรหิำร 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 2 ปี 2563 ไดเ้ขา้สู่ภาวะถดถอย 
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า (COVID-
19) ในหลายประเทศทั่ วโลก น ามาซึ่งการประกาศใช้
มาตรการปิดเมืองและพรมแดนเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาด 
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่ วโลกหยุดชะงัก และ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท  โดยเศรษฐกิจ
สหรฐัอเมรกิาในไตรมาส 2 ปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 39.2 จาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการบริโภค
สว่นบคุคล การลงทนุของภาคเอกชนภายในประเทศ รวมถึง
ยอดส่งออกที่ลดลง ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศจีนมีการ
ขยายตัวเล็กนอ้ยในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่รอ้ยละ 3.2 เมื่อ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์
ที่รอ้ยละ 2.4 เนื่องมาจากการจ ากดัการแพรร่ะบาดของเชือ้
ไวรสั COVID-19 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการกระตุน้
เศรษฐกิจโดยภาครฐัทัง้ดา้นการเงินและการคลงั จนน าไปสู่
การผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง โดยดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซือ้ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ รวมถึงยอด
ส่งออกในเดือนมิถุนายนเริ่มฟ้ืนตวั ดา้นเศรษฐกิจยูโรโซน 
ไดร้บัผลกระทบอย่างรุนแรง แมว้่าดชันีผูจ้ัดการฝ่ายจดัซือ้
รวมและดชันีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคในเดือนมิถนุายนปรบัตวั
ดีขึน้ แต่ยังถือว่าอยู่ในระดบัที่ต  ่ากว่าช่วงก่อนการระบาด  
ทัง้นี ้เศรษฐกิจในบางประเทศที่ไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั
จากการระบาด เช่น อิตาลแีละสเปน ฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งคอ่ยเป็น
คอ่ยไปเทา่นัน้ ตรงขา้มกบัเยอรมนัท่ีสามารถฟ้ืนตวัไดด้ีกวา่ 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2563 เข้าสู่ภาวะ
ถดถอย  และคาดว่าจะเป็นจุดต ่ าสุดของปี  เนื่องจาก
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ซบเซาจากการควบคมุการเดิน
ทางเขา้ออกประเทศอนัเขม้งวด ส่งผลใหไ้ม่มีนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมายงัประเทศไทยในระหวา่งเดือนเมษายน 
– มิถุนายน 2563 โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและ
ตา่งชาติระหวา่งเดือนมกราคม – มิถนุายน 2563 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 61.2 และร้อยละ 65.2 
ตามล าดบั และจ านวนนกัท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเที่ยว
ไทยลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 63.1 และ 

รอ้ยละ 66.2 ตามล าดบั นอกจากนี ้การแพรร่ะบาดของเชือ้
ไวรัส  COVID-19 ภายในประเทศยังน า ไปสู่การออก
มาตรการปิดเมืองเพื่อจ ากัดการแพร่ระบาดซึ่งส่งผลให้
หลายธุรกิจต้องปิดด าเนินงานชั่ วคราว และอัตราการ
ว่างงานเพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่การส่งออก รวมถึงการบริโภค
และการลงทนุของภาคเอกชนยงัคงหดตวัอย่างตอ่เนื่องจาก
อปุสงคท์ัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ออ่นแอ 

ในไตรมาสที่  2 ปี 2563 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้
กลบัมาท าการบินในเสน้ทางภายในประเทศบางเสน้ทาง 
ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้มา ไดแ้ก่ กรุงเทพสู่
เ ชี ยง ใหม่  เ ชียงราย  หาดใหญ่  ขอนแก่น  นครพนม 
นครศรีธรรมราช รอ้ยเอ็ด  สุราษฎรธ์านี ตรงั อุบลราชธานี 
อดุรธานี บรุรีมัย ์กระบี่ นา่น นราธิวาส พิษณโุลก ภเูก็ต และ
สกลนคร ซึ่งได้ปรับความถ่ีของเที่ยวบินใหส้อดคลอ้งกับ
ความต้องการเดินทาง ในขณะที่เสน้ทางการบินระหว่าง
ประเทศยงัคงรอการอนุมตัิจากภาครฐัทัง้ของประเทศไทย
และต่างประเทศ ส่งผลให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี
จ านวนผู้โดยสารรวมในช่วงไตรมาสที่  2 ปี 2563 อยู่ที่  
283,601 คน ลดลงประมาณรอ้ยละ 95 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน และมีปริมาณที่นั่งอยู่ที่รอ้ยละ 8 ของ
ปรมิาณที่นั่งส  าหรบัปีก่อน 

จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ  
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 มีรายไดร้วม
จ านวน 2,221.0 ลา้นบาท และมีขาดทุนสุทธิส าหรบังวด
จ านวน 1,141.3 ลา้นบาท ขาดทุนเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนจ านวน 658.8 ลา้นบาท  รวมถึงมีขาดทุนในงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมจ านวน 665.7 ลา้นบาท
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สรุปผลกำรด ำเนินงำน  

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (“บริษัท”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินไทยแอรเ์อเชีย  
โดยถือหุน้รอ้ยละ 55 ใน บจ. ไทยแอรเ์อเชีย  

ผลประกอบการของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ส  าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 และ 2563 เป็นไป
ดงันี:้ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) งบกำรเงนิรวม 
เปลี่ยน 
แปลง 

งบกำรเงนิรวม 
เปลี่ยน 
แปลง 

หน่วย: ล้ำนบำท ส ำหรับงวด 
สำมเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 มิถุนำยน 

ส ำหรับงวด 
หกเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 มิถุนำยน 
  2563 2562 

 
2563 2562  

รายไดร้วม 2,221.0 10,006.4 -78% 9,675.5 21,624.6 -55% 
คา่ใชจ้า่ยรวม 4,021.4 10,804.3 -63% 12,844.6 21,297.7 -40% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,800.4) (798.0) >100% (3,169.1) 326.8 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส  าหรบังวด (2,075.4) (878.1) >100% (3,297.4) 25.4 ->100% 
  สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  (1,141.3) (482.5) >100% (1,812.8) 14.7 ->100% 
  สว่นท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจ 
ควบคมุของบรษัิทยอ่ย (934.1) (395.6) >100% (1,484.6) 10.7 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (1,210.6) (878.1) >100% (4,869.8) 25.4 ->100% 
  สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท  (665.7) (482.5) >100% (2,677.6) 14.7 ->100% 
  สว่นท่ีเป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทยอ่ย (544.9) (395.6) >100% (2,192.2) 10.7 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.2353) (0.0995) >100% (0.3738) 0.0030 ->100% 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 2,221.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 78 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่
เท่ากบั 10,006.4 ลา้นบาท ขณะที่มีคา่ใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 4,021.4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 63 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน สง่ผลให้
ในไตรมาส 2 ปี 2563 ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทมีขาดทุนสทุธิจ านวน 1,141.3 ลา้นบาท จากขาดทุนสทุธิจ านวน 482.5 
ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน และมีขาดทนุต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานอยู่ที่ 0.2353 บาท และมีก าไรในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากการปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสดจ านวน 864.8 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสว่นท่ีเป็นของผู้
ถือหุน้ของบริษัทจ านวน 665.7 ลา้นบาท จากขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทจ านวน 
482.5 ลา้นบาท ในปีก่อน 

ส าหรบัผลการด าเนินงานในช่วงครึง่ปีแรกปี 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 9,675.5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีขาดทุนก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและภาษีเงินไดจ้ านวน 3,169.1 ลา้นบาท พลิกจากก าไร

จ านวน 326.8 ลา้นบาท ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน สง่ผลใหใ้นครึง่ปีแรกปี 2563 มีขาดทนุสทุธิส าหรบังวดในสว่นที่เป็นของผูถื้อ
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หุน้ของบริษัทจ านวน 1,812.8 ลา้นบาท พลิกจากก าไรสทุธิจ านวน 14.7 ลา้นบาท ในครึ่งปีแรกปี 2562 และมีขาดทุนต่อหุน้ขัน้

พืน้ฐานอยูท่ี่ 0.3738 บาท และมีขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจากขาดทนุจากการปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสดจ านวน 

1,572.4 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวดในสว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทจ านวน 2,677.6 ลา้นบาท พลิก

จากก าไรสทุธิจ านวน 14.7 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรกปี 2562  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
หน่วย: ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิรวม 
เปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 30  

มิถุนำยน 2563 
ณ วันที่ 31  

ธันวำคม 2562 

สนิทรพัย ์ 73,491.8 62,902.6 17% 

หนีส้นิ 52,118.6 35,214.1 48% 

  สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 16,471.2 19,943.9 -17% 

  สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 4,902.0 7,744.6 -37% 

รวมสว่นของผูถื้อหุน้ 21,373.2 27,688.5 -23% 
 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 สนิทรพัยม์ีจ านวน 73,491.8 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 10,589.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17 เทียบจากสิน้ปีก่อน 
ซึง่เป็นผลมาจาก  

(1) สินทรพัยห์มนุเวียนลดลงจ านวน 3,039.3 ลา้นบาท มาจากลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนัลดลงจ านวน 1,426.7 ลา้นบาท 
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 1,148.8 ลา้นบาท โดยหลกัจากการไถ่ถอนหุน้กู้ จ านวน 
1,000.0 ลา้นบาท 

(2) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 13,628.5 ลา้นบาท มาจากการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ านวน 32,418.8 ลา้นบาท 
มาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ในขณะท่ีเครือ่งบิน สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์
ลดลงจ านวน 18,913.2 ลา้นบาท โดยหลกัจากการขายเครือ่งบินจ านวน 10 ล า 

