คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2558
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ฟื นตัวดีข ึน จากการที!เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศขยายตัวเพิ!มขึนจาก
ปี 2557 แต่ยงั ตํ!ากว่าที!คาดการณ์ไว้ เศรษฐกิ จสหรัฐอเมริ กาขยายตัวดีข ึ น ปั ญหาการว่างงานลดลงอย่างต่อเนื! อง
เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแต่ยงั คงมีปัญหาอัตราการว่างงานที!อยูใ่ นระดับสู ง เศรษฐกิจญี!ปุ่นขยายตัวเล็กน้อย
เป็ นผลจากการปรับเพิ!มขึนของอัตราภาษีมลู ค่าเพิ!ม ในขณะเดียวกันมีการชะลอตัวสําหรับเศรษฐกิจประเทศจีนและ
อาเซี ยน
เศรษฐกิจไทยมีสญ
ั ญาณชะลอตัวต่อเนื! องจากไตรมาส 2 และ3 ของปี 2558 ถึงแม้จะเริ! มฟื นตัวในไตรมาส 4
จากการใช้จ่ายภายในประเทศทังจากการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่ วนหนึ! งเป็ นผลจากมาตรการเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลที!ได้ดาํ เนิ นการต่อเนื! อง อีกทังการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนที!ขยายตัวได้ต่อเนื! องใน
ระดับสู ง ถื อเป็ นปั จจัยสนับสนุ นเศรษฐกิ จสําคัญ โดยยังคงได้รับปั จจัยสนับสนุ นจากภาคการท่ องเที! ยวที! ยงั คง
ขยายตัวได้ต่อเนื!องจากนักท่องเที!ยวชาวจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 การขยายตัว
ชะลอลงจากผลของเหตุการณ์ระเบิดที!แยกราชประสงค์เมื!อเดือนสิ งหาคม 2558 การส่ งออกสิ นค้าของไทยยังคงหด
ตัวต่อเนื! องสะท้อนภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ ของไทยที! ยงั ชะลอตัว โดยเฉพาะคู่คา้ หลักได้แก่ จีน ญี!ปุ่น สหรัฐฯ
และอาเซี ยน-5
ทังนี จากข้อมูลสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการเติบโตอย่างต่อเนื! องของ
ปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารที! เพิ! มขึ น 6.5% และ 5.6% ตามลําดับ โดยมี อตั ราส่ วนการ
บรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี!ย 80.3% อย่างไรก็ตามจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ! งมีผลให้เศรษฐกิจคู่คา้ ของประเทศ
อื!นๆ ชะลอลงไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ!งต่อการภาคการส่ งออก ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์น นั ปรับตัว
ลดลง ถึงแม้วา่ ราคานํามันดิบที!ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื!องโดยราคาเฉลี!ยลดลงถึง 47.2% จากปี ก่อน และการแข่งขัน
ที!รุนแรงมีผลต่อราคาบัตรโดยสารที!ปรับตัวลดลง จะเป็ นปัจจัยสนับสนุนส่ งผลให้ความต้องการเดินทางเพิ!มขึน แต่
ในปี 2558 อุตสาหกรรมการบิ นของโลกก็ยงั คงเผชิ ญกับความท้าทายทังจากความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จและ
การเมื อง การชะลอตัวของเศรษฐกิ จโลก และเศรษฐกิ จจี นที! ชะลอตัวมากกว่าที! คาดการณ์ ไว้ ซึ! งมี ผลต่ อความ
ต้องการเดินทางของนักท่องเที!ยวโดยเฉพาะในตลาดหลักได้แก่ ตลาดยุโรป และอเมริ กา ประกอบกับการแข่งขันที!
ยังคงทวีความรุ นแรงขึ นจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํ!า และสายการบิ นจากตะวันออกกลาง และความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยน
สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น ของไทย ผลการตรวจสอบจากสํ า นั ก งานบริ หารการบิ น แห่ ง ชาติ
สหรัฐอเมริ กา (Federal Aviation Administration- FAA) อย่างเป็ นทางการพบว่าระบบการกํากับดูแลความปลอดภัย
การบิ นพลเรื อนของประเทศไทยไม่เป็ นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศของอนุ สัญญาว่าด้วยการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศเกี! ยวกับการกํากับดูแลความปลอดภัยการบิ นพลเรื อน ซึ! งมีผลให้มีการปรับลดระดับไทยมาอยูใ่ น
Category 2 จากเดิ มที! อยู่ใน Category 1 นัน ไม่ส่งผลกระทบต่ อการบิ นไทยในการทําการบิ นไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เนื! องจากบริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกเส้นทางบิ นไปยังเมืองลอสแองเจลิสแล้วเมื!อวันที! 25 ตุลาคม 2558 ใน
ส่ วนของคณะกรรมาธิ การแห่งสภาพยุโรป (European Commission) ได้มีแถลงการณ์ EU Air Safety List เมื!อวันที!
10 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีรายชื! อของสายการบิ นไทยที! ถูกเพิ!มเติมในรายชื! อสายการบิ นที!ไม่อนุ ญาตให้ทาํ
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การบิ นในขณะนี นอกจากนี การบิ นไทยได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความปลอดภัยจากองค์กรความ
ปลอดภัยด้านการบินแห่ งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency) และอนุญาตให้สายการบินไทยเป็ น
สายการบินของประเทศนอกสหภาพยุโรปที!สามารถทําการบินเข้าน่านฟ้ ากลุม่ ประเทศสหภาพยุโรปต่อไปได้โดยมี
ผลตังแต่วนั ที! 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไป
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิ นของไทยเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และของโลกคือมีการขยายตัว ซึ! งสอดคล้องกับจํานวนผูโ้ ดยสารที!เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย
ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในปี 2558 จํานวน 38.3 ล้านคน เพิ!มขึนจากปี ก่อน 15.2% อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัย
เสี! ยงเรื! องสภาวะการแข่ งขันทางธุ ร กิ จที! ทวีความรุ นแรง ปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสารที! มากกว่าอุปสงค์การ
เดินทาง ราคานํามันเชือเพลิงอากาศยาน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี!ยน
ในปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแผนปฏิ รู ปองค์กร ซึ! งได้รับ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื!อวันที! 26 มกราคม 2558 โดยดําเนินการต่อเนื!องมาตังแต่ไตรมาสที! 1 เริ! มจากหยุดการขาดทุน
ด้วยการลดหรื อยกเลิกเส้นทางบินที!ไม่ทาํ กําไร ลดค่าใช้จ่ายที!ไม่จาํ เป็ น และเน้นการหารายได้โดยปรับกลยุทธ์การขาย
และการหารายได้เสริ มอื! นๆ รวมถึ งพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การให้มีความสามารถในการแข่ งขัน โดยมี การ
ดําเนินงานที!สาํ คัญดังนี
- ยกเลิ ก เส้ น ทาง กรุ ง เทพฯ-โจฮัน เนสเบิ ร์ ก กรุ ง เทพฯ-มอสโคว์ กรุ ง เทพฯ-มาดริ ด และ
กรุ งเทพฯ-ลอสแองเจลิส
- ปรับเปลี!ยนความถี! และ/หรื อปรับแบบเครื! องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง เช่น ปรับ
ขนาดของเครื! องบิ นในเส้นทางหลักให้เป็ นเครื! องบิ นแบบแอร์ บสั A380-800 เช่ น เส้นทางกรุ งเทพฯ-ลอนดอน
กรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ ต กรุ งเทพฯ-ฮ่องกง กรุ งเทพฯ-โตเกียว (นาริ ตะ) และนําเครื! องบินแบบโบอิง 787-8 ทําการ
บินในเส้นทางกรุ งเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) เพื!อเพิ!มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านผลิตภัณฑ์ และปรับลดเที!ยวบิน
ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที!ยว (Low Season) เช่น เส้นทางกรุ งเทพฯ-แฟรงค์เฟิ ร์ต กรุ งเทพฯ-ลอนดอน เป็ นต้น
- เพิ! ม การให้ บ ริ การด้ว ยสายการบิ น ไทยสมายล์ใ นเส้ น ทางหลัก เช่ น กรุ ง เทพฯ-เชี ย งใหม่
กรุ งเทพฯ-ภูเก็ต และทําการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง กรุ งเทพฯ-เชียงราย กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่
