คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ! ธันวาคม #$%&
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี
ขยายตัวได้ต่อเนื# อง เศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี#ปุ่น ขยายตัว
ในอัตราที#สูงขึ/นตามการปรับตัวดีข/ ึนของปั จจัยพื/นฐานทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานที#ฟ/ื นตัว และความเชื# อมัน# ของ
ผูบ้ ริ โภคที#อยูใ่ นเกณฑ์ดี ส่ งผลให้ปริ มาณการค้าโลกขยายตัวสู งขึ/น สําหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชี ย
ขยายตัวดีข/ ึนต่อเนื#องจากการส่ งออกที#ปรับตัวดีข/ ึนตามอุปสงค์โลก การบริ โภคภาคเอกชนมีทิศทางดีข/ ึน ขณะที#การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจี นชะลอตัวเล็กน้อย จากมาตรการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ในขณะที#ราคานํ/ามันดิบในปี
ปรับตัวเพิ#มขึ/นจากปี ก่อนจากการลดปริ มาณการผลิตของกลุ่มประเทศผูผ้ ลิตนํ/ามัน
เศรษฐกิจไทยในปี
ปรับตัวดีข/ ึนโดยได้รับแรงขับเคลื#อนสําคัญจากภาคการส่ งออกที#ขยายตัวต่อเนื# อง
ตามการฟื/ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยประเทศคู่คา้ ที#ขยายตัวได้ดี เช่น อินเดีย จีน อินโดจีน (CLMV) สหรัฐอเมริ กา
และ ญี# ปุ่ น เป็ นต้น การบริ โ ภคภาคเอกชนยังขยายตัว ได้ดี ภาคการท่ อ งเที# ย วขยายตัว ได้ต่ อ เนื# อ งโดยจํา นวน
นักท่องเที#ยวต่างประเทศยังคงขยายตัวในระดับสู งจากนักท่องเที#ยวชาวจีน รัสเซี ย อินเดีย กัมพูชา ลาว และเกาหลีใต้
เป็ นหลัก ทั/งนี/จาํ นวนนักท่องเที#ยวชาวต่างชาติที#เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี
จํานวน B .D ล้านคน เพิ#มขึ/น
จากปี ก่อน E.F%
อุตสาหกรรมการบินของโลกใน ปี
ยังคงเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที#แข็งแกร่ งขึ/น ประกอบกับ
การแข่งขันที#รุนแรงทําให้ราคาบัตรโดยสารปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่วงต้นปี ช่วยสนับสนุ นความต้องการการ
เดินทางเพิ#มขึ/น ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารในภาพรวมมีการเติบโตสู งกว่าอัตราการเติบโตเฉลี#ย I ปี โดยเฉพาะ
สายการบิ นในเอเซี ยแปซิ ฟิก และยุโรป อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี#ยยังคงอยู่ในระดับสู ง ทั/งนี/ จากข้อมูล
ของสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ปี
แสดงปริ มาณการขนส่ งและปริ มาณการผลิต
ด้านผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/ นจากปี ก่อน M. % และ .B% ตามลําดับ และมีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี#ย EI.D%
ในขณะที# การขนส่ งสิ นค้ามีการเติ บโตสู งสุ ดนับตั/งแต่ปี B และเติ บโตในทุกภูมิภาค จากปริ มาณการค้าโลกที#
เติบโตต่อเนื#อง ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ปรับตัวเพิ#มขึ/นเป็ น D . % จากปี ก่อนที#เท่ากับ DB. %
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิ นของไทยยังคงเติ บโตต่อเนื# อง ภายหลังจากที# องค์การการบิ นพลเรื อน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ประกาศปลดธงแดงลงในวันที# ตุลาคม
ซึ# งส่ งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและ
การท่องเที#ยวทั/งในด้านการสร้างความเชื# อถือของหน่วยงานด้านการบินของไทย และความเชื# อมัน# ต่อนักท่องเที#ยว
ในการเลือกใช้สายการบิ นสัญชาติ ไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุ นอื#นที# สําคัญ ได้แก่ ปริ มาณความต้องการขนส่ งทาง