หนี้สนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 หนีส้นิมีจ านวน 52,118.6 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 16,904.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 48 เทียบจากสิน้ปีก่อนซึง่
เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 4,156.7 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธิจากหนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 4,783.5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่  16  
มาใช ้ในขณะที่มีรายไดร้บัล่วงหนา้ลดลงจ านวน 1,707.1 ลา้นบาท เนื่องจากการยกระดบัมาตรการควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคและการจ ากดัการเดินทางสง่ผลตอ่ยอดการจองลว่งหนา้ อีกทัง้ ไดม้ีการจดัประเภทหุน้กูร้ะยะยาวจ านวน 
1,500.0 ลา้นบาท จากหนีส้นิไมห่มนุเวียนเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 
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(2) หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 12,747.8 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิจาก
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 16,112.2 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ที ่16 มาใช ้ในขณะท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 1,435.7 ลา้นบาท ตามการช าระคืนหนีส้นิและ
ดอกเบีย้จ่าย 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 สว่นของผูถื้อหุน้มีจ านวน 21,373.2 ลา้นบาท ลดลง 6,315.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23 เทียบจากสิน้ปี
ก่อน ซึง่เป็นผลจากขาดทนุจากการด าเนินงานส าหรบังวดจ านวน 1,812.8 ลา้นบาท และขาดทนุจากงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
จ านวน 975.6 ลา้นบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีจ านวน 684.2 ลา้นบาท ทัง้นีส้ว่นของผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทและสว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 มีจ านวน 16,471.2 ลา้นบาท 
และ 4,902.0 ลา้นบาท ตามล าดบั 

งบกระแสเงนิสด 

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
หน่วย: ล้ำนบำท 
  

งบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 

2563 2562 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (774.2) (84.6) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 12,558.1 (674.7) 
เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (12,972.0) (333.3) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (1,188.1) (1,092.6) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิของเงินสดและ    
รายการเทียบเทา่เงินสด 

39.3 (99.6) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 3,982.2 4,122.6 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 2,833.4 2,930.5 

 

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 774.2 
ลา้นบาท โดยหลักจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรบังวด ในส่วนของเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 
12,558.1 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรบัจากการขายเครื่องบินจ านวน 10 ล า ขณะที่เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินมี
จ านวน 12,972.0 ลา้นบาท โดยหลกัมีการช าระหนีเ้พื่อยกเลกิสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเงินกูร้ะยะยาวก่อนถึงเวลาที่ก าหนด 
รวมถึงการช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้และช าระหุน้กูร้ะยะยาว สง่ผลใหม้ีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงสทุธิจ านวน 1,188.1 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดอยูท่ี่ 2,833.4 ลา้นบาท  
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ผลประกอบการของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ส าหรบังวดสามเดือนและหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 และ 2563 เป็นไปดงันี:้ 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ำกัด 
หน่วย: ล้ำนบำท 

ส ำหรับงวด 
สำมเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 มิถุนำยน 

เปลี่ยน 
แปลง 

ส ำหรับงวด 
หกเดือนสิน้สุด 

วันที่ 30 มิถุนำยน 

เปลี่ยน 
แปลง 

  2563 2562 
 

2563 2562  
รายไดร้วม 2,221.0 10,006.4 -78% 9,675.3 21,624.0 -55% 
คา่ใชจ้า่ยรวม 4,021.7 10,815.6 -63% 12,846.6 21,299.1 -40% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากกิจกรรมด าเนินงาน (1,800.7) (799.2) >100% (3,171.2) 324.8 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) ส  าหรบังวด (2,075.6)  (879.1) >100% (3,299.1) 23.8 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (1,210.9) (879.1) 38% (4,871.4) 23.8 ->100% 
ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (47.66) (20.18) >100% (75.74) 0.55 ->100% 

ในไตรมาส 2 ปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กดดนัความ
ตอ้งการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสน้ทางบินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยกระดบัมาตรการควบคุมการ
แพรร่ะบาดของโรคในระยะต่างๆ ของแต่ละประเทศ การประกาศหยดุด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การจ ากดัการเดินทาง ตลอดจน
การระงับการเดินทางเขา้ประเทศ ส่งผลให้ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 2,221.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 78 จาก 
ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เท่ากับ 10,006.4 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการมีจ านวน 266.5 ลา้นบาท ลดลง 
รอ้ยละ 97 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เท่ากบั 9,608.7 ลา้นบาท เนื่องจากจ านวนผูโ้ดยสารในไตรมาส 2 ปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 95 
มาอยูท่ี่ 0.3 ลา้นคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจ านวนผูโ้ดยสารเสน้ทางบินระหวา่งประเทศหดตวัรอ้ยละ 100 จากปีก่อน ขณะทีก่ารผลติ
ดา้นผูโ้ดยสารลดลงรอ้ยละ 95 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามการปรบัแผนปริมาณที่นั่งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง 
และ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ปฏิบตัิมาตรการรกัษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรฐานแนวปฏิบตัิที่ส  านกังานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสขุก าหนด สง่ผลใหอ้ตัราสว่นการขนส่งผูโ้ดยสารในไตรมาสดงักลา่วอยูท่ี่รอ้ยละ 52 
หรอืลดลง 31 จดุจากปีก่อน  