- ดําเนิ นการขายเครื! องบินและส่ งมอบเรี ยบร้อยแล้วจํานวน 8 ลํา ได้แก่ แอร์ บสั A300-600R 7 ลํา และ
โบอิง 747-400 1 ลํา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุมตั ิขายแล้ว และอยูใ่ นขันตอนการจัดทําข้อตกลงและสัญญา
ซื อขาย จํานวน 16 ลํา เหลือเครื! องบินที!อยูร่ ะหว่างดําเนินการขาย 12 ลํา และอยูร่ ะหว่างการเจรจาให้เช่า 2 ลํา
- จัด ให้ มี โ ครงการร่ ว มใจจากองค์ก ร (MSP) สํา หรั บ พนัก งานทั!ว ไป และโครงการ Golden
Handshake สําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื! องบิน เพื!อบริ หารอัตรากําลังที!ได้รับผลกระทบจากการปรับลดเที!ยวบิน
และเส้นทางบิ น ซึ! งจะส่ งผลต่อการปรับปรุ งโครงสร้างต้นทุนบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทังสิ น 1,401 คน มีผลแล้วในปี 2558 จํานวน 1,277 คน และมีผล 1 มีนาคม 2559 จํานวน 124 คน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ เช่ น โครงการยกระดับการบริ การชันธุ รกิ จ การพัฒนาระบบการ
สื! อสารสมัยใหม่บนเครื! องบิน เป็ นต้น โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลสาย
การบินยอดเยี!ยมจาก Smart Travel Asia 2015 ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการให้บริ การบนเครื! องบินยอดเยี!ยม
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อันดับ 3 ของโลก รางวัลการให้บริ การชันธุรกิจยอดเยี!ยม อันดับ 5 ของโลก และรางวัลสายการบินยอดเยี!ยมอันดับ
6 ของโลก รางวัลสายการบินระหว่างประเทศยอดเยี!ยมประจําปี 2015 จาก Today’s Traveller Award เป็ นต้น
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ รับมอบเครื! องบิ นใหม่ 8 ลํา ประกอบด้วย B777-300ER 3 ลํา B787-8 2 ลํา และ
A320-200 3 ลํา และปลดระวางเครื! องบินรวม 15 ลํา ประกอบด้วย แอร์บสั A330-300 5 ลํา A340-600 6 ลํา โบอิง
B747-400 2 ลํา และ B747-400 Freighter 2 ลํา ตามแผนปรั บ ปรุ งฝูงบิ น (Fleet Strategy) ทําให้ฝูงบิ น ณ
31 ธันวาคม 2558 มีจาํ นวน 95 ลํา ลดลงจากปี ก่อนที! มีจาํ นวน 102 ลํา อย่างไรก็ตามจากการปรับเที! ยวบิ นและ
เครื! องบินให้เหมาะสมกับความต้องการเดินทาง การใช้ประโยชน์ของเครื! องบินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพขึน ทําให้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิ!มขึน 0.6% โดยมีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(RPK) เพิ!มขึน 6.5% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี!ย 72.9% สู งกว่าปี ก่อนซึ! งเฉลี!ยที! 68.9%
และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที!ทาํ การขนส่ งรวมทังสิ น 21.25 ล้านคน เพิ!มขึนจากปี ก่อน 11.3%
การดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการปฏิ รูปองค์กรซึ! งมีการติ ดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ ายบริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ส่ งผลให้ ปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน จํานวน 1,304 ล้านบาท
ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 21,715 ล้านบาท (94.3%) เนื! องจากค่าใช้จ่ายรวมลดลงจากปี ก่อน 11.2% จากค่านํามัน
เครื! องบินลดลง 20.2% และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมค่านํามันลดลง 6.0% ส่ วนหนึ! งเป็ นผลจากมาตรการ
ควบคุมและบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ในขณะที!รายได้รวมลดลง 2,239 ล้านบาท (1.2%) สาเหตุหลัก
เกิดจากรายได้จากค่าโดยสารลดลง 1.5% และรายได้ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง 21.0% เนื! องจาก
การแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเที ยบกับสกุลเงิ นที! เป็ นรายได้หลักทําให้รายได้เมื!อแปลงค่าเป็ นเงินบาทลดลง รายได้
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํามันลดลงเนื!องจากราคานํามันลดลง และการแข่งขันที!รุนแรง
นอกจากนี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ 3,512 ล้านบาท เมื!อ
หักค่าใช้จ่ายที!จ่ายครังเดียวที!เกิดจากการดําเนินการตามแผนปฏิรูป จํานวน 4,167 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ าของสิ นทรั พย์แ ละเครื! อ งบิ น 12,157 ล้า นบาท ส่ งผลให้ปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ขาดทุ นสุ ท ธิ
13,047 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที!เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 13,068 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้ 5.99 บาท
ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 1.16 บาท (16.2%)
ทังนี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื! องบิน (EBITDA) จํานวน 19,560 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 15,971 ล้าน
บาท (445.0%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 10.4% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที!เท่ากับ 1.9%
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2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี 2558
ในปี 2558 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการเปลี!ยนแปลงวิธีการทางบัญชี ดังนี
- การเปลี!ยนวิธีการวัดมูลค่าที! ดินจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีการตีราคาใหม่โดยให้มีผลกับงบการเงิ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็ นต้นไป ทําให้มลู ค่าสิ นทรัพย์เพิ!มขึนประมาณ 8,647 ล้านบาท หนี สิน (ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี) เพิ!มขึนประมาณ 1,729 ล้านบาท และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ!มขึนประมาณ 6,918 ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ ได้นาํ การบัญชี เกี!ยวกับการป้ องกันความเสี! ยงมาใช้ปฏิ บตั ิ มีผล 1 เมษายน 2558 โดยนําเงิ น
กูย้ ืมที! เป็ นสกุลเงิ นต่ า งประเทศมาบริ หารความผันผวนของกระแสเงิ นสดในอนาคตของรายได้ที! เป็ นสกุลเงิ น
ต่างประเทศที!คาดการณ์ ทังนี กาํ ไรหรื อขาดทุนที!เกิดขึนจากการปรับเงินกูท้ ี!เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ นงวด
ให้เป็ นเงินบาทโดยเปรี ยบเทียบผลต่างอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที! 1 เมษายน 2558 หรื อวันที!เบิก
เงินกูย้ ืม (แล้วแต่วนั ใดเกิดขึนหลัง) จนถึงวันที! 31 ธันวาคม 2558 จะบันทึกในองค์ประกอบอื!นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยรายการกําไรหรื อขาดทุนดังกล่าวจะโอนเข้ากําไรหรื อขาดทุนในงวดเดียวกับงวดที!รายการ
ที!มีการป้ องกันความเสี! ยงดังกล่าวรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ทังนี ณ 31 ธันวาคม 2558 มีรายการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี!ยนที!โอนไปส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สุ ทธิ จากภาษีจาํ นวน 1,878 ล้านบาท
งบการเงินรวมของปี 2558 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั
ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด 3) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ!ง จํากัด 4) บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด และ 5) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

