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เหตุผล
ทริส เรทติ้ง คงอัน ดับ เครดิต องค์ก รและหุ้น กู้ไ ม่มีป ระกัน ของ บริษัท การบิน ไทย จ ากัด
(มหาชน) ทีร่ ะดับ “A+” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็ นผูน้ าในธุรกิ จการบินระหว่าง
ประเทศในเส้นทางการบินของประเทศไทยและประโยชน์จากการเป็ นสมาชิก Star Alliance ซึง่ เป็ น
12 November 2011
เครือข่ายพันธมิตรสายการบินทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วน
จากการมีภาระหนี้ทค่ี ่อนข้างสูง ตลอดจนความเสีย่ งจากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทีผ่ นั ผวน ความเสีย่ ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความเสีย่ งจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระทบต่อธุรกิจสายการบิน เช่น
โรคระบาด ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงการแข่งขันทีร่ ุนแรงทัง้ จาก
สายการบินทัว่ ไปและสายการบินต้นทุ นต่ าที่จ ะกดดันอัตรารายได้ต่อ ผู้โดยสาร-กิโ ลเมตรอย่า ง
ต่อเนื่องทัง้ ในระยะสัน้ และระยะปานกลาง
อันดับเครดิตดังกล่าวได้รบั การปรับเพิม่ ขึน้ จากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษทั ซึง่ สะท้อนถึง
การสนับสนุ นจากภาครัฐในฐานะที่บริษัทเป็ นรัฐวิสาหกิจ และสายการบินแห่ง ชาติ ดังนัน้ อันดับ
เครดิตจะได้รบั การปรับ ลดลงหากรัฐบาลลดสัดส่วนการถือ หุ้นลงเหลือต่ า กว่า 50% ป จั จุบ ัน
กระทรวงการคลังเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ในสัดส่วน 51% นอกจากนี้ ยังมีธนาคารออมสินซึง่ เป็ น
ธนาคารของรัฐบาลไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วน 2.1% ด้วย ในขณะทีห่ ุน้ ของบริษทั ในสัดส่วน 15.5%
ทีถ่ อื โดยกองทุนวายุภกั ษ์นนั ้ จัดเป็ นการถือหุ้นโดยผูล้ งทุนภาคเอกชนแม้ กองทุนวายุภกั ษ์จะได้รบั
การจัดตัง้ โดยกระทรวงการคลังเพือ่ ลงทุนในรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กต็ าม
ปจั จุบนั บริษัทการบินไทยเป็ นหนึ่ง ในสายการบินที่ใหญ่ท่สี ุด ในทวีปเอเซีย โดย ณ เดือน
ธันวาคม 2555 บริษทั ให้บริการเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ณ สนามบินปลายทาง 63 แห่งทัว่
โลก ด้วยเทีย่ วบินจานวน 619 เทีย่ วต่อสัปดาห์ โดยความสามารถในการบรรทุก ซึ่งวัดจากจานวน
ทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตรของบริษทั เพิม่ ขึน้ 1% สูร่ ะดับ 79,231 ล้านทีน่ งั ่ -กิโลเมตรในปี 2555 บริษทั มีสถานะ
ทางการตลาดในเส้นทางการบินระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะปรับ ลดลง โดยส่วนแบ่งทาง
การตลาดของบริษทั ในด้านจานวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศทีใ่ ช้บริการ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ต่าง ๆ ของประเทศไทยลดลงจาก 34.1% ในปี 2554 เป็ นระดับ 33.6% ในปี 2555 เนื่องจากการ
แข่งขันที่รุนแรงจากสายการบินอื่น ๆ โดยเฉพาะสายการบินจากตะวันออกกลางและสายการบิน
ภูมภิ าคอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จานวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศของบริษทั เพิม่ ขึน้ 3.9% เป็ นระดับ
13.2 ล้านคนในปี 2555
สาหรับการบินภายในประเทศนัน้ ปริมาณการจราจรทางอากาศโดยรวมเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
หลังจากที่สายการบินต้นทุนต่ าเริม่ ให้บริการในประเทศไทยในปี 2546 ทาให้จานวนผูโ้ ดยสารทัง้
ระบบเพิม่ ขึน้ จาก 7.2 ล้านคนในปี 2546 มาอยูท่ ่ี 15.4 ล้านคนในปี 2555 กระนัน้ ส่วนแบ่งทาง
การตลาดของบริษทั ก็ลดลงจาก 85% ในปี 2546 เหลือ 36% ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม จานวน
ผูโ้ ดยสารภายในประเทศของบริษทั เพิม่ ขึ้น 16.8% สู่ระดับ 6.1 ล้านคนในปี 2555 ซึ่งส่ง ผลให้
ส่วนแบ่งการตลาดปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ น 39.8% ในปี 2555 ธุรกิจการบินภายในประเทศสร้างรายได้
ให้แก่บริษทั เพียง 10% ของรายได้รวม การมีตน้ ทุนดาเนินงานทีค่ ่อนข้างสูงกว่ าสายการบินต้นทุน
ต่าทาให้บริษทั ต้องกาหนดกลยุทธ์ท่จี ะเพิม่ กาไรโดยการลดจานวนเทีย่ วบินภายในประเทศที่มผี ล
ประกอบการขาดทุน และเปิ ด โอกาสให้ส ายการบินราคาประหยัด ที่เ ป็ น พันธมิตรของบริษัท คือ
“นกแอร์” เป็นผูใ้ ห้บริการแทน นอกจากนี้ บริษทั ยังได้เปิดให้บริการสายการบินระดับกลางภายใต้ช่อื
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“ไทยสไมล์” ในช่วงกลางปี 2555 ซึง่ เน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า รายได้ปานกลางด้วย โดยไทยสไมล์จะเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการแข่งขันเพื่อเพิม่ สัดส่วน
ทางการตลาดจากสายการบินต้นทุนต่าอื่น ๆ ทัง้ ในเส้นทางการบินภายในประเทศและในภูมภิ าคเอเชีย
บริษทั มีอตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 6.2% เป็ น 76.6% ในปี 2555 เนื่องจากการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและ
การรณรงค์สง่ เสริมการขายแบบเชิงรุก โดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ข้าประเทศไทยเพิม่ ขึน้ 16.8% เป็ น 20.3 ล้านคนในปี 2555 อย่างไรก็ตาม