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 4,021.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 63 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที่
เท่ากับ  10,815.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและการบริการจ านวน 3,520.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65 จาก 
ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เท่ากบั 9,987.5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากค่าน า้มนัเชือ้เพลิงก่อนบนัทึกตราสารอนพุนัธส์ญัญาแลกเปลีย่น
ราคาน า้มนัลดลงกว่ารอ้ยละ 93 ตามปริมาณการใชน้ า้มนัที่ลดลงเนื่องจากการปรบัแผนการบินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
เดินทางและตามราคาน า้มนัเชือ้เพลิงที่ลดลง ขณะที่ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงสทุธิผลขาดทนุจากการท าสญัญาแลกเปลี่ยนราคาน า้มนั
ลว่งหนา้ลดลงรอ้ยละ 81 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เช่นเดียวกบัคา่จา้งพนกังาน ค่าบริการในสนามบินและลานจอด ค่าใชจ้่าย
การบริการภาคพืน้และการจดัจ าหน่าย และค่าซ่อมบ ารุง ทัง้นี ้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้โดยหลกัมาจากค่าเสื่อมราคาของสินทรพัย์
สิทธิการใชต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 นอกจากนี ้ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารจ านวน 332.0 ลา้น
บาท ลดลงรอ้ยละ 59 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ เท่ากับ 818.1 ลา้นบาท โดยหลักมาจากการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  
ทัง้นี ้ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ควบคมุการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอย่างตอ่เนื่องโดยมีอตัราการตรงตอ่เวลาเพิ่ม
ขึน้มาอยูท่ี่รอ้ยละ 98 จากรอ้ยละ 86 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
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ในไตรมาสนี ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมร่บัรูส้ทุธิจ านวน 1,814.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากในไตรมาสที่ 2 
ปี 2562 ที่เท่ากับ 212.5 ลา้นบาท เนื่องจากผลแตกต่างอตัราแลกเปลี่ยนของหนีส้ินตามสญัญาเช่า โดยเงินบาทแข็งค่าขึน้เมื่อ
เทียบกบัดอลลารส์หรฐั และมีผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธเ์นื่องมาจากความไมม่ีประสิทธิผลในการป้องกนัความเสี่ยงจ านวน 
169.6 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีผลขาดทนุจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ 1,800.7 ลา้นบาท ทัง้นี ้ค่าใชจ้่าย
ทางการเงินเพิ่มขึน้โดยหลกัจากดอกเบีย้จ่ายตามหนีส้ินตามสญัญาเช่าภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  16 
ในขณะที่มีรายไดภ้าษีเงินไดจ้ านวน 105.8 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมม่าปฏิบตัิ สง่ผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทนุสทุธิจ านวน 2,075.6 ลา้น
บาท และมีก าไรในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นจากการปอ้งกนัความเสีย่งกระแสเงินสดจ านวน 864.8 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวดจ านวน 1,210.9 ลา้นบาท 

  บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ำกัด ไตรมำส 2  
ปี 2563 

ไตรมำส 2  
ปี 2562 

เปลี่ยน 
แปลง 

คร่ึงปีแรก
ปี 2563 

คร่ึงปีแรก
ปี2562 

เปลี่ยน 
แปลง 

จ านวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 0.28 5.58 -95% 4.81 11.44 -58% 
ปรมิาณที่นั่ง(ลา้นท่ีนั่ง) 0.54 6.75 -92% 5.97 13.26 -55% 
อตัราการขนสง่ผูโ้ดยสาร (รอ้ยละ) 52 83 -31 จดุ 81 86 -5 จดุ 
ปรมิาณการขนสง่ดา้นผูโ้ดยสาร (ลา้นท่ีนั่ง-กม.) 172 5,643 -97% 4,159 11,794 -65% 
ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ลา้นท่ีนั่ง-กม.) 329 6,903 -95% 5,163 13,777 -63% 
คา่โดยสารเฉลีย่ (บาท) 1,031 1,390 -26% 1,379 1,474 -6% 
รายไดต้อ่ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (บาท) 0.81 1.39 -42% 1.56 1.51 4% 
ตน้ทนุตอ่ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (บาท) 12.63 1.57 >100% 2.53 1.55 64% 
ตน้ทนุตอ่ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ไมร่วม
น า้มนัเชือ้เพลงิ)(บาท) 

10.48 1.02 >100% 1.87 1.01 85% 

 

ส าหรบัครึง่ปีแรกปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีรายไดจ้ านวน 9,675.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55  จากรายไดใ้นครึง่ปีแรกปี 2562 

ที่ 21,624.0 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการจ านวน 8,079.2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั CIVID-19 โดย บจ. ไทยแอรเ์อเชีย หยุดใหบ้ริการบินชั่วคราวใน

เสน้ทางบินระหวา่งประเทศตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 อยา่งไมม่ีก าหนด และในเสน้ทางการบินในประเทศตัง้แต ่1-30 เมษายน 

2563 รวมถึงงดจ าหน่ายอาหารและสินคา้บนเครื่องบินเป็นการชั่วคราว จึงสง่ผลใหจ้ านวนผูโ้ดยสารในครึง่ปีแรกปี 2563 หดตวั

รอ้ยละ 58 มาอยู่ที่ 4.8 ลา้นคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ านวนผูโ้ดยสารเสน้ทางบินระหว่างประเทศหดตวัรอ้ยละ 69 จากปีก่อน โดย

อตัราการใชเ้ครื่องบินต่อล าอยู่ที่ 8.8 ชั่วโมงปฏิบตัิการบินต่อวันของจ านวนเครื่องบินที่ปฏิบตัิการบิน ลดลงจาก 12.5 ชั่วโมง