2558

2557

เปลีย นแปลง
ล้านบาท
%
-2,239
-1.2
-2,393
-1.5
-4,950
-21.0
+1,703
+17.2
+3,401
+129.9
-23,954
-11.2
-15,988
-20.2
-7,739
-6.0
-227
-3.9
+21,715
+94.3
+4,167
+5,815
+91.7
-9,111
-72.2
+2,622
+15.7
+2,526
+16.2
+2,544
+16.3
+1.16
+16.2

รายได้รวม
188,747
190,986
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
152,488
154,881
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
18,651
23,601
- รายได้การบริ การอื!นๆ
11,588
9,885
- อื!นๆ
6,020
2,619
ค่าใช้ จ่ายรวม
190,051
214,005
- ค่านํามันเครื! องบิน
63,243
79,231
- ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานไม่รวมนํามัน
121,242
128,981
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
5,566
5,793
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
(1,304)
(23,019)
หัก ค่าใช้จา่ ยตามแผนปฏิรูป
4,167
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื! องบิน
12,157
6,342
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ
3,512
12,623
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(14,116)
(16,738)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(13,047)
(15,573)
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
(13,068)
(15,612)
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)
(5.99)
(7.15)
ข้ อมูลการดําเนินงานทีสําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
19,560
3,589
+15,971
+445.0
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
21.25
19.10
+2.15
+11.3
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที!นง!ั -กิโลเมตร)
83,479
82,969
+510
+0.6
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
60,893
57,194
+3,699
+6.5
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
72.9
68.9
+4.0
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
2.46
2.66
-0.20
-7.4
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
3,514
3,812
-298
-7.8
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
2,091
2,458
-367
-14.9
อัตราส่ วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
(%)
59.5
64.5
-5.0
นําหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
559,283
613,915
-54,632
-8.9
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี!ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
8.45
9.22
-0.77
-8.3
เครื! องบินที!ใช้ดาํ เนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลํา)
95
102
-7
-6.9
ชัว! โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว! โมง)
374,831
370,309
+4,522
+1.2
อัตราการใช้ประโยชน์เครื! องบินเฉลี!ย
(ชัว! โมง/ลํา/วัน)
10.9
10.4
+0.5
+4.8
อัตราแลกเปลี!ยนเฉลี!ย
1 USD : THB
34.2861
32.4808
+1.8053
+5.6
1 EUR : THB
38.0611
43.1386
-5.0775
-11.8
100 JPY : THB
28.3389
30.7590
-2.4201
-7.9
ราคานํามันเฉลี!ย
(USD/BBL)
72.37
121.63
-49.26
-40.5
หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี!ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื! อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื! องบิน)

6
2) ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการเปลี!ยนแปลงค่าสถิติการคํานวณนําหนักเฉลี!ยผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance)
จาก 90 กิโลกรัมต่อคน เป็ น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื!อให้คา่ สถิติของบริ ษทั ฯ สามารถเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินที!เปลี!ยนแปลง โดยได้
ทําการปรับค่าสถิติของปี 2557 ให้เป็ นฐานเดียวกันเพื!อการเปรี ยบเทียบ

รายได้
ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษัทย่ อย มีรายได้รวมลดลง 2,239 ล้านบาท (1.2%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี#
 รายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและนําหนักส่ วนเกิ น ลดลง 2,393 ล้านบาท (1.5%) โดยมีปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารเพิ!มขึน 6.5% คิดเป็ นเงินประมาณ 9,800 ล้านบาท แต่รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วย 2.46 บาท/RPK
ลดลง 0.20 บาท (7.4%) คิดเป็ นเงินประมาณ 12,180 ล้านบาท สาเหตุที!รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วยลดลง
เกิดจากการแข็งค่าของเงิ นบาทเมื!อเทียบกับอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี!ยในปี 2557 ทําให้รายได้ต่อ
หน่วยลดลงประมาณ 0.10 บาท คิดเป็ นเงินประมาณ 6,090 ล้านบาท ทังนี หากไม่รวมผลของการเปลี!ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี!ยนรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วยจะลดลง 0.10 บาท หรื อ 3.8 % คิดเป็ นเงินประมาณ 6,090 ล้านบาท
เกิดจากการแข่งขันที!รุนแรง และการปรับลดอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน (Fuel Surcharge) ตามราคานํามันที!
ลดลง
ตารางแสดงข้ อมูลการดําเนินงานด้ านการขนส่ งผู้โดยสาร จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
เปลีย นแปลงจากปี ก่ อน (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ ง

อัตราส่ วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
2558

2557

ภูมิภาคเอเชีย

+5.2

+13.2

74.5

69.3

ข้ามทวีป

-4.8

-0.6

71.8

68.7

ภายในประเทศ

+11.0

+14.2

70.7

68.7

ตารางแสดงข้ อมูลรายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา หนักส่ วนเกิน จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา% หนักส่ วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เที0ยวบินแบบไม่ประจํา
รวมรายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา% หนักส่ วนเกิน

