คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ! ธันวาคม #$$%
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกในปี
ฟื นตัว อย่า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป โดยเศรษฐกิ จสหรั ฐ ฯ ฟื นตัว ต่ อ เนื( อ ง
เศรษฐกิ จยุโรปยังมี ความไม่แน่ นอนภายหลังการที( สหราชอาณาจักรตัดสิ นใจออกมาจากสหภาพยุโรป (Brexit)
ในขณะที(เศรษฐกิจญี(ปุ่นมีแนวโน้มการขยายตัวที(ดีขึนจากภาคการส่ งออก และการชะลอการปรับเพิ(มขึนของอัตรา
ภาษีมลู ค่าเพิ(ม แต่ยงั คงมีปัญหาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ ในขณะเดียวกันมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน
และอาเซี ยน ราคานํามันยังอยู่ในระดับตํ(าถึ งแม้ว่าจะเริ( มปรับตัวเพิ(มขึ นในช่ วงปลายปี
เนื( องจากกลุ่มประเทศ
ผูผ้ ลิตนํามันยังคงกําลังการผลิตไว้ที(ระดับสู ง
เศรษฐกิ จไทยในปี
ปรั บ ตัว ดี ขึ นโดยมี แ รงสนับ สนุ น จากการใช้จ่า ย และการลงทุ นภาครั ฐ ทัง
มาตรการเร่ งรัดเบิกจ่ายการลงทุนขนาดเล็ก และโครงการลงทุนโครงสร้างพืนฐานด้านคมนาคม ภาคการท่องเที(ยว
ที(ขยายตัวได้ดีโดยเป็ นนักท่องเที(ยวชาวจี น และกลุ่มประเทศ CLMV เป็ นหลัก แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
ลดลงของนักท่องเที(ยวจีนบ้างจากการจัดระเบียบทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ และผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ขณะที(การลงทุนภาคเอกชนฟื นตัวได้ดีเมื(อเทียบกับปี ก่อน ภาคการส่ งออกที(ฟืนตัวดีขึนจากเศรษฐกิจ
ของประเทศ คู่คา้ หลักอย่างอาเซี ยน และ CLMV ที(มีทิศทางการขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี
อุต สาหกรรมการบิ นของโลกยังคงเติ บ โตอย่า งต่ อ เนื( อง จากข้อ มูลของสมาคมการขนส่ งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) ในปี
แสดงปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ(มขึนจากปี ก่อน
J.L% และ J. % ตามลําดับ และมีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี(ย OP. % โดยสายการบินในตะวันออกกลาง
และภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกมีอตั ราการเติ บโตสู งสุ ดที( QQ.O% และ O.L% ทังนี ปั จจัยสําคัญที(มีผลต่ออัตราการเติ บโต
ของปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเกิดจากเศรษฐกิจโลกที(ปรับตัวดีขึน ราคานํามันที(อยู่ในระดับตํ(าซึ( งส่ งผลต่อราคา
บัต รโดยสารที( ป รั บ ตัวลดลง อย่า งไรก็ต ามอุ ต สาหกรรมการบิ นของโลกยังคงเผชิ ญ กับ ความไม่แ น่ นอนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง เหตุการณ์ก่อการร้ายที(มีอย่างต่อเนื( องในช่วงครึ( งปี แรก เช่น เหตุการณ์ระเบิดหลายจุดกลาง
กรุ งจาการ์ ตาประเทศอินโดนี เซี ย เหตุ ระเบิ ดสนามบิ นกรุ งบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เหตุการณ์ก่อการร้ายที(
เมืองนีซประเทศฝรั(งเศส และเหตุการณ์โจมตีสนามบินนานาชาติประเทศตุรกี เป็ นต้น ถึงแม้ว่าจะเริ( มผ่อนคลายลง
ในช่วงครึ( งปี หลัง ขณะที(ภาคการส่ งออกยังคงชะลอตัวจากการชะลอตัวของปริ มาณการค้าโลก แต่เริ( มปรับตัวดีขึน
ในช่ วงครึ( งปี หลังของปี
ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ปรับตัวลดลงจาก SS.Q% ในปี ก่อนเหลื อ
SL.P% ในปี นี
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื( อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที(สาํ คัญ ได้แก่
ปริ มาณความต้องการขนส่ งทางอากาศในตลาดเกิ ดใหม่ และการเกิ ดขึ นของสายการบิ นต้นทุนตํ(า รวมทังความ
พร้อมของโครงสร้างพืนฐานที( รองรับการขยายตัว ทังนี การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของไทยเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับอุตสาหกรรมการบิ นของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และของโลก ซึ( งสอดคล้องกับจํานวน
จํานวนนักท่องเที(ยวชาวต่างชาติที(เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี
จํานวน L .J ล้านคน เพิ(มขึนจากปี ก่อน O. %
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่ระยะที( ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “สร้างความแข็งแกร่ งในการแข่งขัน” โดย
มีกลยุทธ์ในการดําเนิ นงาน S ด้าน ดังนี Q) การหารายได้ โดยเน้นที(แผนการเพิ(มรายได้ในทุกๆด้าน ) การลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ(มประสิ ทธิ ภาพ L) การสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ เพื(อการเติบโตอย่างยัง( ยืน S) การสร้างความ
เป็ นเลิศในการบริ การลูกค้า โดยในปี
มีการดําเนินงานที(สาํ คัญดังนี