ปฏิบตัิการบินต่อวนัในครึง่ปีแรกปี 2562 ขณะที่ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย ปรบัแผนปริมาณที่นั่งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง 

สง่ผลใหอ้ตัราสว่นการขนสง่ผูโ้ดยสารอยู่ที่รอ้ยละ 81 หรือลดลง 5 จุดจากปีก่อน นอกจากนีร้าคาค่าโดยสารเฉลี่ยในครึง่ปีแรกปี 

2563 ลดลงรอ้ยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่  1,379 บาทต่อคน ทัง้นี ้ส  าหรบัครึ่งปีแรกปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย 

ควบคมุการตรงต่อเวลาของเที่ยวบินอย่างตอ่เนื่องโดยมีอตัราการตรงตอ่เวลาเพิ่มขึน้มาอยูท่ี่ รอ้ยละ 93 จากรอ้ยละ 85 เมื่อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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ส าหรบัครึง่ปีแรกปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีค่าใชจ้่ายรวมทัง้สิน้ 12,846.6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 40 จากช่วงเดียวกนัของปี

ก่อนที่ เท่ากับ  21,299.1 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและการบริการจ านวน  11,570.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41 จาก 

ครึง่ปีแรกปี 2562 ที่เท่ากบั 19,606.5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากคา่น า้มนัเชือ้เพลิงที่ลดลงตามปรมิาณการใชน้ า้มนั เนื่องจากการ

ลดจ านวนเที่ยวบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระงบับริการในเสน้ทางบินระหว่างประเทศ เช่นเดียวกบัค่าจา้งพนกังาน ค่าบริการใน

สนามบินและลานจอด ค่าใชจ้่ายการบริการภาคพืน้และการจดัจ าหน่าย  และค่าซ่อมบ ารุง นอกจากนีค้่าใชจ้่ายในการขายและ

การบริหารจ านวน 954.0 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 44 โดยหลกัมาจากการลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น อย่างไรก็ตามการผลิตดา้น

ผูโ้ดยสารลดลงรอ้ยละ 63 ตามการปรบัแผนปรมิาณที่นั่งใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการเดินทาง อีกทัง้ในงวดนีไ้ดร้วมดอกเบีย้จา่ย

และค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16  สง่ผลใหต้น้ทนุไม่รวมค่าน า้มนัเชือ้เพลิงต่อปริมาณการผลติ

ดา้นผูโ้ดยสารอยู่ที่ 1.87 บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 85 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ค่าน า้มนัเชือ้เพลิงต่อปริมาณการผลิตดา้น

ผูโ้ดยสารอยู่ที่ 0.66 บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ส่วนหนึ่งจากผลขาดทุนจากการท าสญัญาแลกเปลี่ยน

ราคาน า้มนัลว่งหนา้  

ส าหรบัครึง่ปีแรกปี 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมร่บัรูส้ทุธิจ านวน 282.3 ลา้นบาท พลกิจากก าไร

จ านวน 351.3 ลา้นบาท ในครึง่ปีแรก ปี 2562 เนื่องจากผลแตกตา่งอตัราแลกเปลี่ยนของหนีส้นิตามสญัญาเช่า และมีขาดทนุจาก

ตราสารอนุพนัธ์จ านวน 39.5 ลา้นบาท ขณะที่มีรายไดอ้ื่นจ านวน 1,596.2 ลา้นบาท โดยหลกัจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขาย

เครื่องบินจ านวน 1,331.6 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีผลขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานในครึ่งปีแรกปี 2563 อยู่ที่ 3,171.2 ลา้นบาท 

และมีอตัราก าไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได,้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) ที่รอ้ยละ -15.7  

ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายทางการเงินเพิ่มขึน้โดยหลกัจากดอกเบีย้จ่ายตามหนีส้ินตามสญัญาเช่าภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 16 ในขณะท่ีมีรายไดภ้าษีเงินไดจ้ านวน 796.2 ลา้นบาท สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของสนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการ

ตดับญัชี เนื่องจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาปฏิบัติ ส่งผลให ้บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีขาดทุนสทุธิจ านวน 

3,299.1 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทนุสทุธิที่รอ้ยละ 41 และมีขาดทนุในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นจากขาดทนุจากการปอ้งกนั

ความเสีย่งกระแสเงินสดจ านวน 1,572.3 ลา้นบาท สง่ผลใหม้ีขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบังวดจ านวน 4,871.4 ลา้นบาท  
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ำกัด 
หนว่ย: ลา้นบาท 

ณ วันที่ 30  
มิถุนำยน 2563 

ณ วันที่ 31  
ธันวำคม 2562 

เปลี่ยนแปลง 

สนิทรพัย ์ 51,167.9 39,067.0 31% 
หนีส้นิ 50,646.4 32,228.6 57% 
สว่นของผูถื้อหุน้ 521.5 6,838.4 -92% 

สินทรัพย ์

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 สนิทรพัยม์ีจ านวน 51,167.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 12,100.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31 เทียบจากสิน้ปีก่อน 
ซึง่เป็นผลมาจาก 