2558

82,118
58,644
11,095
631
152,488

2557

78,297
64,843
11,370
371
154,881

เปลีย นแปลง
ล้ านบาท
%
+ 3,821
- 6,199
- 275
+ 260
- 2,393

+ 4.9
- 9.6
- 2.4
+ 70.1
- 1.5

- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา หนั กส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นในภู มิภาคเอเชี ย มี จาํ นวน 82,118
ล้านบาท เพิ!มขึนจากปี ก่อน 3,821 ล้านบาท (4.9%) โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการผลิตเพื!อรองรับการเติบโต
ของตลาดในภูมิภาคเอเชี ย ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ!มขึ น 5.2% ส่ วนปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
เพิ!มขึ น 13.2% โดยเพิ!มในทุกเส้นทางบิ นโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันตก และเส้นทางสายเหนื อ อัตราส่ วนการ
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บรรทุกผูโ้ ดยสารเพิ!มขึ นจาก 69.3% ในปี 2557 เป็ น 74.5% ในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี! ยนเงิ นตราต่างประเทศ การแข่งขันที! รุนแรง โดยเฉพาะการเพิ! มขึ นของสายการบิ นต้นทุนตํ!าแบบ
Long-haul Low Cost ทําให้รายได้เฉลี!ยต่อหน่วยลดลง 7.3%
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา หนักส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นข้ ามทวี ป มีจาํ นวน 58,644 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 6,199 ล้านบาท (9.6%) โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้หยุดทําการบินในเส้นทางกรุ งเทพฯ-โจฮันเนสเบิร์ก
ในเดือนมกราคม 2558 เส้นทางกรุ งเทพฯ-มอสโคว์ และภูเก็ต-โซล ในเดือนมีนาคม 2558 เส้นทางกรุ งเทพฯ-มาดริ ด ใน
เดื อนกันยายน 2558 เส้นทางกรุ งเทพฯ-ลอสแองเจลิ สในเดื อนตุลาคม 2558 นอกจากนี ยงั ได้ปรับลดเที! ยวบิ นในบาง
เส้นทางได้แก่ เส้นทาง กรุ งเทพฯ-แฟรงก์เฟิ ร์ต จํานวน 1 เที!ยวบินในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยกลับมาทําการบินอีกครัง
ในเดือนตุลาคม 2558 และเส้นทางกรุ งเทพฯ-ลอนดอน จํานวน 1 เที!ยวบินในเดือนกรกฎาคม 2558 และกลับมาบินอีกครัง
ในเดื อนตุลาคม 2558 ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิตลดลงประมาณ 4.8% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลงเพียง 0.6%
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิ!มขึ นจาก 68.7% ในปี 2557 เป็ น 71.8% ในปี 2558 ขณะที0 รายได้เฉลี!ยต่อหน่ วย
ลดลงจากปี ก่อนประมาณ 9.0%
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านํา หนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบินในประเทศ มีจาํ นวน 11,095 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 275 ล้านบาท (2.4%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ต่อหน่วยลดลง 14.1% ถึงแม้วา่ ปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารเพิ0มขึ#น 14.2% โดยมีสาเหตุสําคัญจากการแข่งขันในตลาดจากสายการบิ นต้นทุนตํ0าที0มีการลดราคาและ
แย่งส่ วนแบ่งตลาด โดยการบินไทยได้ให้สายการบินไทยสมายล์ทาํ การบินแทนในเส้นทางบินภายในประเทศเพิ0มขึ#น
ได้แก่ เส้นทางกรุ งเทพฯ-เชี ยงราย ในเดือนมีนาคม 2558 และเส้นทางกรุ งเทพฯ-ขอนแก่น และกรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ใน
เดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ0มขึ#น 11.0% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิ0มขึ# น
จาก 68.7% ในปี 2557 เป็ น 70.7% ในปี 2558
 รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง 4,950 ล้านบาท (21.0%) เป็ นผลจากปริ มาณการ
ขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 14.9% คิดเป็ นเงินประมาณ 3,380 ล้านบาท
ในขณะที!รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์ต่อหน่วย เฉลี!ยที! 8.45 บาท ลดลง 0.77 บาท (8.3%) หรื อประมาณ 1,610 ล้านบาท
สาเหตุสาํ คัญเกิดจากรายได้ค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามันลดลงตามราคานํามันที!ลดลง นอกจากนี ยงั ได้รับผลกระทบ
จากการนําเข้าและส่ งออกลดลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่คา้ เช่น จีน และอาเซี ยน รวมถึงการตัดสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษี (GSP) ในทุ กสิ นค้าที! ส่งไปยุโรป ในขณะที! มีปริ มาณการผลิ ตด้านพัสดุ ภณ
ั ฑ์ (ADTK) รวมใต้ทอ้ ง
เครื! องบิ น (Belly) และเครื! องบิ นขนส่ งสิ นค้า (Freighter) ตํ!ากว่าปี ก่อน 7.8% สาเหตุหลักเกิ ดจากการปลดระวาง
เครื! องบิน B747 Freighter 2 ลํา ในเดือนมีนาคม 2558 โดยมีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor)
เฉลี!ย 59.5% ตํ!ากว่าปี ก่อนที!เฉลี!ย 64.5%
 รายได้ การบริการอืน ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุ รกิจ ได้แก่การบริ การภาคพืน ครัวการบิน และ
การบริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื!นๆ เพิ!มขึนจากปี ก่อน 1,703 ล้านบาท (17.2%) สาเหตุหลัก
เกิ ดจากรายได้จากการบริ การภาคพืน และครัวการบิ น สู งกว่าปี ก่อนจากจํานวนเที! ยวบิ นของสายการบิ นลูกค้าและ
จํานวนผูโ้ ดยสารสู งกว่าปี ก่ อน ประกอบกับรายได้จากการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยานของฝ่ ายช่ างเพิ! มขึ น
อย่างไรก็ตามรายได้จากการให้บริ การด้านคลังสิ นค้าลดลงจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที!ต!าํ กว่าปี ก่อน
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 รายได้ อืน เพิ!มขึ นจากปี ก่อน จํานวน 3,401 ล้านบาท (129.9%) สาเหตุหลักจากปี นี ได้รับเงิ นชดเชยค่ า
เสี ยหายจากบริ ษทั KI Holdings Co.,Ltd. (Koito) จากการส่ งมอบเก้าอีผโู ้ ดยสารชันประหยัดล่าช้า ประมาณ 3,968 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2558 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 23,954 ล้านบาท (11.2%) โดยมีรายละเอียด ดังนี
 ค่ านํา มันเครืองบิน ลดลง 15,988 ล้านบาท (20.2%) สาเหตุหลักจากราคานํามันเครื! องบินเฉลี!ยตํ!ากว่า
ปี ก่ อ น 40.5% ถึ งแม้เ งิ นบาทต่ อ ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐอ่ อ นค่ า ทําให้ค่า นํา มันเมื! อคํา นวณเป็ นเงิ นบาทเพิ! มขึ น และมี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี! ยงราคานํามัน 18,154 ล้านบาท
 ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานไม่ รวมนํามัน ลดลง 7,739 ล้านบาท (6.0%) โดยมีรายละเอียดดังนี
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื! องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื!น
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานไม่ รวมนํา มัน

% ของ

2558

เปลีย นแปลง
ค่ าใช้ จ่าย ล้ านบาท
%
% ของ

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

2557

29,892
20,474
5,313
10,311
19,133
8,950
7,829
9,499
614
9,359
(132)

24.6
16.9
4.4
8.5
15.8
7.4
6.5
7.8
0.5
7.7
(0.1)

31,274
21,625
5,832
14,684
20,535
6,593
8,257
8,920
492
10,846
(77)

24.3
16.8
4.5
11.4
15.9
5.1
6.4
6.9
0.4
8.4
(0.1)