- การนําระบบเทคโนโลยีที(เป็ นมาตรฐานสากลเข้ามาเพิ(มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารรายได้ และการ
ให้บริ การ เช่น ระบบการบริ หารราคาขายบัตรโดยสารอัติโนมัติ (Automated Fare Management System) เพื(อ
กํา หนดราคาขายให้ส ามารถแข่ งขัน กับ คู่ แ ข่ ง ในระดับ เดี ย วกัน ได้ท ัน เวลา ระบบ Customer Relationship
Management (CRM) เพื(อมุ่งบูรณาการให้การบริ การในทุกจุดสัมผัสสู่ ความเป็ นเลิศอย่างครบวงจรตังแต่เริ( มต้นจน
สิ นสุ ดกระบวนการเดินทางของผูโ้ ดยสารเป็ นไปอย่างราบรื( นและเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด และระบบการบริ หาร
เครื อข่ายเส้นทางบิน (Route Network Management System) เพื(อเพิ(มการเชื(อมโยงเส้นทางบินให้ดีขึน เป็ นต้น
- การขยายเครื อข่ า ยเส้นทางบิ น (Network Expansion) ด้วยการเปิ ดเส้นทางบิ นใหม่ กรุ งเทพฯเตหะราน ประเทศอิหร่ าน เมื(อ Q ตุลาคม
และเส้นทางบินตรงจากภูเก็ต-แฟรงเฟิ ร์ ต เมื(อ QJ พฤศจิกายน
รวมถึงกลับไปทําการบินในเส้นทางกรุ งเทพฯ-มอสโคว์ เมื(อ Q ธันวาคม
นอกจากนี ยังเพิ(มความถี(ในเส้นทาง
ยุโรป เช่น ลอนดอน บรัสเซลส์ และออสโล ในวันที( LP ตุลาคม
พร้อมกับขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมใน
ภูมิภาคอาเซี ยน จี น และอินเดี ยโดยใช้สายการบิ นไทยสมายล์เป็ นเครื( องมือสําคัญเพื(อรองรับการเดินทางเชื( อมต่อ
ของผูโ้ ดยสารการบินไทยจากฐานการบินหลัก ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
- การเพิ(มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื( องบินแบบแอร์ บสั AL P- PP XWB จํานวน ลํา โดย
นํามาให้บริ การในเส้นทางข้ามทวีปเป็ นหลัก เช่น กรุ งเทพฯ-โรม กรุ งเทพฯ-มิลาน เป็ นต้น
- การดําเนิ นการขายเครื( องบิ นและส่ งมอบเรี ยบร้อยแล้วจํานวน ลํา ได้แก่ เอทีอาร์ p จํานวน ลํา
แอร์บสั ALLP-LPP ลํา และแอร์บสั ALSP- PP Q ลํา
- การรับพนักงานต้อนรับบนเครื( องบิ นรุ่ นใหม่ (รุ่ น TQV PQJ) จํานวน J อัตรา เพื(อรองรับการ
เติบโตที(เพิ(มขึน และเพื(อเป็ นการทดแทนอัตรากําลังที(ขาดไปของพนักงานต้อนรับฯ ที(เข้าร่ วมโครงการ MSP และ
เกษียณอายุการทํางาน โดยชุดแรกเข้าปฏิบตั ิงานในเดือน พฤศจิกายน
และคาดว่าจะครบเต็มอัตราในกลางปี หน้า
- การจัดให้มีโครงการร่ วมใจจากองค์กร (MSP) ต่อเนื( องจากปี ก่อนสําหรับพนักงานทุกระดับไม่รวม
นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื( องบิน โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทังสิ น OP คน มีผล Q มิถุนายน
จํานวน QQ คน
และ Q กรกฎาคม
จํานวน J คน
- การปรับปรุ งการบริ การชันธุ รกิจแบบใหม่ (New Business Class Service) โดยเป็ นการปรับปรุ งทัง
บุคลากร อาหาร และเครื( องดื(ม โดยมุ่งเน้นการบริ การที(แตกต่างด้วยต้นทุนที(เหมาะสม และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าเพื(อให้สามารถแข่งขันได้ โดยเริ( มดําเนิ นการตังแต่วนั ที( Qp กันยายน
ในเส้นทางกรุ งเทพฯ-นาริ ตะกรุ งเทพฯ และในปัจจุบนั สามารถดําเนินการได้ในเส้นทางยุโรป ญี(ปุ่น ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์
ทังนี จากการปรับปรุ งการดําเนินงานในหลายๆ ด้านดังกล่าวได้ประสบความสําเร็ จอยู่ในระดับที(น่าพอใจ
ทังจากผลประกอบการด้านการเงิ นที( ดีขึน และผลการดําเนิ นงานด้านอื( นๆ จนได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าใน
ภาพรวมสูงขึน ซึ( งสะท้อนได้จากรางวัลที(บริ ษทั ฯ ได้รับในปี นี เช่น รางวัลอันดับหนึ( งสายการบินยอดเยี(ยมของโลก
ถึง รางวัลจากสกายแทรกซ์ (Skytrax Award PQJ) ได้แก่รางวัลยอดเยี(ยมประเภทสายการบินที(มีการปรับปรุ ง
คุณภาพการบริ การดีขึนมากที(สุด (World’s Most Improved Airline) และรางวัลประเภทสายการบินที(ให้บริ การสปา
เลาจน์ยอดเยี(ยม (World’s Best Airline Lounge Spa) นอกจากนี ยังได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี(ยมแห่ งเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ต่อเนื(องเป็ นปี ที( QP (Best South-East Asian Airline PQJ) จาก TTG Travel Awards เป็ นต้น
ในปี
บริ ษทั ฯ รับมอบเครื( องบิ น AL P- PPXWB ลํา และปลดระวางเครื( องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน
Bppp- PP ลํา ทํา ให้ฝูงบิ น ณ LQ ธันวาคม
มี จาํ นวน ลํา เท่ า กับ ณ สิ นปี ก่ อ น โดยมี อ ตั ราการใช้
ประโยชน์ของเครื( องบิ นเพิ(มขึนจาก QP. ชัว( โมง เป็ น QQ. ชัว( โมงในปี นี ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK)

L

เพิ(มขึน Q. % ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิ(มขึน . % อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)
เฉลี( ย pL.S% สู งกว่าปี ก่ อ นซึ( งเฉลี( ยที( p . % และมี จาํ นวนผูโ้ ดยสารที( ทาํ การขนส่ งรวมทังสิ น .L ล้านคน
เพิ(มขึนจากปี ก่อน S.O%
ผลการดําเนินงานประจําปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานจํานวน S,PpQ ล้านบาท
ในขณะที(ปีก่อนขาดทุน Q,LPS ล้านบาท หรื อดีขึนจากปี ก่อน SQ . % สาเหตุหลักเนื( องจากค่าใช้จ่ายรวมลดลง
QL, J ล้านบาท (p.Q%) เป็ นผลจากค่านํามันเครื( องบินลดลง Qp, Pp ล้านบาท ( O.L%) โดยราคานํามันเฉลี(ยลดลง
Q.J% และการบริ หารความเสี( ยงราคานํามันได้ดีขึน ต้นทุนทางการเงิน-สุ ทธิ ลดลง SLQ ล้านบาท (p.p%) จากการ
บริ หารเงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงิน แต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมนํามันสูงขึน S,ppL ล้านบาท
(L. %) ส่ วนใหญ่เกิ ดจากค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยานเพิ( มขึ น สําหรับรายได้รวมลดลง O,Q P ล้านบาท
(S.L%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่าโดยสารและนําหนักส่ วนเกินลดลง S,S O ล้านบาท ( . %) จากการปรับลด
อัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน และรายได้อื(นๆ ลดลง L,pp ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากในปี ก่อนได้รับเงิ น
ชดเชยค่าเสี ยหายจากการส่ งมอบเก้าอีผูโ้ ดยสารชันประหยัดล่าช้า ประมาณ L, JO ล้านบาท
ในปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายที( เกิ ดขึ นครังเดี ยวที( ส่วนใหญ่เกิ ดจากการประมาณการค่ า
ซ่ อมแซมเครื( องบิ นเช่ าดําเนิ นงานตามสภาพการบิ นและเงื( อนไขการบํารุ งรั กษาเครื( องบิ น จํานวน Q,LQp ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินการตามแผนปฏิรูป จํานวน Q, O ล้านบาท และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และ
เครื( องบิน L,J O ล้านบาท แต่มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ JO ล้านบาท ส่ งผลให้ปี
บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสุ ทธิ Sp ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่วนที(เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ Q ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ น้
P.PQ บาท ในขณะที(ปีก่อนขาดทุนต่อหุน้ . บาท หรื อดีขึนจากปี ก่อน QPP. %
ทังนี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื( อมราคาและค่าตัดจําหน่าย และ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื( องบิ น (EBITDA) จํานวน S,O J ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน , J ล้านบาท
( p.Q%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ QL.O% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที(เท่ากับ QP.L%
2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี #$$%
งบการเงินรวมของปี
ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ได้แก่ Q) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด L) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ(ง จํากัด S) บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด

S

ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

#$$%

#$$D

เปลียนแปลง
ล้ านบาท
-D,!%F
-S,S O
-pL
+OJ
-L,pp
-! ,$K$
-Qp, Pp
+S,ppL
-SLQ
+$, H$
+Q,LQp
-,L
-O,
- ,O p
+Q ,J
+QL,P S
+! ,FD
+J.PP

%

รายได้ รวม
!DF,$$H
!DD,HIH
-I.
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
QSO,PJP
Q ,SOO
-.
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
QO, pO
QO,J Q
-P.S
- รายได้การบริ การอื(นๆ
QQ,JpS
QQ, OO
+P.p
- อื(นๆ
,S
J,P P
-J .p
ค่ าใช้ จ่ายรวม
!HK,IDK
!%F,F$!
-H.!
- ค่านํามันเครื( องบิน
S ,LLJ
JL, SL
- O.L
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
Q J,PQ
Q Q, S
+L.
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
,QL
, JJ
-p.p
กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
I,FH!
(!, FI)
+I!#.#
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื( องบินเช่าดําเนิ นงาน
Q,LQp
หัก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรูป
Q, O
S,QJp
-pP.
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื( องบิน
L,J O
Q ,Q p
-pP.
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศ
JO
L, Q
-OP.
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(Q,SQp)
(QS,QQJ)
+ P.P
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
Sp
(QL,PSp)
+QPP.S
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
!$
(! ,FKD)
+!FF.!
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)
P.PQ
(. )
+QPP.
ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
S,O J
Q , JP
+, J
+ p.Q
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
.J
Q.
+Q.PQ
+S.O
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที(นง(ั -กิโลเมตร)
O ,PS
OL,Sp
+Q, JL
+Q.
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
J ,SS
JP,O L
+Q, S
+.
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
pL.S
p.
+P.
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี(ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
.L
.SJ
-P.QQ
-S.
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
L, Q
L, QS
+pp
+.
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
,QL
,P Q
+SQ
+ .P
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
.S
.
-P.Q
นําหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
O ,O
, OL
+LP, SJ
+.
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี(ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
O.QO
O.S
-P. p
-L.
เครื( องบินที(ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ LQ ธ.ค.
(ลํา)
ชัว( โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว( โมง)
LOO,p p
LpS,OLQ
+QL,O J
+L.p
อัตราการใช้ประโยชน์เครื( องบินเฉลี(ย
(ชัว( โมง/ลํา/วัน)
QQ.
QP.
+P.J
+.
อัตราแลกเปลี(ยนเฉลี(ย
1 USD : THB
L.Op
LS. OJQ
+Q.PPLJ
+.
1 EUR : THB
L .PLSO
LO.PJQQ
+P. pLp
+ .J
100 JPY : THB
L . SL
O.LLO
+S. PSJ
+QS.O
ราคานํามันเฉลี(ย
(USD/BBL)
J.pL
p .Lp
-Q .JS
- Q.J
หมายเหตุ : Q) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี(ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื( อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื( องบิน)

รายได้
ในปี

บริษทั ฯ และบริษัทย่ อย มีรายได้รวมลดลง ,

ล้านบาท ( . %) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี%

รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและนําหนักส่ วนเกิน ลดลง S,S O ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจาก
- รายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามันและค่าเบี ยประกันภัย) เฉลี(ย
เท่ากับ .L บาท/RPK ตํ(ากว่าปี ก่อน P.QQ บาท (S. %) ทําให้รายได้จากผูโ้ ดยสารลดลง J,OpP ล้านบาท ทังนี เงินบาท
อ่อนค่าเมื(อเที ยบกับเงิ นสกุลที( เป็ นรายได้หลักทําให้รายได้เพิ(มขึ นส่ วนหนึ( ง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี(ยน
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี(ยต่อหน่ วยประมาณ .LQ บาท/RPK ลดลง P.Q บาท (J.Q%) คิดเป็ นเงินประมาณ ,LJJ
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการปรับลดอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน (Fuel Surcharge) ตามราคานํามันที(
ลดลง และการแข่งขันที(รุนแรง
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร เพิ(มขึน . % คิดเป็ นเงินประมาณ L,OQP ล้านบาท โดยเพิ(มขึนเกือบ
ทุกเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางข้ามทวีป ได้แก่ เส้นทางออสเตรเลีย และยุโรป รวมถึงเส้นทางบิ นของสายการบิ น
ไทยสมายล์ ในขณะที( บริ ษทั ฯ มี ปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสารเพิ( มขึ น Q. % ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุ ก
ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี(ย pL.S% สูงกว่าปี ก่อนซึ( งเฉลี(ย p . %
ตารางแสดงข้ อมูลการดําเนินงานด้ านการขนส่ งผู้โดยสาร จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
เปลียนแปลงจากปี ก่ อน (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ ง

อัตราส่ วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
2559

2558

ภูมิภาคเอเชีย

+4.2

+0.4

71.8

74.5

ข้ามทวีป

-1.3

+3.7

75.4

71.8

ภายในประเทศ

+11.7

+13.6

71.8

70.7

ตารางแสดงข้ อมูลรายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ 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

เปลียนแปลง
ล้ านบาท
%
+,
, , +
-+
() ,+,+

,
,,
( ,)

- ,+- ,+
+ ,
- ),)

+
-

.
.+
.
.
.

- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนั กส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นในภู มิภาคเอเชี ย มี จาํ นวน p ,L P
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ,pJO ล้านบาท (L.S%) โดยในปี
บริ ษทั ฯ ได้ขยายการผลิตเพื(อรองรับการเติบโตของ
ตลาดในภูมิภาคเอเชี ย โดยมีการเปิ ดจุดบิ นใหม่ไปยังเมืองเตหะราน ประเทศอิหร่ าน ตังแต่วนั ที( Q ตุลาคม
และ
ขยายเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ให้ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซี ยน จีน และอินเดีย ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิต

J

ด้านผูโ้ ดยสารเพิ(มขึน S. % ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ(มขึนเพียง P.S% ส่ วนหนึ(งเกิดจากผลกระทบจากการจัด
ระเบียบทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ กับการแข่งขันที(รุนแรงในเส้นทางญี(ปุ่นและตะวันออกกลาง ทําให้ผโู ้ ดยสารในเส้นทาง
ดังกล่าวลดลงจากปี ก่อน โดยเพิ(มขึ นในเส้นทางบิ นของสายการบิ นไทยสมายล์ อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ลดลงจาก pS. % ในปี
เป็ น + . % ในปี
และมีรายได้เฉลี0ยต่อหน่ วยลดลง . % สาเหตุหลักเกิ ดจากการ
แข่งขันที(รุนแรง โดยเฉพาะการเพิ(มขึ นของสายการบิ นต้นทุนตํ(าแบบ Long-haul Low Cost และการปรับลดอัตรา
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํามัน (Fuel Surcharge)
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบินข้ ามทวีป มีจาํ นวน , QJ ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน ,p O ล้านบาท (S.p%) โดยมีปริ มาณการผลิตลดลง Q.L% จากการหยุดทําการบิ นในหลาย
เส้นทางบินในปี O ตามแผนปฏิรูปขันแรก ซึ( งในปี
บริ ษทั ฯ ได้ปรับตารางบินโดยมีการขยายการผลิตใน
เส้นทางออสเตรเลียและยุโรปมากขึน รวมทังเปิ ดเส้นทางบินตรงจากภูเก็ต-แฟรงเฟิ ร์ ต เมื(อ QJ พฤศจิ กายน
รวมถึงกลับไปทําการบินในเส้นทางกรุ งเทพฯ-มอสโคว์ เมื(อ Q ธันวาคม
เนื( องจากการฟื นตัวของเศรษฐกิ จ
ประเทศรั ส เซี ย ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ( มขึ น L.p% โดยเพิ( มขึ นในทุ กเส้นทาง อัตราส่ วนการบรรทุ ก
ผูโ้ ดยสารเพิ(มขึ นจาก pQ.O% ในปี
เป็ น + . % ในปี
ขณะที0 รายได้เฉลี( ยต่ อหน่ วยลดลงจากปี ก่ อน
ประมาณ p. %
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบิ นภายในประเทศ มีจาํ นวน Q ,S p ล้าน
บาท เพิ(มขึนจากปี ก่อน , ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ0มขึ%น .-% แต่มี
รายได้เฉลี0ยต่อหน่ วยลดลง . % โดยมีสาเหตุสําคัญจากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนตํ0าที0มีการลด
ราคาและแย่ ง ส่ ว นแบ่ ง ตลาด โดยการบิ น ไทยได้ใ ห้ ส ายการบิ น ไทยสมายล์ ท ํา การบิ น แทนในเส้ น ทางบิ น
ภายในประเทศเพิ0 มขึ% น เช่ น เส้นทางกรุ งเทพฯ-สุ ราษฎร์ ธานี เชี ยงใหม่-ภูเก็ต เป็ นต้น โดยมี ปริ มาณการผลิ ตด้าน
ผูโ้ ดยสารเพิ0มขึ%น .+% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิ0มขึ%นจาก + .+% ในปี
เป็ น + . % ในปี
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง pL ล้านบาท (P.S%) เนื( องจากรายได้จากพัสดุ
ภัณฑ์ต่อหน่ วย เฉลี(ย O.QO บาท ลดลง P. p บาท (L. %) หรื อประมาณ p ล้านบาท สาเหตุสําคัญเกิ ดจากรายได้
ค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามันลดลงตามราคานํามันที( ลดลง ถึงแม้ว่าปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight
Ton-Kilometers : RFTK) เพิ( มขึ น .P% คิ ดเป็ นเงิ นประมาณ LS ล้านบาท จากภาคการส่ งออกที( ฟืนตัวดี ขึน
โดยเฉพาะในช่วงครึ( งปี หลังของปี
โดยมีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี(ย .S%
ใกล้เคียงกับปี ก่อนที(เฉลี(ย . %
รายได้ อนื ลดลงจากปี ก่อน จํานวน L,pp ล้านบาท (J .p%) สาเหตุหลักจากในปี ก่อนได้รับเงินชดเชยค่า
เสี ยหายจากบริ ษทั KI Holdings Co.,Ltd. (Koito) จากการส่ งมอบเก้าอีผูโ้ ดยสารชันประหยัดล่าช้าประมาณ L, JO ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี

บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง QL, J ล้านบาท (p.Q%) โดยมีรายละเอียด ดังนี

ค่ านํามันเครืองบิน ลดลง Qp, Pp ล้านบาท ( O.L%) สาเหตุหลักจากราคานํามันเครื( องบินเฉลี(ยตํ(ากว่า
ปี ก่ อน Q.J% ถึ งแม้เงิ นบาทต่ อดอลล่าร์ สหรั ฐฯอ่อนค่ าทําให้ค่านํามันเมื( อคํานวณเป็ นเงิ นบาทเพิ( มขึ น และมี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี( ยงราคานํามัน J,JPS ล้านบาท ตํ(ากว่าปี ก่อน JL.J%

p

ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานไม่ รวมนํามัน เพิ(มขึน S,ppL ล้านบาท (L. %) 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 รวมนํามัน

% ของ

#$$%

เปลียนแปลง
ค่ าใช้ จ่าย ล้ านบาท
%
% ของ

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

#$$D

O,pJp
P,OQO
,L L
Q ,JpP
Qp, Q
,OpQ
O,Q Q
,SPS
pP
O,OSQ
p

.O
QJ.
S.
Q .S
QS.L
p.O
J.
p.
P.
p.P
P.