อากาศในตลาดเกิ ดใหม่ และการเกิ ดขึ/ นของสายการบิ นต้นทุ นตํ#า รวมทั/งความพร้ อมของโครงสร้ างพื/ นฐานที#
รองรับการขยายตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที#ส่งผลกระทบในด้านลบต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย เช่น ราคานํ/ามัน
เชื/ อเพลิงอากาศยานที# ปรับเพิ#มขึ/ นจากปี ก่อน การแข่งขันที# รุนแรง การก่อการร้ายทั/งภายในและภายนอกประเทศ
และภัยคุกคามการบิน เป็ นต้น ซึ# งเป็ นความท้าทายที#อุตสาหกรรมการบินต้องเผชิญ
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้เข้าสู่ ระยะที# B ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “การเติบโตอย่างยัง# ยืน” โดยมีกลยุทธ์ใน
การดําเนิ นงาน กลยุทธ์ ได้แก่ I) พัฒนาเครื อข่ายการบิ นที#แข่งขันได้ ทํากําไรและลดความซับซ้อนของฝูงบิ น
) เพิ#มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริ มสร้างรายได้ B) สร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การ (Service Ring)
D) มีตน้ ทุนที#แข่งขันได้ และการดําเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพ ) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที#สนับสนุนความยัง# ยืน และ

พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดี เยี#ยม ) บริ หารบริ ษทั ในเครื อและกลุ่มธุ รกิ จ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิ จใหม่เพื#อความ
ยัง# ยืน โดยมีการดําเนินการที#สาํ คัญ เช่น
- การขยายเครื อ ข่ า ยเส้นทางบิ น (Network Expansion) ด้ว ยการเปิ ดเส้นทางบิ นตรงสู่ กรุ งเวี ย นนา
สาธารณรัฐออสเตรี ย เมื#อ I พฤศจิ กายน
นอกจากนี/ ยงั เพิ#มความถี#ของเที#ยวบิ นในจุดบินที#มีศกั ยภาพ เช่ น
บรัสเซลส์ ออสโล และโอ๊คแลนด์ เป็ นต้น ประกอบกับขยายเส้นทางบินในภูมิภาคอาเซี ยนโดยใช้สายการบินไทย
สมายล์ เป็ นเครื# องมือสําคัญตามแผนยุทธศาสตร์ การขยายเส้นทางบินและเชื# อมต่อเครื อข่ายการบินกับการบินไทย
ด้วยการเปิ ดเส้นทางบินสู่เมืองเกาสง เมืองท่าสําคัญของไต้หวัน เมืองเจิ/งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเส้นทาง
ภูเก็ต-กวางโจว ทั/งนี/ สายการบินไทยสมายล์ได้ยกเลิกทําการบินที#ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื#อวันที# I มกราคม
โดยให้ใช้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นฐานการบินเพียงแห่งเดียว เพื#อการเชื#อมต่อผูโ้ ดยสารจากเที#ยวบินของการบิน
ไทยที#ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบายมากขึ/น นอกจากนี/ ยงั ได้ลงนามสัญญาความร่ วมมือระหว่างกัน
บนเที#ยวบินรหัสร่ วม (Code Share Flight) กับบริ ษทั การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) เพื#อเพิ#มความแข็งแกร่ งให้กบั
เครื อข่ายเส้นทางบิน
- การเพิ#มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื# องบินรวม M ลํา ประกอบด้วยเครื# องบินเช่าการเงินแบบแอร์ บสั
AB -F XWB จํานวน ลํา และเครื# องบินเช่าดําเนิ นงานแบบแอร์ บสั AB -F XWB จํานวน B ลํา และโบอิ/ง
BMEM-F จํานวน ลํา โดยนํามาให้บริ การในเส้นทางข้ามทวีปและเส้นทางภูมิภาค เช่น กรุ งเทพฯ-โรม กรุ งเทพฯบรัสเซลส์ กรุ งเทพฯ-โอ๊คแลนด์ และกรุ งเทพฯ-สิ งคโปร์ เป็ นต้น และดําเนินการปรับปรุ งรู ปแบบและคุณภาพของ
ที# นง#ั โดยสารและระบบสาระบันเทิ งโดยเริ# มดําเนิ นการโครงการติ ดตั/ง Crew Rest และระบบสื# อสารสนเทศ