(1) สินทรพัยห์มนุเวียนลดลงจ านวน 3,040.1 ลา้นบาท มาจากลกูหนีกิ้จการที่เก่ียวขอ้งกนัลดลงจ านวน 1,426.4 ลา้นบาท 
ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจ านวน 1,151.0 ลา้นบาท โดยหลกัจากการไถ่ถอนหุน้กู ้จ านวน 
1,000.0 ลา้นบาท 

(2) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 15,141.0 ลา้นบาท มาจากการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ านวน 32,418.8 ลา้นบาท 
มาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช ้ในขณะท่ีเครือ่งบิน สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์
ลดลงจ านวน 18,913.2 ลา้นบาท โดยหลกัจากการขายเครือ่งบินจ านวน 10 ล า 

หนี้สนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 หนีส้นิมีจ านวน 50,646.41 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 18,417.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 57 เทียบจากสิน้ปีก่อน
ซึง่เป็นผลมาจาก 

(1) หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 4,157.6 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธิจากหนีส้นิ
ตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 4,783.5 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่  16  
มาใช ้ขณะทีม่ีรายไดร้บัลว่งหนา้ลดลงจ านวน 1,707.1 ลา้นบาท เนื่องจากการยกระดบัมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาด
ของโรคและการจ ากัดการเดินทางส่งผลต่อยอดการจองล่วงหนา้  อีกทัง้ไดม้ีการจัดประเภทหุน้กู้ระยะยาวจ านวน 
1,500.0 ลา้นบาท จากหนีส้นิไมห่มนุเวียนเป็นหนีส้นิหมนุเวียน 

(2) หนีส้ินไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 14,260.3 ลา้นบาท สว่นใหญ่มาจากการเพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิจาก
หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 16,112.2 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ที ่16 มาใช ้ในขณะท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 1,435.7 ลา้นบาท ตามการช าระคืนหนีส้นิและ
ดอกเบีย้จ่าย  
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 521.5 ลา้นบาท ลดลง 6,316.9 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 92 เทียบจากสิน้ปี

ก่อน ซึ่งเป็นผลจากขาดทนุจากการด าเนินงานส าหรบังวดจ านวน 3,299.1 ลา้นบาท และขาดทนุจากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น

จ านวน 1,773.9 ลา้นบาท รวมถึงผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีจ านวน 1,243.9 ลา้นบาท  

อนึ่ง บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีอตัราสว่นหนีส้ิน้ที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายต่อสว่นของผูถื้อหุน้  (D/E Ratio) และอตัราสว่นเงินกูย้ืมสทุธิต่อ

สว่นของผูถื้อหุน้ (Net Gearing Ratio) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เทา่กบั 76.26 เทา่ และ 71.01 เทา่ ตามล าดบั ทัง้นีห้ากไมร่วม

หนีส้ินตามสญัญาเช่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 D/E Ratio และ Net Gearing Ratio เท่ากับ 21.81 เท่า และ 

16.56 เทา่ ตามล าดบั 

งบกระแสเงนิสด 

บริษัท ไทยแอรเ์อเชีย จ ำกัด 
หนว่ย: ลา้นบาท 

ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 
2563 2562 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (776.3) (86.2) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 12,558.0 (674.7) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (12,972.0) (333.3) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ (1,190.3) (1,094.2) 

ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิของเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด 

39.3 (99.6) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 3,889.6 4,037.0 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวด 2,738.6 2,843.2 

ส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บจ. ไทยแอรเ์อเชีย มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 776.3  
ลา้นบาท โดยหลักจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับงวด  ในส่วนของเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนมีจ านวน 
12,558.0 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินสดรบัจากการขายเครื่องบินจ านวน 10 ล า ขณะที่เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินมี
จ านวน 12,972.0 ลา้นบาท โดยหลกัมีการช าระหนีเ้พื่อยกเลิกสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเงินกูร้ะยะยาวก่อนถึงเวลาที่ก าหนด 
รวมถึงการช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาเช่าและจ่ายดอกเบีย้และช าระคืนหุน้กูร้ะยะยาว ส่งผลใหม้ีเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดลดลงสทุธิจ านวน 1,190.3 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดอยูท่ี่ 2,738.6 ลา้นบาท
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ภำพรวมกำรด ำเนินงำนในอนำคต