-1,382
-1,151
-519
-4,373
-1,402
+2,357
-428
+579
+122
-1,487
-55

-4.4
-5.3
-8.9
-29.8
-6.8
+35.8
-5.2
+6.5
+24.8
-13.7
-71.4

121,242

100.0

128,981

100.0

-7,739

-6.0

รวม

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ ลดลง 1,382 ล้านบาท (4.4%) สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนพนักงานที!ลดลงจากการเกษียณอายุ
และเข้าโครงการร่ วมใจจากองค์กรสําหรับพนักงานที!มีปัญหาด้านสุ ขภาพในปี 2557 นอกจากนี ยังมีโครงการร่ วม
ใจจากองค์กร (MSP) สําหรับพนักงานทัว! ไป และโครงการ Golden Handshake สําหรับพนักงานต้อนรับบน
เครื! องบิน ตามแผนปฏิรูปองค์กรโดยมีพนักงานที!มีผลตามโครงการในปี นี จํานวน 1,277 คน
 ค่าใช้จ่ายเกี! ยวกับการบิ น ประกอบด้วย ค่ าบริ การการบิ น ค่ าใช้จ่ายเกี! ยวกับนักบิ นและลูกเรื อ และค่ า
สิ นค้าและพัสดุใช้ไป ลดลง 2,098 ล้านบาท (5.9%) สาเหตุหลักเนื! องจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกับสกุลเงิน
หลักของค่าใช้จ่ายได้แก่ ยูโร เยน และดอลล่าร์ออสเตรเลีย ประกอบกับนโยบายการลดค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ
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 ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยานลดลง 4,373 ล้านบาท (29.8%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการลดลง
ในการตังสํา รองค่ า ซ่ อมบํารุ งเพื! อ เตรี ย มสภาพเครื! อ งบิ นก่ อนการส่ งมอบคื นเครื! องบิ นเช่ า ดําเนิ นงาน (Return
Condition) จํานวนประมาณ 600 ล้านบาท และการลดลงในการบันทึกค่าใช้จ่ายในส่ วนที!เกี!ยวข้องกับการจ่ายเงิน
สํา รองค่ า บํา รุ ง รั ก ษาเครื! อ งยนต์ (Maintenance Reserve) ของเครื! อ งบิ น ภายใต้สั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งาน ในกรณี
เครื! องยนต์ดงั กล่าวได้มีการทําสัญญาการดูแลรักษาเครื! องยนต์แบบเหมาจ่าย (Flight Hour Service Agreement)
เพิ!มเติมกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื! องยนต์โดยเปลี!ยนจากการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็ นทรัพย์สินรอการเรี ยกคืนจํานวนประมาณ
3,330 ล้านบาท ทังนีบริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกคืนเงินจากผูใ้ ห้เช่าเมื!อเกิดการซ่อมบํารุ งจริ งตามเงื!อนไขในวงเงินไม่เกิน
Maintenance Reserve ที!บริ ษทั ฯ ได้จ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่า จึงทําให้บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งบันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายดังเช่นในปี
2557 ประกอบกับการลดลงของค่าซ่อมในส่ วนที!เกี!ยวข้องกับการปลดระวางเครื! องบินทังจากส่ วนที!ได้ดาํ เนิ นการ
ในปี 2557 และที!ได้ปลดระวางเพิ!มเติมในปี 2558
 ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายลดลง 1,402 ล้านบาท (6.8%) เป็ นผลมาจากการปลดระวางเครื! องบินที!
ยังไม่หมดอายุการใช้งาน ได้แก่ A340-600 จํานวน 6 ลํา ประกอบกับมีเครื! องบิ นที!คิดค่าเสื! อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
ถึงแม้วา่ จะมีการรับมอบเครื! องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ!มขึน
 ค่าเช่าเครื! องบินและอะไหล่ เพิ!มขึ น 2,357 ล้านบาท (35.8%) เนื! องจากรับมอบเครื! องบิ นเช่าดําเนิ นงาน
เพิ!มขึนในระหว่างปี 2557 และ2558 รวมจํานวน 11 ลํา ประกอบด้วยเครื! องบิน B787-8 จํานวน 6 ลํา และ A320-200
จํานวน 5 ลํา อย่างไรก็ตามมีการส่ งคืนเครื! องบินเช่าดําเนิ นงานจํานวน 3 ลํา
 ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับการขายและโฆษณา เพิ!มขึน 579 ล้านบาท (6.5%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายสํารอง
ที!นง!ั เพิ!มขึนจากอัตราค่าบริ การที!เพิ!มขึน ประกอบกับการอ่อนค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ
นอกจากนี จากการพัฒนาระบบงานบัญชี รายได้ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์ (Cargo Revenue
Accounting) ซึ! งเริ! มนํามาใช้ในเดื อน สิ งหาคม 2557 ทําให้การรั บรู ้ รายได้ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
สามารถบันทึกแยกบัญชีรายได้และค่านายหน้า (Commission) ขณะที!ระบบงานเดิมบันทึกเป็ นรายได้สุทธิ (รายได้
หักค่านายหน้า) ซึ! งในปี นีมีค่านายหน้า จํานวนประมาณ 413 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 211 ล้านบาท โดยบันทึกไว้
ในรายได้ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับการขายและโฆษณาด้วยจํานวนที!เท่ากันโดยไม่มี
ผลกับกําไรขาดทุน
 ค่าใช้จ่ายอื!น ลดลง 1,487 ล้านบาท (13.7%) มีสาเหตุสาํ คัญจากปี นี ขาดทุนจากการขายเครื! องบินน้อยกว่า
ปี ก่อน 595 ล้านบาท ประกอบกับการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดตามแผนปฏิรูปองค์กร
 ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เพิ!มขึน 55 ล้านบาท (71.4%) โดยในปี นี รับรู ้ส่วนแบ่งกําไร
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังนี
- บริ ษ ทั โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําไร 7 ล้านบาท ในขณะที! ปี ก่ อ น
ขาดทุน 42 ล้านบาท
- บริ ษทั บริ การเชือเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) กําไร 193 ล้านบาท เพิ!มขึน 38 ล้านบาท
- บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ขาดทุน 143 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 18 ล้านบาท
- บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด กําไร 20 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท
- บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน! แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด กําไร 18 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท
- บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด กําไร 37 ล้านบาท ลดลง 39 ล้านบาท
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 ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ ลดลง 227 ล้านบาท (3.9%) สาเหตุหลักเกิดจากอัตราดอกเบียเฉลี!ยในปี นี
ตํ!ากว่าปี ก่อน ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกับเงิ นสกุลหลักของหนี สินระยะยาว ได้แก่เงินยูโร และเงิ น
เยน ทําให้ค่าใช้จ่ายเมื!อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง
ค่ าใช้ จ่ายตามแผนปฏิรูป จํานวน 4,167 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าตอบแทนในโครงการร่ วมใจจากองค์กร
(MSP) และGolden Handshake ซึ! งเป็ นการดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ และเครืองบิน เพิ!มขึน 5,815 ล้านบาท (91.7%) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า เครื! อ งบิ น เพิ! มขึ น 5,680 ล้า นบาท โดยในปี นี มีการตังสํา รองด้อยค่ า
เครื! องบินจํานวน 26 ลํา ประกอบด้วย A340-600 6 ลํา A340-500 4 ลํา B747-400 2 ลํา B747-400 (Freighter) 2 ลํา
A330-300 6 ลํา B737-400 4 ลํา และ ATR72 2 ลํา รวมจํานวน 11,488 ล้านบาท ประกอบกับสํารองด้อยค่าของ
เครื! องยนต์อะไหล่สาํ หรับเครื! องบิน A340-600 จํานวน 388 ล้านบาท ในขณะที!ปีก่อนรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเครื! องบินจํานวน 19 ลํา ได้แก่ A340-500 4 ลํา A300-600 8 ลํา B737-400 4 ลํา B747-400 1 ลํา และATR72 2 ลํา
รวมจํานวน 6,196 ล้านบาท
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า สิ นทรั พ ย์เ พิ! มขึ น 135 ล้า นบาท เนื! อ งจากมี การสํา รองด้อยค่ า อะไหล่
เครื! องบินหมุนเวียนที!เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิ!มขึนจากปี ก่อน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ 3,512 ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยน
เงิ นตราต่างประเทศที! ยงั ไม่เกิ ดขึ น (Unrealized FX Gain) 1,740 ล้านบาท ซึ! งเกิ ดจากการปรั บยอดเงิ นกูแ้ ละ
สิ นทรั พย์หนี สิ นที! เป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศเป็ นเงิ นบาท ณ วันสิ นงวด และกํา ไรจากอัตราแลกเปลี! ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศที!เกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) 1,772 ล้านบาท
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
รายจ่ ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน - เฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื! องบิน
อื!น ๆ (ที!ไม่ใช่เครื! องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2558
2557
16,097
522
16,619