(In-flight Connectivity : IFC) บนเครื# องบินโบอิ/ง MEM-E จํานวน ลํา โดยดําเนินการแล้วเสร็ จในปี นี/จาํ นวน ลํา
- การขายเครื# องบินและส่ งมอบเรี ยบร้อยแล้วจํานวน D ลํา ได้แก่ เครื# องบินแอร์ บสั ABB -B จํานวน I
ลํา โบอิ/ง BMDM-D จํานวน ลํา และโบอิ/ง BMBM-D จํานวน I ลํา
- การรับพนักงานต้อนรับบนเครื# องบินรุ่ นใหม่รุ่น TQV (THAI Quality & Value) จํานวนกว่า อัตรา
เพื#อรองรับการเติบโตที#เพิ#มขึ/น
- การบริ หารราคาบัตรโดยสารและรายได้อย่างต่อเนื# อง และเป็ นรู ปธรรมมากขึ/ น ภายหลังจากการนํา
ระบบการบริ หารราคาขายบัตรโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Management System) มาใช้เต็มรู ปแบบในช่วง
ปลายปี F เพื#อกําหนดราคาขายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ทนั เวลาโดย
สามารถสร้างรายได้เพิ#มให้กบั บริ ษทั ฯ
- การจัดทําระบบการบริ หารเครื อข่ายเส้นทางบิน (Network Management Systems) เพื#อนํามาใช้ในการ
จัดทําตารางบิ น วิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนเส้นทางบิ นได้รวดเร็ วและแม่นยําขึ/ น รวมถึงระบบบูรณาการการ
ให้บริ การครบวงจรเพื#อความเป็ นเลิศ (System Integration) โดยดําเนิ นการในระยะแรกแล้วเสร็ จ และได้เริ# มใช้ระบบ
และกระบวนการใหม่สาํ หรับการให้บริ การ Check-in การให้บริ การของลูกเรื อ การซ่ อมบํารุ ง ตั/งแต่เดือน เมษายน
นอกจากนี/ สายการบินไทยสมายล์ได้นาํ ระบบอะมาดิอุส อัลเทีย (Amadeus Altea) มาใช้เริ# ม I สิ งหาคม
โดย
ระบบดังกล่าวนอกจากจะทําให้การเชื# อมต่ อระหว่างสายการบิ นไทยและไทยสมายล์สะดวกสบายมากขึ/ นแล้ว
ยังสามารถเชื# อมต่ อกับตัวแทนจําหน่ ายบัตรโดยสารและสายการบิ นทัว# โลก ทําให้สามารถบริ การผูโ้ ดยสารได้
หลากหลายรู ป แบบและเพิ# ม ศัก ยภาพในการให้บ ริ การรวมถึ ง การรองรั บ การปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ#งขึ/น นอกจากนี/ เพื#อขยายฐานลูกค้าที#ซ/ื อบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ และรองรับการจัดทํา
ข้อตกลงการบิ นโดยใช้รหัสเที# ยวบิ นร่ วม (Code Share Flight) กับสายการบิ นกลุ่มพันธมิตรเพิ#มเติ มเพื#อขยาย
เครื อข่ายเส้นทางการให้บริ การแก่ลกู ค้าทัว# โลก
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- การบริ หารจัดการด้านการเงินการบัญชี โดยเน้นการเพิ#มประสิ ทธิ ภาพของสายงาน บริ หารความเสี# ยง
ราคานํ/ามันอย่างมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ราคานํ/ามันในตลาดโลก และจากการดําเนิ นการ
บริ หารเงินสดและปรับโครงสร้างเงินกูย้ ืมอย่างต่อเนื# องจากปลายปี ก่อน ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล Adam Smith
Awards Asia IM ในด้านการบริ หารความเสี# ยงยอดเยี#ยม (Best Risk Management Solution) ที#จดั โดยนิ ตยสาร
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- บริ ษทั ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือเพื#อศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อม
บํารุ งอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา กับบริ ษทั แอร์ บสั อินดัสตรี เมื#อวันที# E มีนาคม
และลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ขนส่ งสิ นค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ระยะที# I กับกองทัพเรื อ
เมื#อวันที# เมษายน