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในครึง่ปีหลงัของปี 2563 มีแนวโนม้ที่
ฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระดบัความสามารถในการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ความต่อเนื่องในการออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมไปถึง
มาตรการผอ่นคลายการปิดเมือง ซึง่จะสง่ผลใหกิ้จกรรมทาง
เศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตวั อยา่งไรก็ดี ปัจจยัเสีย่งที่ตอ้งค านงึถงึคอื
ความตึงเครียดของสงครามการคา้และเทคโนโลยีระหว่าง
สหรฐัอเมริกาและจีน และการแพร่ระบาดอย่างยืดเยือ้ของ
เชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งอาจน าไปสู่การออกมาตรการปิด
เมืองอีกครัง้และกดดันการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ทัง้นี ้
ธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแลว้ไดใ้ช้นโยบายทาง
การเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารกลาง
สหรฐัอเมริกา (Fed) ไดเ้ขา้ซือ้พนัธบตัรรฐับาลและตราสาร
หนีท้ี่ออกโดยหน่วยงานรฐัซึ่งมีหลกัประกันเป็นสินเช่ือที่อยู่
อาศัย และยังคงรักษาอัตราดอกเบีย้นโยบายอยู่ที่ระดับ
ใกล้เคียงกับร้อยละศูนย์ พร้อมกับส่งสัญญาณคงอัตรา
ดอกเบีย้ไปจนถึงสิน้ปี 2565 สง่ผลใหอ้ตัราแลกเปลี่ยนของ
ดอลลารส์หรฐัฯออ่นคา่ หรอืเงินบาทแข็งคา่เมื่อเทียบกบัเงิน
สกุลดอลลารส์หรฐั เนื่องมาจากเงินทุนต่างชาติที่ไหลเขา้
ประเทศอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นีบ้รษัิทมีรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายเป็น
เงินตราต่างประเทศหลายสกุลเงิน อาทิเช่น ค่าโดยสาร 
สญัญาซอ่มบ ารุง สญัญาเช่าเครือ่งบิน เป็นตน้ ดงันัน้บรษัิท
จึงท าการบริหารภายใตน้โยบายการบริหารความเสี่ยงแบบ
ธรรมชาติ คือ จัดการให้รายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกับ
รายรบัใหม้ากที่สุด นอกจากนีโ้ครงสรา้งเงินกู้ในสกุลเงิน
ต่างๆ จะถูกปรบัใหส้อดคลอ้งกับสกุลเงินของเงินสดสทุธิ
จากการด าเนินงานโดยบริษัทจะพิจารณาน าเครื่องมือ
ทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ราคาน า้มนัดิบในตลาดโลก มีแนวโนม้ปรบัตวัขึน้ในกรอบท่ี
จ ากัด เนื่องจากอปุทานลดลงตามการลดปริมาณการผลิต
น า้มนัดิบของกลุม่ประเทศผูส้ง่ออกน า้มนั (OPEC+) ผนวก
กบัอปุสงคน์ า้มนัที่มีการเติบโตเพิ่มขึน้เนื่องมาจากการผอ่น
คลายมาตรการปิดพืน้ท่ีของแตล่ะประเทศ สง่ผลใหกิ้จกรรม

ทางเศรษฐกิจทั่วโลกมีการฟ้ืนคืน เพื่อลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนของตน้ทนุน า้มนัเชือ้เพลิง บริษัทจึงมีนโยบาย
การป้องกันความเสี่ยงจากราคาน า้มันอากาศยาน (Fuel 
Hedging) เพื่อชะลอผลกระทบของความผนัผวน บจ. ไทย
แอร์เอเชีย อยู่ระหว่างเจรจาปรับสัดส่วนการช าระการ
ประกันความเสี่ยงน ้ามันล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบการ
ด าเนินงานของบรษัิทในปีนี ้ส  าหรบัปี 2563 ไดป้ระกนัความ
เสี่ยงราคาน า้มนัดิบเบรนทเ์ฉลี่ยอยู่ที่ 61.4 ดอลลารส์หรฐัฯ 
ตอ่บารเ์รล  

คาดการณเ์ศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโนม้ทัง้ปีที่หดตวั
แต่จะฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามเศรษฐกิจโลกในช่วง
ครึ่งปีหลงั  โดยไดร้บัแรงสนบัสนุนจากนโยบายภาครฐั ทัง้
นโยบายการเงินและการคลงั ซึง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายมาอยูท่ี่รอ้ยละ 0.50 และคาด
ว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ดังกล่าวไว้ตลอดทั้งปี  พรอ้มออก
มาตรการดแูลเสถียรภาพและสภาพคลอ่งของตลาดเงินและ
ตลาดทนุ ควบคู่ไปกบัการใชแ้ผนกระตุน้เศรษฐกิจระยะสัน้
ของรฐับาลเพื่อช่วยเพิ่มอุปสงคก์ารบริโภคภายในประเทศ
ใหม้ีมากยิ่งขึน้  

ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 อยู่ที่ 8.2 ลา้นคน 
ลดลงรอ้ยละ 79 จากปีก่อนหนา้และมีรายไดป้ระมาณ 396 
พนัลา้นบาท และแนวโนม้จ านวนนกัท่องเที่ยวในประเทศ
คาดลดลงเหลอื 71 ลา้นคน-ครัง้ และมีรายไดป้ระมาณ 418 
พันลา้นบาท รวมรายได้จากการท่องเที่ยวในปีนีจ้ะอยู่ที่ 
0.81 ลา้นลา้นบาท  