14,313
1,404
15,717

ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื!อการลงทุน 16,619 ล้านบาท ดังนี
- การลงทุนในเครื! องบิน จํานวน 16,097 ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายเพื!อการรับมอบเครื! องบินภายใต้
สัญญาเช่ าการเงิ น 6 ลํา ได้แก่ B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา และรายจ่ายที! เกี! ยวข้องกับ
เครื! องบิ นที! รับมอบแล้วรวมจํานวน 12,800 ล้านบาท การจ่ ายเงิ นล่วงหน้าค่ าเครื! องบิ นและเครื! องยนต์ที!จะรับมอบ
ระหว่างปี 2559 – 2561 จํานวน 2,785 ล้านบาท และการซื ออะไหล่เครื! องบินหมุนเวียนและเครื! องยนต์อะไหล่จาํ นวน
512 ล้านบาท ทังนี การลงทุนในเครื! องบินเพิ!มขึนจากปี ก่อน 1,784 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี นี รับมอบเครื! องบิน
มากกว่าปี ก่อน 1 ลํา
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- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื!น ๆ จํานวน 522 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 882 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ด
จากมีการลงทุนในอุปกรณ์สนับสนุนการบินทังในกิจการซ่อมบํารุ งอากาศยาน และการให้บริ การอุปกรณ์ภาคพืนตํ!า
กว่าปี ก่อน
การจัดหาเงินทุน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุนรวมทังสิ น 61,989 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. การจัดหาเงิ นกูร้ ะยะยาวด้วยวิธีการเช่ าซื อโดยใช้เครื! องบิ นเป็ นหลักทรั พย์ค าํ ประกัน เพื!อชําระค่ า
เครื! องบินจํานวน 6 ลํา ได้แก่ B777-300ER 3 ลํา และ A320-200 3 ลํา เป็ นจํานวนประมาณ 20,124 ล้านบาท
2. การออกหุ ้นกูร้ วม 15,000 ล้านบาท ในเดื อ นเมษายน 2558 วงเงิ น 7,000 ล้านบาท และในเดื อ น
กันยายน 2558 วงเงิน 8,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 4 ชุด โดยจะชําระดอกเบียหุ ้นกูท้ ุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุน้ กู้
โดยมีวตั ถุประสงค์จะนําเงินที! ได้จากการออกและเสนอขายหุ น้ กูใ้ นครังนี ไปชําระคืนเงิ นกูข้ องบริ ษทั ฯ ที! มีตน้ ทุน
ทางการเงินสูงกว่า และชําระคืนหุน้ กูท้ ี!ครบกําหนดไถ่ถอน และ/หรื อ เป็ นเงินลงทุน และ/หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกิจการ และเงินทุนสนับสนุนแผนปฏิรูปบริ ษทั ฯ
3. การเบิ กใช้วงเงิ นสิ นเชื! อหมุนเวียนจากสถาบันการเงิ นในประเทศ การกูเ้ งิ นจากต่ างประเทศผ่าน
กระทรวงการคลัง และออกตัว แลกเงินเพื!อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสันที!ครบกําหนดและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานจํานวน 26,865 ล้านบาท
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอัตราแลกเปลี!ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ!มขึน(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน (ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
2558
2557
18,567
(721)
(20,838)
427
(2,565)

6,019
(6,122)
12,199
(507)
11,589

ในปี 2558 เมื!อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จํานวน 20,838 ล้านบาท เพิ! มขึ นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนจากการจ่ ายชําระคื นเงิ นกูท้  งั ระยะสันและระยะยาว
ถึงแม้วา่ มีเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนินงานจํานวน 18,567 ล้านบาท เพิ!มขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนถึง 12,548 ล้านบาท
เนื! องจากปี นี มีขาดทุนจากการดําเนิ นงานลดลงจากปี ก่อน และมีเงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมลงทุนจํานวน 721 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่ อน เป็ นผลให้เ งิ นสดและรายการเที ยบเท่ า เงิ นสด ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 ลดลงจาก ณ วันที!
31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 2,565 ล้านบาท
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เครืองบิน
ตามแผนพัฒนาฝูงบินซึ! งได้เริ! มดําเนินการมาอย่างต่อเนื! องจากปี ก่อนๆ ประกอบกับบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการ
ตามแผนการปรับปรุ งฝูงบิน (Fleet Strategy) เพื!อให้ฝงู บินมีจาํ นวนประเภทและแบบของเครื! องบิ นลดลง เพิ!ม
ประสิ ทธิ ภาพ และลดต้นทุนในการดําเนินงาน ซึ! งเป็ นกลยุทธ์หนึ!งในแผนปฏิรูปบริ ษทั ฯ นัน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้รับมอบเครื! องบิ นรวม 8 ลํา เป็ นเครื! องบิ นภายใต้สัญญาเช่ าทางการเงิ น 6 ลํา ได้แก่
เครื! องบิน B777-300ER 3 ลํา และ เครื! องบิน A320-200 3 ลํา และ เครื! องบินภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานได้แก่ เครื! องบิน
B787-8 2 ลํา ประกอบกับการปลดประจําการเครื! องบินรวม 15 ลํา ได้แก่ เครื! องบิน A340-600 จํานวน 6 ลํา A330-300
5 ลํา เครื! องบิน B747-400 จํานวน 2 ลํา และ เครื! องบิ น B747-400 ที! บริ ษทั ฯ ดัดแปลงเป็ นเครื! องบินขนส่ งสิ นค้า
จํานวน 2 ลํา เมื! อรวมกับเครื! องบิ นที! ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ วันสิ นงวดปี 2557 จํานวน 102 ลํา เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ มี
เครื! องบิ นที! ใช้ดาํ เนิ นงานรวม 95 ลํา (รวมเครื! องบิ น A320-200 จํานวน 10 ลํา ที! โอนสิ ทธิ การเช่ าไปให้บริ ษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด และ 5 ลําที!ให้บริ ษทั ไทยสมาย์แอร์เวย์ จํากัด เช่าช่วง)
ทังนี ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ขายเครื! องบิ นรวม 8 ลํา ได้แก่ B747-400 1 ลํา และ A300-600R 7 ลํา และ
ส่ งคืนเครื! องบินเช่าดําเนินงาน B737-400 3 ลํา ที!ได้ปลดประจําการไปในปี ก่อนๆ
สิ นทรัพย์
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมลดลงจากวันที! 31 ธันวาคม 2557 จํานวน
4,796 ล้านบาท (1.6%) โดยมีรายละเอียด ดังนี

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ! ือไว้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น ๆ

31 ธ.ค. 2557

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

%ของ
ล้ านบาท
สิ นทรั พ ย์ รวม

%

20,781
15,099
34,596

6.9
5.0
11.4

23,346
4,826
36,113

7.6
1.6
11.7

-2,565
+10,273
-1,517

-11.0
+212.9
-4.2

สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด! ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื!องบินและเครื!องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื!องบิน
เครื!องบินภายใต้สัญญาเช่า
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด! ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื!องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์