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์กล็ ดลงจากระดับ 56.2% ในปี 2554 เป็น 54.2% ในปี 2555 ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัวลง
ในปี 2555 ผลการดาเนินงานของบริษทั ฟื้ นตัวเนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และราคาน้ ามันเครื่องบินทีม่ เี สถียรภาพ อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันที่รุนแรงยังคงมีผลจากัดการปรับเพิม่ ราคาค่าโดยสารและค่าชดเชยน้ ามัน อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจาหน่ายต่อรายได้ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จาก 9.9% ในปี 2554 เป็ น 13.5% ในปี 2555 และอัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่า
เสือ่ มราคา และค่าตัดจาหน่ายต่อดอกเบีย้ จ่ายก็ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก 3.5 เท่าในปี 2554 เป็ น 4.3 เท่าในปี 2555 ส่วนอัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน
ต่อเงินกู้รวมก็ปรับปรุงดีขน้ึ จาก 11.0% ในปี 2554 เป็ น 15.5% ในปี 2555 อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษทั ยังคงอยู่ในระดับสูงที่
ประมาณ 70% ในปี 2554 และ 2555 ทัง้ นี้ คาดว่าภาระหนี้ของบริษทั จะเพิม่ ขึน้ ต่อไปในระยะปานกลางเนื่องจากบริษทั มีภาระลงทุนค่อนข้างสูง อันเกิด
จากการจัดหาเครื่องบินใหม่ แต่บริษทั จะได้ประโยชน์จากการจัดหาเครื่องบินใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นประสิทธิภาพการบินทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือปริมาณการใช้น้ ามัน
และค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบารุงทีล่ ดลง
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงความคาดหมายว่าบริษทั การบินไทยจะยังคงสามารถรักษาสถานะผูน้ าในธุรกิจการบิน
ระหว่างประเทศของไทย นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานของบริษทั ไม่ควรลดลงอย่างมีนัยสาคัญจากระดับปจั จุบนั โดยเฉพาะในช่วงทีบ่ ริษทั ต้องมีการ
ลงทุนอย่างมาก ทัง้ นี้ อันดับเครดิตดังกล่าวยังอยูบ่ นพืน้ ฐานการคาดการณ์วา่ บริษทั จะยังคงได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ต่อไป
โดยเฉพาะในช่วงทีบ่ ริษทั เผชิญกับสถานการณ์วกิ ฤติ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (THAI)
อันดับเครดิ ตองค์กร:
อันดับเครดิ ตตราสารหนี้ :
THAI13OA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,556.79 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2556
THAI14OA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2557
THAI155A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558
THAI165A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
THAI16DA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2559
THAI17OA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560
THAI185A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,555 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
THAI185B: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,445 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561
THAI192A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
THAI19OA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562
THAI215A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 833 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
THAI215B: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,167 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564
THAI222A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
THAI22OA: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565
THAI243A: หุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่ สาคัญ *
หน่วย: ล ้านบาท
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190,997
180,589
161,603
200,118
5,836
5,656
5,166
5,738
5,485
2,069
(6,657)
6,639
4,473
(8,241)
25,361
15,558
28,089
27,318
4,445
40,576
16,338
13,608
29,328
25,003
304,096
273,956
296,070
271,694
259,535
158,685
142,300
146,280
156,016
147,181
167,190
144,723
149,033
158,255
153,558
69,818
62,947
75,894
53,244
45,883
13.5
9.7
17.2
19.0
5.5

รายได้จากการขาย
ดอกเบีย้ จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาเนินงาน
เงินทุนจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายฝา่ ยทุน
สินทรัพย์รวม
เงินกูร้ วม
เงินกูร้ วม (รวมสัญญาเช่าดาเนินงาน)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/รายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนผลตอบแทน/เงินทุนถาวร (%)
อัตราส่วนกาไรก่อนดอกเบีย้ จ่าย ภาษี ค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจาหน่าย/ดอกเบีย้ จ่าย (เท่า)
อัตราส่วนเงินทุนจากการดาเนินงาน/เงินกูร้ วม (%)
อัตราส่วนเงินกูร้ วม/โครงสร้างเงินทุน (%)
*
หมายเหตุ

4.6
4.3

0.7
3.6

6.6
6.2

5.4
5.4

(2.1)
1.8

15.5
70.5

11.0
69.7

19.1
66.3

17.6
74.8

4.4
77.0

งบการเงินรวม
อัตราส่วนทุกประเภทมีการปรับปรุงสัญญาเช่าดาเนินงานแล ้ว
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