บจ. ไทยแอรเ์อเชีย คาดการณว์่าในช่วงครึ่งปีหลงับริษัทมี
แนวโนม้จะเพิ่มเสน้ทางการบินในประเทศใหม้ีมากยิ่งขึน้
สอดคลอ้งกับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครัฐและ
ปริมาณความตอ้งการของผูโ้ดยสารที่เพิ่มขึน้ รวมถึงเปิด
เสน้ทางบินขา้มภมูิภาค อาทิ เชียงใหมสู่่หวัหินและอดุรธานี
สูห่วัหิน อีกทัง้สรา้งโอกาสขยายฐานลกูคา้ในฐานปฏิบตัิการ
บินใหม่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเริ่มบินในประเทศ  
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4 จุดหมายปลายทางสู ่เชียงใหม ่ภเูก็ต กระบี่ และสรุาษฎร์
ธานี รวมถึงเช่ือมต่อกับสายการบินอื่นเพื่อส่งต่อผู้โดยสาร
ทัง้เสน้ทางในประเทศและระหว่างประเทศในภมูิภาคเอเชีย 
บจ. ไทยแอรเ์อเชีย คาดว่าจะกลบัมาท าการบินในเสน้ทาง
การบินระหว่างประเทศได ้โดยผ่านโครงการท่องเที่ยวแบบ
จับคู่เดินทาง ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่คาดว่าจะจับกลุ่มด้วยใน
ช่วงแรกคือกลุ่มตลาดอินโดจีนและกลุ่มลกูคา้จากประเทศ

จีน เนื่องจากลุม่ดงักลา่วเป็นกลุม่ที่ก าจดัการแพรร่ะบาดได้
เร็วกว่ากลุ่มลกูคา้อื่น นอกจากนีส้  านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยไดผ้่อนคลายมาตรการใหส้ามารถจ าหนา่ย
สินคา้บนเครื่องบินไดเ้มื่อตน้เดือนสงิหาคมที่ผ่านมา ขณะที่
การใหบ้รกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบินนัน้คาดวา่จะ
จ าหนา่ยไดต้ามมาตรการผอ่นคลายในระยะถดัไป  

นิยำมศัพท์ 

อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร คือจ านวนผูโ้ดยสารเทียบ
เป็นสดัส่วนกับปริมาณที่นั่ง ซึ่งเป็นจ านวนที่นั่งผูโ้ดยสารที่มี
อยู ่

ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร คือจ านวนที่นั่ งบนทุก
เที่ยวบิน คูณด้วยจ านวนกิโลเมตรที่ท  าการบินบนที่ นั่ ง
เหลา่นัน้ 

ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้โดยสำร คือจ านวนบรรทุก
ผูโ้ดยสารที่จ่ายค่าโดยสารบนทุกเที่ยวบิน คูณดว้ยจ านวน
กิโลเมตรท่ีท าการบินบนท่ีนั่งเหลา่นัน้ 

ค่ำโดยสำรเฉลี่ย ค านวณโดยน ารายได้ค่าโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมน า้มันเชือ้เพลิง ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย หาร
ดว้ยจ านวนผูโ้ดยสาร 

รำยได้ต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร ค านวณโดยน า
รายไดห้ารดว้ยปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร 

ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร ค านวณโดยน า
ผลรวมของตน้ทนุจากการด าเนินงาน และคา่ใชจ้่าย ของ บจ. 
ไทยแอรเ์อเชีย  หารดว้ยปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร 
ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ไม่รวมน ้ำมัน
เชื้อ เพลิง )  ค านวณโดยน าผลรวมของต้นทุนจากการ
ด าเนินงาน และคา่ใชจ้่าย ของ บจ. ไทยแอรเ์อเชีย หกัดว้ยคา่
น า้มนัเชือ้เพลงิ หารดว้ยปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร 

ระยะทำงบินโดยเฉลี่ย (กิโลเมตร)  คือจ านวนกิโลเมตรที่
ท  าการบินเฉลีย่ตอ่เที่ยวบิน 

อัตรำกำรใช้เคร่ืองบินต่อล ำ (ชั่วโมงปฏิบตัิการบินต่อวนั) 
คือจ านวนชั่ วโมงปฏิบัติการบินเฉลี่ยต่อวันต่อล าในช่วง
ระยะเวลาที่เก่ียวขอ้ง โดยจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการบินเริ่ม
นับตั้งแต่ช่วงขณะที่เครื่องบินเคลื่อนที่ ณ สนามบินหนึ่ง  
ถึงเครือ่งบินหยดุนิ่ง ณ สนามบินอีกแหง่หนึง่ 

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค านวณโดยน า
ผลรวมของหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด หาร
ดว้ยสว่นของผูถื้อหุน้ 

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ค านวณโดย
น าผลรวมของหนีส้ินเฉพาะที่มีภาระดอกเบีย้จ่ายทัง้หมด หกั
ดว้ยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทนุระยะสัน้ และ
เงินฝาก หารดว้ยสว่นของผูถื้อหุน้ 
อัตรำก ำไรขั้นต้น ค านวณโดยน ารายไดจ้ากการขายและ
บรหิาร หกัดว้ยตน้ทนุขายและบรกิาร หารดว้ยรายไดจ้ากการ
ขายและบรกิาร 
อัตรำก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน , ภำษีเงินได้ ,  
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) จากรายได้
รวม (ไม่รวมรายได้เงินปันผล ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ดอกเบีย้รบั และก าไรจากตราสารอนพุนัธ์) หกัดว้ยค่าใชจ้่าย
รวม บวกกลบัดว้ยค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายหารดว้ย
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

อัตรำก ำไรสุทธิ ค านวณโดยน าก าไรสทุธิ  หารดว้ยรายได้
จากการขายและบรกิาร 

 