70,476

23.3

64,285

20.9

+6,191

+9.6

5,491
44,979
126,251
12,465
61
14,733
4,305

1.8
14.9
41.8
4.1
4.9
1.4

12,368
51,322
134,611
13,191
1,274
6,449
4,806

4.0
16.7
43.8
4.3
0.4
2.1
1.6

-6,877
-6,343
-8,360
-726
-1,213
+8,284
-501

-55.6
-12.4
-6.2
-5.5
-95.2
+128.5
-10.4

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!นๆ

208,285
23,710

68.9
7.8

224,021
18,961

72.9
6.2

-15,736
+4,749

-7.0
+25.0

รวมสิ นทรั พ ย์

302,471

100.0

307,267

100.0

-4,796

-1.6
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สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 70,476 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 23.3 ของสิ นทรัพย์ท งั หมด เพิ!มขึนจาก
วันที! 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 6,191 ล้านบาท (9.6%) โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังนี
- เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง 2,565 ล้านบาท (11.0%) สาเหตุหลักเกิดจากในปี นี บริ ษทั ฯ มี
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ นจํานวน 20,838 ล้านบาท เพิ!มขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจากการจ่ายชําระ
คืนเงินกูท้  งั ระยะสันและระยะยาว
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที! ถือไว้เพื!อขาย เพิ!มขึ น 10,273 ล้านบาท (212.9%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการโอน
เครื! องบินที!ปลดระวางเพื!อรอขายรวม 15 ลํา ได้แก่ A330-300 จํานวน 5 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา และB747-400
จํานวน 4 ลํา ในขณะที!มีการโอนกรรมสิ ทธิ เครื! องบินให้ผซู ้ ื อรวม 8 ลํา ได้แก่ A300-600R จํานวน 7 ลํา และ B747-400
จํานวน 1 ลํา ประกอบกับมีเครื! องยนต์อะไหล่ของเครื! องบินที!ปลดระวางเพิ!มขึน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื!นๆ ลดลง 1,517 ล้านบาท (4.2%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี การค้าลดลง
997 ล้านบาท จากยอดขายที!ลดลงประกอบกับบริ ษทั ฯ มีความสามารถในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี จากลูกหนี
ได้เร็ วขึนโดยมีระยะเวลาการเก็บหนี เฉลี!ยลดลงจาก 28 วัน ในปี 2557 เป็ น 26 วันในปี นี ซึ! งตํ!ากว่าระยะเวลาการให้
สิ นเชื!อโดยปกติของบริ ษทั ฯ ประกอบกับสิ นค้าและพัสดุคงเหลือลดลง 473 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนีการค้า ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แยกตามอายุหนี ที!คา้ งชําระ (Aging)
ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท
ระยะเวลาค้างชําระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
รวม
หัก ค่าเผื!อหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้า - สุ ทธิ

31 ธ.ค.2558 31 ธ.ค.2557
11,430
161
319
941
12,851
(1,155)
11,696

12,426
334
253
849
13,862
(1,169)
12,693

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํ นวน 208,285 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 68.9 ของสิ นทรัพย์ท งั หมด
ลดลงจากวันที! 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 15,736 ล้านบาท (7.0%) โดยมีสาเหตุจาก
- เครื! องบิ นและเครื! องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าลดลง 6,877 ล้านบาท (55.6%) สาเหตุหลักเกิดจากการ
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าของเครื! องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา ไปเป็ นเครื! องบินภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน ถึงแม้วา่ มีการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื! องบิน A350-900XWB เพิ!มขึนก็ตาม
- เครื! องบินลดลง 6,343 ล้านบาท (12.4%) เป็ นผลจากการคิดค่าเสื! อมราคาซึ! งเกิดขึนตามปกติ และการ
โอนเครื! องบินที!ปลดระวาง จํานวน 9 ลํา ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้ขาย ได้แก่ A330-300 จํานวน 5 ลํา และ
B747-400 จํานวน 4 ลํา (รวมเครื! องบิน B747-400 ที!บริ ษทั ฯ ดัดแปลงเป็ นเครื! องบินขนส่ งสิ นค้า จํานวน 2 ลํา)
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- เครื! องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าลดลง 8,360 ล้านบาท (6.2%) สาเหตุหลักเกิดจากการโอนเครื! องบินที!ปลด
ระวาง ได้แก่ A340-600 จํานวน 6 ลํา ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย และผลจากการคิดค่าเสื! อมราคา
ถึงแม้วา่ จะมีการรับมอบเครื! องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา ในปี นี ก็ตาม
- อุปกรณ์การบินหมุนเวียนลดลง 726 ล้านบาท (5.5%) จากการโอนเครื! องยนต์อะไหล่ของเครื! องบิน
ที!ปลดระวางไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย
- ที!ดิน อาคาร และค่าปรับปรุ งเพิ!มขึน 8,284 ล้านบาท (128.5%) สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี!ยนวิธีการ
วัดมูลค่าที! ดินจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีการตี ราคาใหม่โดยให้มีผลกับงบการเงิ นรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2558 ทังที! ดินใน
ประเทศและต่างประเทศของบริ ษทั ฯ ทําให้มลู ค่าที!ดินเพิ!มขึนจํานวน 8,647 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น ๆ มีจาํ นวน 23,710 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 7.8 ของสิ นทรัพย์ท งั หมด เพิ!มขึน
จากวันที! 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 4,749 ล้านบาท (25.0%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี เ พิ! มขึ น 1,671 ล้านบาท จากภาษี ข องค่ าเผื! อการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ที!ต งั สํารองเพิ!มขึนในปี นี และผลกระทบทางภาษีของการเปลี!ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้ องกัน
ความเสี! ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่ วนที!มีประสิ ทธิ ผล
- การเพิ!มขึ นของเงิ นสํารองค่าบํารุ งรั กษาเครื! องยนต์ (Maintenance Reserve) ของเครื! องบิ นภายใต้
สัญญาเช่ าดําเนิ นงานที! บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกคื นเงิ นจากผูใ้ ห้เช่ าได้เมื!อมีการซ่ อมบํารุ งเครื! องยนต์เกิดขึ นจริ งตาม
เงื!อนไขจํานวนประมาณ 3,330 ล้านบาท ตามที!กล่าวไว้ในหัวข้อค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2558 ติดลบร้อยละ 2.7 ในขณะที!ปีก่อนติดลบ
ร้อยละ 3.5 สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนสุ ทธิ ต!าํ กว่าปี ก่อน
หนีส ิน

ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 หนี สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพิ!มขึนจาก ณ วันที! 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 3,574 ล้านบาท (1.3%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนีสิน ดังนี
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2557

เปลียนแปลง

%ของ
%ของ
ล้ านบาท
หนีสินรวม
หนีสินรวม

ล้ านบาท

%

หนี สินหมุ นเวียน
(ไม่รวมหนี สินระยะยาวที!ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีสินระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี สินภายใต้เงื! อนไขสัญญาเช ่าเครื! องบิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนีสินระยะยาว
หนี สินไม่หมุ นเวียนอื!นๆ