,O
P,SpS
,LQL
QP,LQQ
Q ,QLL
O, P
p,O
,S
JQS
,L
(QL )

S.J
QJ.
S.S
O.
Q .O
p.S
J.
p.O
P.
p.p
(P.Q)

-Q,Q
+LSS
+SP
+ ,L
-Q,QS
+ Q
+L
-SS
- QO
+pQQ

!#K,F!$

!FF.F

!#!,#I#

!FF.F

+I,HH

รวม

-L.O
+Q.p
+P.O
+ .P
-J.P
+QP.L
+S.Q
-Q.P
-p.
-.
+ LO.J
+ .%

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ ลดลง Q,Q ล้านบาท (L.O%) สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนพนักงานที(ลดลงจากการเกษียณอายุ
และเข้าโครงการร่ วมใจจากองค์กร (MSP) สําหรับพนักงานทัว( ไป และโครงการ Golden Handshake สําหรับ
พนักงานต้อนรับบนเครื( องบิน ตามแผนปฏิรูปองค์กรโดยมีพนักงานที(มีผลตามโครงการในปี O จํานวน Q, pp คน
และในปี
จํานวน SPS คน
ค่าใช้จ่ายเกี( ยวกับการบิ น ประกอบด้วย ค่ าบริ การการบิ น ค่ าใช้จ่ายเกี( ยวกับนักบิ นและลูกเรื อ และค่ า
สิ นค้าและพัสดุใช้ไป เพิ(มขึน pPJ ล้านบาท ( .Q%) สาเหตุหลักเนื(องจากการเพิ(มเที(ยวบิน และการอ่อนค่าของเงินบาท
เมื(อเทียบกับสกุลเงินหลักของค่าใช้จ่ายได้แก่ ยูโร เยน และดอลล่าร์ออสเตรเลีย
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิ(มขึน ,L ล้านบาท ( .P%) สาเหตุหลักเกิดจากในปี O
มีการลดลงในการบันทึกค่าใช้จ่ายในส่ วนที(เกี( ยวข้องกับการจ่ายเงินสํารองค่าบํารุ งรักษาเครื( องยนต์ (Maintenance
Reserve) ของเครื( องบิ นภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ในกรณี เครื( องยนต์ดงั กล่าวได้มีการทําสัญญาการดูแลรักษา
เครื( องยนต์แบบเหมาจ่าย (Flight Hour Service Agreement) เพิ(มเติมกับบริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื( องยนต์โดยเปลี(ยนจากการ
บันทึกค่าใช้จ่ายเป็ นทรัพย์สินรอการเรี ยกคืนจํานวนประมาณ L,LLP ล้านบาท ทังนี บริ ษทั ฯ สามารถเรี ยกคืนเงินจาก
ผูใ้ ห้เช่าเมื(อเกิดการซ่ อมบํารุ งจริ งตามเงื(อนไขในวงเงินไม่เกิน Maintenance Reserve ที(บริ ษทั ฯ ได้จ่ายให้กบั ผูใ้ ห้เช่า
หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานในปี
เพิ(มขึนจากปี O จํานวน ,P ล้านบาท
สาเหตุ หลักเกิ ด จากการประมาณการค่ า ซ่ อ มแซมเครื( อ งบิ นเช่ า ดํา เนิ นงานตามสภาพการบิ นและเงื( อ นไขการ

O

บํารุ งรักษาเครื( องบิน และการประมาณการค่าซ่อมบํารุ งเพื(อเตรี ยมสภาพเครื( องบินก่อนการส่ งมอบคืนเครื( องบินเช่า
ดําเนินงาน (Return Condition) ประกอบกับอัตราค่าซ่อมเครื( องยนต์สูงกว่าปี ก่อน
ค่ าเสื( อมราคาและค่ าตัดจําหน่ ายลดลง Q,QS ล้านบาท (J.P%) เป็ นผลมาจากจํานวนเครื( องบิ นและ
เครื( องยนต์ที(ใช้ดาํ เนินงานโดยเฉลี(ยลดลง ประกอบกับมีเครื( องบินที(คิดค่าเสื( อมราคาเต็มจํานวนแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการ
รับมอบเครื( องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินเพิ(มขึนในปี ก่อนก็ตาม
ค่าเช่ าเครื( องบิ นและอะไหล่ เพิ(มขึ น Q ล้านบาท (QP.L%) เนื( องจากรับมอบเครื( องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน
เพิ( มขึ นในระหว่ างปี O และ
รวมจํานวน S ลํา ประกอบด้วยเครื( องบิ น BpOp-O จํานวน ลํา และ
AL P- PPXWB จํานวน ลํา อย่างไรก็ตามมีการส่ งคื นเครื( องบิ นเช่าดําเนิ นงาน BpLp-SPP จํานวน L ลําในปี O
และ Bppp- PP จํานวน Q ลํา ในเดือนธันวาคม
ค่าใช้จ่ายอื(น ลดลง QO ล้านบาท ( . %) มีสาเหตุสาํ คัญจากปี นี ตังสํารองอะไหล่เครื( องบินเสื( อมสภาพ
ตํ(ากว่าปี ก่อน ประกอบกับการควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื(องตามแผนปฏิรูปองค์กร
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เพิ(มขึน pQQ ล้านบาท ( LO.J%) สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั
สายการบิน นกแอร์ จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานขาดทุนเพิ(มขึน โดยมีรายละเอียดดังนี
- บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ขาดทุน Q,P Q ล้านบาท ขาดทุนเพิ(มขึนจากปี ก่อน PO ล้านบาท
- บริ ษทั บริ การเชือเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) กําไร L P ล้านบาท เพิ(มขึน Q p ล้านบาท
- บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด กําไร JL ล้านบาท เพิ(มขึน J ล้านบาท
- บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) กําไร LP ล้านบาท เพิ(มขึน L ล้านบาท
- บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน( แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด กําไร LL ล้านบาท เพิ(มขึน QS ล้านบาท
- บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด กําไร J ล้านบาท เพิ(มขึน p ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ ลดลง SLQ ล้านบาท (p.p%) สาเหตุหลักเกิดจากอัตราดอกเบียเฉลี(ยในปี นี
ตํ(ากว่าปี ก่อน และผลจากการบริ หารเงินสด และการปรับโครงสร้างทางการเงิน ถึงแม้วา่ การอ่อนค่าของเงินบาทเมื(อ
เทียบกับเงินสกุลหลักของหนีสิ นระยะยาว ได้แก่เงินยูโร และเงินเยน ทําให้ค่าใช้จ่ายเมื(อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอด
เพิ(มขึน
ค่ าใช้ จ่ายตามแผนปฏิรูป จํานวน Q, O ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าตอบแทนในโครงการร่ วมใจจากองค์กร
(MSP) ซึ( งเป็ นการดําเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร และสํารองเงินตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานในการสนับสนุน
การเปลี(ยนแปลงตามแผนปฏิรูปองค์กรปี
ประมาณการค่ าซ่ อมแซมเครืองบินเช่ าดําเนินงาน จํานวน Q,LQp ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการประมาณ
การค่าซ่อมแซมเครื( องบินเช่าดําเนินงานตามสภาพการบินและเงื(อนไขการบํารุ งรักษาเครื( องบิน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ และเครื องบิน จํานวน L,J O ล้านบาท ลดลง O, ล้านบาท
(pP. %) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ(มขึ นของเครื( องบิน ALSP-JPP J ลํา ALSP- PP S ลํา BpSp-SPP ลํา
BpSp-SPP (Freighter) ลํา และ BpLp-SPP L ลํา รวม ,O L ล้านบาท และตังสํารองด้อยค่าของเครื( องยนต์สาํ หรับ
เครื( องบิน ALSP- PP และ ALSP-JPP จํานวน L ล้านบาท

- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า สิ นทรั พ ย์เ พิ( มขึ น Q ล้า นบาท เนื( อ งจากมี การสํา รองด้อยค่ า อะไหล่
เครื( องบินหมุนเวียนที(เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิ(มขึนจากปี ก่อน
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ JO ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี(ยน
เงินตราต่างประเทศที(ยงั ไม่เกิดขึน (Unrealized FX Gain) JQL ล้านบาท ซึ( งเกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละสิ นทรัพย์
หนี สิ นที( เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ นงวด และกําไรจากอัตราแลกเปลี(ยนเงินตราต่างประเทศที(
เกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) p ล้านบาท
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
รายจ่ ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื( องบิน
อื(น ๆ (ที(ไม่ใช่เครื( องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
#$$%
#$$D
J,JPp
LPL
K,%!F

QJ,P p
!K,K!%

ในปี
บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื(อการลงทุน J, QP ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ,pP ล้านบาท เนื( องจากใน
ปี นี ไม่มีการรับมอบเครื( องบิ นภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ น ขณะที( ปีก่ อนมี รายจ่ ายเพื( อการรั บมอบเครื( องบิ นภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน J ลํา ได้แก่ Bppp-LPPER จํานวน L ลํา และ AL P- PP จํานวน L ลํา โดยรายจ่ายในการลงทุน
ของปี นีประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื( องบิน จํานวน J,JPp ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการจ่ายเงิ นล่วงหน้าค่าเครื( องบิ น
AL P- PPXWB S ลํา และจ่ายเงิ นล่วงหน้าค่าเครื( องยนต์อะไหล่ TRENT XWB-OS จํานวน L เครื( องยนต์สําหรั บ
เครื( องบิน AL P- PPXWB
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื(น ๆ จํานวน LPL ล้านบาท
การจัดหาเงินทุน
ในปี

บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุนรวมทังสิ น SP,JPS ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี

1. ออกและเสนอขายตราสารหนี ประเภทหุ ้นกูภ้ ายในประเทศ โดยเสนอขายในวงจํา กัด ต่ อ ผูล้ งทุ น
สถาบัน และ/หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่ วงเงินรวม p,PPP ล้านบาท เมื(อวันที( L ธันวาคม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื(อ
ชําระคืนหุ น้ กูท้ ี(จะครบกําหนดชําระ และ/หรื อคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ ที(มีตน้ ทุนทางการเงินสู งกว่า และ/หรื อ ลงทุน
ในสิ นทรัพย์ และ/หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. การกูเ้ งิ นระยะยาวจากธนาคารเพื(อการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย จํานวน S,POS ล้านเยน
หรื อประมาณ Q,LOJ ล้านบาท เพื(อชําระคืนเงินกูต้ ามสัญญาทางการเงินของเครื( องบิน ALLP-LPP จํานวน ลํา
3. เบิกรับเงินกูต้ ่อจากกระทรวงการคลังในรู ปการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ในสกุล
เงิ นตราต่างประเทศ และเบิกใช้วงเงิ นสิ นเชื( อหมุนเวียนจากสถาบันการเงิ นในประเทศ เพื(อขยายระยะเวลา (Rollover) เงินกูร้ ะยะสันที(ครบกําหนด และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานรวมทังสิ น L , QO ล้านบาท

QP

โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี(ยนแปลงอัตราแลกเปลี(ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ(มขึน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง

ม.ค.-ธ.ค.
#$$%
#$$D
S,
(L,O J)
( O,QpQ)

QO, Jp
(p Q)
( P,OLO)

Sp
(H, %!)

Sp
(#,$K$)

ในปี
เมื(อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จํานวน O,QpQ ล้านบาท จากการชําระคื นเงิ นกูท้ งระยะสั
ั
นและระยะยาวซึ( งมีจาํ นวนสู งกว่าปี ก่อน โดยจัดหาเงิ นกู้
ลดลง และมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน L,O J ล้านบาท เพิ(มขึนจากปี ก่อนจากการจ่ายล่วงหน้าค่าเครื( องบิน
AL P- PPXWB S ลํา และเครื( องยนต์อะไหล่ TRENT XWB-OS สําหรั บเครื( องบิ น AL P- PPXWB จํานวน L
เครื( องยนต์ ถึงแม้ว่ามีเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน S, ล้านบาท เพิ(มขึนจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ,
ล้านบาท เนื(องจากปี นีมีกาํ ไรจากการดําเนินงานในขณะที(ปีก่อนขาดทุน เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
วันที( LQ ธันวาคม
ลดลงจาก ณ วันที( LQ ธันวาคม O เป็ นจํานวน p,L Q ล้านบาท
เครืองบิน
ในปี
บริ ษทั ฯ รับมอบเครื( องบินเช่าดําเนิ นงาน AL P- PPXWB ลํา และปลดประจําการเครื( องบิ นเช่ า
ดําเนิ นงาน Bppp- PP จํานวน ลํา ทําให้จาํ นวนเครื( องบินที( ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ LQ ธันวาคม
มีจาํ นวน ลํา
เท่ากับปี ก่อน ในจํานวนนีเป็ นเครื( องบิน AL P- PP จํานวน P ลําซึ( งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
สิ นทรัพย์
ณ วันที( LQ ธันวาคม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมลดลงจากวันที( LQ ธันวาคม
Q ,LSp ล้านบาท (J.S%) โดยมีรายละเอียด ดังนี

O จํานวน

QQ
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ( ือไว้ขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื(น ๆ