73,592

27.3

80,432

30.2

-6,840

-8.5

56,600
77,551
43,627
177,778
18,175

21.0
28.8
16.2
66.0
6.7

44,600
72,027
51,925
168,552
16,987

16.8
27.1
19.5
63.4
6.4

+12,000
+5,524

+26.9
+7.7

-8,298
+9,226
+1,188

-16.0
+5.5
+7.0

รวมหนีสิน

269,545

100.0

265,971

100.0

+3,574

+1.3
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หนีสินหมุนเวียน (ไม่รวมหนีสินที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ! งปี 22,430 ล้านบาท) ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 27.3
ของหนีสินทังหมดลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 6,840 ล้านบาท (8.5%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสัน
ลดลง 8,675 ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะสันที!ครบกําหนด
หนี สินระยะยาว (รวมหนี สินที! ถึงกําหนดชําระภายในหนึ! งปี 22,430 ล้านบาท) ซึ! งคิ ดเป็ นร้อยละ 66.0
ของหนีสินทังหมด เพิ!มขึน 9,226 ล้านบาท (5.5%) ทังนี การอ่อนค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี สิน
ระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2558 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันสิ นงวดของปี 2557 ทําให้หนี สินระยะยาวเมื!อคิดเป็ นเงินบาท
มีจาํ นวนเพิ!มขึน ดังนัน หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลี!ยนจํานวน 1,490 ล้านบาท หนี สินระยะยาว
เพิ!มขึนจํานวน 7,736 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
- การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวเพิ!มขึนจํานวน 20,124 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะยาวเพื!อชําระค่าเช่า
ซื อเครื! องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลํา และ A320-200 จํานวน 3 ลํา
- การออกหุ ้นกูจ้ าํ นวน 15,000 ล้านบาท โดยเป็ นหุ ้นกูท้ ี! ออกในเดื อนเมษายน 2558 จํานวน 7,000
ล้านบาท และเดือนกันยายน 2558 จํานวน 8,000 ล้านบาท
- การจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว หนี สินภายใต้เงื!อนไขสัญญาเช่าเครื! องบิน และหุ น้ กูท้ ี!ถึงกําหนดชําระ
จํานวน 27,390 ล้านบาท
ณ สิ นปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี สินที!มีภาระดอกเบียต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest
Bearing Debt to Equity) เพิ!มขึนจาก 4.7 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็ น 5.8 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2558 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน 32,926 ล้านบาท ลดลงจากวันที! 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 8,370 ล้านบาท (20.3%) เนื! องจากการดําเนิ นงานในปี 2558 มีผลขาดทุนสุ ทธิ ถึงแม้วา่ จะมีส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที!ดินเพิ!ม ทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Return on Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ 31.7
ในปี 2557 เป็ นยอดติดลบร้อยละ 35.2 ในปี นี
4. ปัจจัยทีมผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
การคาดการณ์อุตสาหกรรมการบิ นของโลกในปี 2559 คาดว่ายังคงเติ บโตต่อเนื! องแต่ลดลงกว่าปี 2558
เนื! องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิ จจี นที! ส่งผลกระทบต่อประเทศคู่คา้ ของจี นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ!งในภูมิภาค
เอเชีย รวมทังเศรษฐกิจยุโรปยังไม่ฟื นตัวและเริ! มมีปัญหาการต่อต้านผูอ้ พยพในหลายประเทศรวมทังปั ญหาการก่อ
การร้าย ถึงแม้วา่ ราคานํามันที!คาดว่าจะปรับตัวลดลงจากปี 2558 เนื! องจากอุปทานล้นตลาด รวมทังการขึนดอกเบีย
ของธนาคารกลางสหรัฐเป็ นการส่ งสัญญาณการฟื นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวส่ งผล
กระทบต่อค่าเงินในสกุลต่างๆอ่อนค่าลง
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบิ นของไทยในปี 2559 แม้ประเทศไทยจะถูกปรั บลดอันดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในการบินจาก FAA แต่การผ่านมาตรฐานการบินของ EASA ก็ช่วยทําให้สถานการณ์ดีข ึน และส่ งผลดีต่อ
ธุ รกิจการบินของไทย โดยมีแนวโน้มการขยายตัว แต่ยงั คงมีปัจจัยเสี! ยงที!จะส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิ น
ของไทย ได้แก่ การก่อการร้าย และภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ ขนาดใหญ่ และสภาวะเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่าจะมี
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ราคานํามันเชือเพลิงที!ลดลงเป็ นปัจจัยบวก นอกจากนี ยังคงต้องติดตามประเด็นเรื! องการตรวจสอบระบบการกํากับ
ดู แ ลความปลอดภัย การบิ นพลเรื อ นของประเทศไทยซึ! งอยู่ร ะหว่า งดํา เนิ นการแก้ไ ขอย่า งเป็ นรู ป ธรรม ทัง นี
คณะกรรมการการบินพลเรื อนได้มีมติอนุมตั ิแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรื อนแห่ งชาติ (National Civil
Aviation Security Programme-NCASP) ซึ! งเป็ นแผนชาติที!เกี!ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยที!ยึดตามกรอบและ
แนวทางที! องค์การการบิ นพลเรื อ นระหว่างประเทศ (ICAO) กําหนดไว้เพื! อ เตรี ยมความพร้ อมในการรั บการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme : USAP) ของ
ICAO ที!จะเข้ามาตรวจสอบในปี 2560 ต่อไป
ในส่ วนของการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ รูปบริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ในช่ วงต่อไป บริ ษทั ฯ มี
แผนที!ดาํ เนินการต่อเนื!อง โดยสรุ ปได้ดงั นี
• แผนหารายได้ที!เข้มข้น(Aggressive) มากขึนทังรายได้บตั รโดยสาร รายได้จากสิ นค้าและพัสดุ รวมทัง
รายได้อื!นๆ
• แผนลดค่าใช้จ่าย Non Fuel Cash Cost ที!มีประสิ ทธิ ภาพ
• แผนสร้างความสามารถ (Capability) เพื!อความยัง! ยืน อาทิการปรับปรุ งระบบ บริ หารจัดการเครื อข่าย
(Network Management System), ระบบบริ หารจัดการตัวแทนขาย (Agent Management System) การปรับปรุ ง
กระบวนการจัดหา งานซ่อมบํารุ งและอุปกรณ์อากาศยาน การเพิ!มความสามารถด้านการเงิน
• แผนสร้างความเป็ นเลิศในการบริ การลูกค้า ได้แก่ เสริ มสร้างความภักดีของลูกค้า การพัฒนาความเป็ น
เลิศด้านการบริ การลูกค้า และการยกระดับการบริ การชันธุรกิจ
นอกจากนี บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนอย่างใกล้ชิด เพื!อให้มน!ั ใจว่าบริ ษทั ฯ
จะสามารถปรับปรุ งแผนงานให้สะท้อนต่อการเปลี!ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินทีสําคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2558

2557

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.78

0.75

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี!ยน ภาษีเงินได้ และค่าใช ้จ่ายที!เกิดขึนครั งเดียว

ร้ อยละ

(0.69)

(12.03)

อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

ร้ อยละ

(6.90)

(8.14)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ถ้ ือหุน้

ร้ อยละ

(35.16)

(31.71)

ร้ อยละ

(2.70)

(3.47)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีสินที!มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู ถ้ ือหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity) เท่า

5.84

4.65

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู ถ้ ือหุน้ (Total Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบีย

8.19
3.32

6.44
0.59

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์

เท่า
เท่า
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ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย) / หนีสินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่งที!ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้)
อัตรากําไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลียน ภาษีเงินได้ และค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึน ครังเดียว
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนอัตราแลกเปลี!ยน ภาษีเงินได้และค่าใช้จา่ ยที!เกิดขึนครังเดียว/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี!ยน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิต่อรายได้รวม (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี!ยน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉลี!ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบียและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี!ย
อัตราส่ วนหนีส ินทีมีภาระดอกเบีย ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน+หนี สินระยะยาวรวมส่วนที!ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนหนีส ินรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี สินรวม / ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
= EBITDA / ดอกเบียจ่าย