31 ธ.ค. 2558

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

%ของ
ล้ านบาท
สิ นทรั พ ย์ รวม

%

13,390
12,322
33,662

4.7
4.4
11.9

20,781
15,099
34,596

6.9
5.0
11.4

-7,391
-2,777
-934

-35.6
-18.4
-2.7

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

59,374

21.0

70,476

23.3

-11,102

-15.8

9,647
44,686
112,917
10,228
371
13,872
3,170

3.4
15.8
39.9
3.6
0.1
4.9
1.1

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

+4,156
-293
-13,334
-2,237
+310
-861
-1,135

+75.7
-0.7
-10.6
-17.9
+508.2
-5.8
-26.4

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(นๆ

194,891
28,859

68.8
10.2

208,285
23,710

68.9
7.8

-13,394
+5,149

-6.4
+21.7

รวมสิ นทรั พ ย์

283,124

100.0

302,471

100.0

-19,347

-6.4

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน ,LpS ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ Q.P ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ลดลงจากวันที(
LQ ธันวาคม O เป็ นจํานวน QQ,QP ล้านบาท (Q .O%) โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังนี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง p,L Q ล้านบาท (L .J%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินสดสุ ทธิ ใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิ น และกิ จกรรมลงทุนสู งกว่าเงินสดที( ได้มาจากการดําเนิ นงาน ประกอบกับนโยบายการบริ หาร
เงินสดของบริ ษทั ฯ ที(กาํ หนดให้บริ ษทั ฯ ถือครองเงินสดคงเหลือให้เหมาะสม
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที(ถือไว้เพื(อขาย ลดลง ,ppp ล้านบาท (QO.S%) สาเหตุหลักเกิดจากการตังสํารอง
ด้อยค่าของเครื( องบินเพิ(มขึน ประกอบกับในปี นีมีการขายเครื( องบินรวม ลํา ได้แก่ เอทีอาร์ p จํานวน ลํา แอร์ บสั
ALLP-LPP ลํา และแอร์บสั ALSP- PP Q ลํา
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํ นวน Q S,O Q ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ JO.O ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ลดลงจากวันที( LQ ธันวาคม O เป็ นจํานวน QL,L S ล้านบาท (J.S%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื( อมราคา
ตามปกติ ในขณะที(เครื( องบินและเครื( องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้าเพิ(มขึน S,Q J ล้านบาท จากการจ่ายล่วงหน้าค่า
เครื( องบิน AL P- PPXWB จํานวน S ลํา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื( องยนต์อะไหล่ TRENT XWB-OS สําหรับ
เครื( องบิน AL P- PPXWB จํานวน L เครื( องยนต์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น ๆ มีจาํ นวน O,O ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ QP. ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
เพิ(มขึนจากวันที( LQ ธันวาคม O จํานวน ,QS ล้านบาท ( Q.p%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เพิ( มขึ น Q,LL ล้านบาท จากภาษี ของประมาณการค่ าซ่ อมแซม
เครื( องบินเช่าดําเนินงาน

Q

- การเพิ(มขึนของเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื( องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) จํานวน S, QL
ล้านบาท ตามประมาณการหนี สิ นระยะยาวที( บริ ษทั ได้ประมาณเพิ(มขึ นในส่ วนค่าซ่ อมแซมเครื( องบิ นตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานตามสภาพการบิน และเงื(อนไขการบํารุ งรักษาเครื( องบิน ทังนี บริ ษทั สามารถนําค่าใช้จ่ายที( จะเกิดขึนตาม
ประมาณการหนีสิ นดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื(อนไขที(ปรากฏในสัญญาเช่า
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ของปี
ของปี ก่อน ซึ( งติดลบเท่ากับ .p

ร้อยละ Q.L เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

หนีสิน

ณ วันที( LQ ธันวาคม
หนีสิ นรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ลดลงจาก ณ วันที( LQ ธันวาคม
จํานวน P,PP ล้านบาท (p.S%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนีสิ น ดังนี

O

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2558

%ของ
ล้ านบาท
หนีสิ นรวม

เปลียนแปลง

%ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี สินระยะยาวทีถ( ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีสิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี สินภายใต้เงื(อนไขสัญญาเช่าเครื(องบิน
เงินกูยื้ มระยะยาว
รวมหนีสิ นระยะยาว
หนี สินไม่หมุนเวียนอื(นๆ

64,555

25.9

73,592

27.3

-9,037

-12.3

59,300
64,750
35,933
159,983
24,998

23.8
25.9
14.4
64.1
10.0

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

21.0
28.8
16.2
66.0
6.7

+2,700
-12,801
-7,694
-17,795
+6,823

+4.8
-16.5
-17.6
-10.0
+37.5

รวมหนีสิ น

249,536

100.0

269,545

100.0

-20,009

-7.4

หนีสิ นหมุนเวียน (ไม่รวมหนีสิ นที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ( งปี , JJ ล้านบาท) ซึ( งคิดเป็ นร้อยละ .
ของหนีสิ นทังหมดลดลงจาก ณ LQ ธันวาคม O จํานวน ,PLp ล้านบาท (Q .L%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูร้ ะยะสัน
ลดลง p, ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง S, SP ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากค่าชดเชยการบริ หารความเสี( ยง
นํามันค้างจ่าย และเงินชดเชยสําหรับพนักงานที(เข้าโครงการ MSP ค้างจ่าย ณ สิ นปี O
หนี สิ นระยะยาว (รวมหนี สิ นที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ( งปี , JJ ล้านบาท) ซึ( งคิดเป็ นร้อยละ JS.Q
ของหนีสิ นทังหมด ลดลง Qp,p ล้านบาท (QP.P%) ส่ วนหนึ(งเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื(อเทียบกับเงินสกุล
EUR และ USD ณ LQ ธันวาคม
เมื(อเทียบกับ ณ วันสิ นงวดของปี O ถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าขึนเมื(อเทียบกับ
เงินสกุล JPY ทําให้หนีสิ นระยะยาวเมื(อคิดเป็ นเงินบาทมีจาํ นวนลดลง หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลี(ยน
ณ วันสิ นงวด จํานวน Q,ppP ล้านบาท หนี สิ นระยะยาวจะลดลงจํานวน QJ,P ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการ
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว และหุน้ กูท้ ี(ถึงกําหนดชําระ
หนี สิ นไม่หมุนเวียนอื(นๆ ซึ( งคิ ดเป็ นร้อยละ QP.P ของหนี สิ นทังหมด มีจาํ นวน S, O ล้านบาท เพิ(มขึ น
J,O L ล้านบาท (Lp. %) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการค่าใช้จ่ายค่าซ่ อมแซมเครื( องบินตามสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ที(
เกี( ยวเนื( องกับค่ าซ่ อมเครื( องบิ นตามสภาพการบิ นและเงื( อนไขการบํารุ งรั กษาเครื( องบิ น ทังนี บริ ษ ทั ฯ สามารถนํา
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปขอคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้จากรายการเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื( องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance

QL

Reserve) และการประมาณการค่าซ่ อมบํารุ งเพื(อเตรี ยมสภาพเครื( องบินก่อนการส่ งมอบคืนเครื( องบินเช่ าดําเนิ นงาน
(Return Condition)
ณ สิ นปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี สิ นที(มีภาระดอกเบียต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest
Bearing Debt to Equity) ลดลงจาก .O เท่า ณ LQ ธันวาคม O เป็ น .P เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที( LQ ธันวาคม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ มีจาํ นวน LL, OO ล้านบาท เพิ(มขึนจากวันที( LQ ธันวาคม O
จํานวน JJ ล้านบาท ( .P%) สาเหตุหลักเกิดจากการรับรู ้กาํ ไรจากการเปลี(ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้ องกัน
ความเสี( ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่ วนที(มีประสิ ทธิ ผล และส่ วนหนึ( งเกิ ดจากกําไรจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในปี
ทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Return on Equity) เพิ(มขึนจากติดลบร้อยละ L .
ในปี O เป็ นร้อยละ P.Q ในปี นี
4. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
การคาดการณ์อุตสาหกรรมการบิ นของโลกในปี JP คาดว่ายังคงเติ บโตต่อเนื( องเป็ นปี ที( L ติ ดต่อกัน
ส่ วนหนึ( งเกิดจากเศรษฐกิจโลกฟื นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แม้แนวโน้มกําไรจะลดลงเล็กน้อยจากปี
จากผล
ของราคานํามันที(คาดว่าจะปรับตัวสู งขึ น และการแข่งขันที( รุนแรง ขณะที( เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความไม่แน่ นอน
ของนโยบายเศรษฐกิจ
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี JP ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื(องจากแนวโน้มการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที(ยว และนโยบายการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในการเพิ(มเส้นทางบินของสาย
การบิ น ต้น ทุ น ตํ(า ของกระทรวงการท่ อ งเที( ย วและกี ฬ า และในขณะเดี ย วกัน ก็ จ ะทํา ให้ ก ารแข่ ง ขัน ภายใน
อุตสาหกรรมการบินมีความรุ นแรงเพิ(มมากขึ นด้วย นอกจากนี ความสําเร็ จในการแก้ไขข้อบกพร่ องที(มีนยั สําคัญ
ด้านความปลอดภัย (Significant Safety Concern : SSC) ของประเทศไทย มีความสําคัญอย่างยิ(งต่อการพิจารณาของ
สํานักงานบริ หารการบิ นแห่ งชาติ สหรัฐอเมริ กา (Federal Aviation Administration : FAA) ในการปรั บปรุ ง
มาตรฐานการกํากับดูแลหน่วยงานการบินของประเทศไทยจากประเภทที( (Category ) ในปั จจุบนั กลับคืนสถานะ
เป็ นประเภทที( Q (Category 1) ซึ( งจะมีผลกระทบในทางบวกต่อประเทศไทย
ในปี JP บริ ษทั ฯ จะเข้าสู่ ระยะที( L ของแผนปฏิ รูปองค์กร คื อ เติ บโตอย่า งมี กาํ ไรในระยะยาว โดย
กําหนดกลยุทธ์ไว้ J กลยุทธ์ ได้แก่
• การพัฒนาเครื อข่ายการบินที(แข่งขันได้ ทํากําไร และลดความซับซ้อนของฝูงบิน
• การเพิ(มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริ มสร้างรายได้
• การสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การ
• การมีตน้ ทุนที(แข่งขันได้ และการดําเนินการมีประสิ ทธิ ภาพ
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที(สนับสนุนความยัง( ยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี(ยม
• การบริ หารบริ ษทั ในเครื อและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื(อความยัง( ยืน
ทังนี บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการติดตามผลการดําเนิ นงานตามแผนอย่างใกล้ชิด เพื(อให้มน(ั ใจว่าบริ ษทั ฯ จะ
สามารถปรับปรุ งแผนงานให้สะท้อนต่อการเปลี(ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

QS

นอกจากนี ยังมีแผนการดําเนินการที(สาํ คัญดังนี
• การยกเลิกทําการบิ นที( ท่าอากาศยานดอนเมืองของสายการบิ นไทยสมายล์ เมื(อวันที( QJ มกราคม JP
โดยให้ยุบรวมและใช้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นฐานการบินเพียงแห่ งเดียว ซึ( งเป็ นหนึ( งในการปรับแผนยุทธศาสตร์
เพื(อเตรี ยมพร้อมรองรับการขยายตัวเปิ ดตลาดการบิ นใหม่ๆ ในต่างประเทศโดยจะเน้นตลาดอินเดี ย จีน และอาเซี ยน
นอกจากนี ยังเป็ นการเชื( อมต่อผูโ้ ดยสารจากเที( ยวบิ นของการบินไทยที( ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบาย
มากขึน
การเพิ(มศักยภาพฝูงบิ นด้วยแผนการรับมอบเครื( องบินใหม่ p ลํา ในปี JP ประกอบด้วยเครื( องบิ น
แบบแอร์ บสั AL P- PP XWB จํานวน ลํา และเครื( องบินแบบโบอิง pOp- จํานวน ลํา โดยมีแผนนํามาใช้บิน
ในเส้นทางบินข้ามทวีปเป็ นหลัก
• การจัดทําโครงการ New Web and Mobile Platform เพื(อปรับเปลี(ยนการให้บริ การทางช่องดิจิทลั ใหม่
เพื(อให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งในระดับเดี ยวกันกับสายการบิ นชันนําของโลก และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างเต็มที(
• การปรั บปรุ งรู ปแบบและคุ ณภาพของที( น(ังโดยสารและระบบสาระบันเทิ งโดยปรั บปรุ งอุ ปกรณ์ ใน
เครื( องบินทุกลําที(เป็ นแบบเดียวกัน ให้มีที(นง(ั โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชันโดยสาร เพื(อ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสารทําให้มีสดั ส่ วนเครื( องบินที(ทนั สมัยเพิ(มขึน
• การดําเนิ นโครงการพัฒนาศูนย์ซ่ อมอากาศยาน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ซึ( งเป็ นหนึ( งใน
แผนพัฒนาพื นที( ฝั(งทะเลด้านตะวันออกของรั ฐบาล โดยบริ ษทั ฯ ได้รับความไว้วางใจจากรั ฐบาลให้ดาํ เนิ นการใน
โครงการนี เนื( องจากความพร้อมของบริ ษทั ฯ และศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ทังนี หากการดําเนิ นการเกิดผลสําเร็ จ
อย่างเป็ นรู ปธรรมไม่เพียงแต่จะสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเซี ยแปซิ ฟิกเท่านัน แต่
ยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่งานบริ การด้านอื(นๆ อีกด้วย เช่น ธุรกิจบริ การภาคพืน ธุ รกิจคลังสิ นค้า และการขนส่ ง
สิ นค้า เป็ นต้น ซึ( งจะทําให้รายได้ของบริ ษทั ฯ ในอนาคตมีความสมดุลมากขึนโดยไม่ตอ้ งพึ(งพาเฉพาะรายได้จากการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารเท่านัน
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2559

2558

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.78

0.78

อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

2.25

(0.69)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

0.03

(6.90)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

0.14

(35.16)

ร้ อยละ

1.34

(2.70)

อัตราส่วนหนีสินที(มีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

เท่า

4.98

5.84

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)

เท่า

7.43

8.19

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบีย

เท่า

4.66

3.32

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

Q
ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที(ถือไว้เพื(อขาย) / หนี สิ นหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที(ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้)
อัตรากําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
= กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี(ยน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี(ยน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นเฉลี(ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบียและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี(ย
อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน+หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนที(ถึงกําหนดชําระภายใน Q ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี สิ นรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
= EBITDA / ดอกเบียจ่าย