ทั/งนี/ โครงการดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ# งของแผนพัฒนาพื/นที# ระเบี ยงเศรษฐกิ จพิเศษภาค
ตะวันออก (Special Eastern Economic Corridor) ในการขับเคลื#อนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการ
บินและโลจิสติกส์ ซึ# งนับเป็ นปรากฎการณ์ครั/งสําคัญของบริ ษทั ฯ ที#จะพลิกโฉมท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็ นศูนย์
ซ่อมบํารุ งอากาศยานและศูนย์ขนส่ งสิ นค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ที#เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทลั
ที#ทนั สมัยด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
- บริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบเพื#อออกใบรับรองผูด้ าํ เนิ นการเดินอากาศ (An Air operator’s certificate :
AOC) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ# งดําเนิ นการโดยสํานักงาน
การบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย และได้รับใบรับรองผูด้ าํ เนิ นการเดินอากาศใหม่แล้วเมื#อวันที# E พฤษภาคม
โดยสายการบินไทยสมายล์ได้รับใบรับรองผูด้ าํ เนิ นการเดินอากาศใหม่เมื#อวันที# กรกฎาคม
- การลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ในปี
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) ได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ#มทุนเพื#อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Rights Offering)
จํานวน ครั/ง โดยครั/งแรกในเดื อน พฤษภาคม
บริ ษทั ฯ ไม่ประสงค์ซ/ื อหุ น้ เพิ#มทุนดังกล่าวตามสิ ทธิ| ทําให้
สัดส่ วนการถื อครองหุ ้นของบริ ษทั ฯ ใน บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลดลงจากเดิ มร้อยละ BF.
ณ BI ธันวาคม F เป็ นร้อยละ I. M และครั/งที# ในเดือนตุลาคม
บริ ษทั ฯ ได้จองซื/ อหุ น้ เพิ#มทุนตามสิ ทธิ|
จํานวน .BF ล้านหุน้ เป็ นจํานวนเงิน BM . F ล้านบาท ทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ เพิ#มขึ/นจากร้อยละ I. M เป็ นร้อยละ I.E
- บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ทํา แผนวิ ส าหกิ จ ปี
- D ฉบับ ทบทวนโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื# อ รองรั บ และ
สนับสนุ นยุทธศาสตร์ ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที# I และเพื#อกําหนดกรอบแนวทางการ
ดําเนิ นงานธุ รกิจสายการบินให้มีผลการดําเนิ นงานที# ดี บริ ษทั ฯ เชื# อมัน# ว่าแผนวิสาหกิ จนี/ จะถูกนําไปปฏิบตั ิ อย่าง
มุ่ ง มั#น จริ งจัง พาองค์ ก รไปสู่ ค วามสํา เร็ จ ตามที# ไ ด้ก ํา หนดไว้ รวมทั/ง สามารถแข่ ง ขัน พร้ อ มรั บ มื อ กับ การ
เปลี#ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบนั และอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี/ การบินไทยยังได้รับรางวัลสายการบิ นยอดเยี#ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ประจําปี
ถึง B
รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับ I สายการบินที#ให้บริ การชั/นประหยัดยอดเยี#ยมของโลก (World’s Best Economy Class)
รางวัลอันดับ I สายการบินที#ให้บริ การสปาเลาจน์ยอดเยี#ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) ซึ# งได้รับ
ต่ อ เนื# อ งกันเป็ นปี ที# B และรางวัลอันดับ I สายการบิ นที# ใ ห้บ ริ การอาหารสําหรั บ ชั/นประหยัดยอดเยี# ยม (Best
Economy Class Onboard Catering) และได้รับรางวัล TTG Travel Hall of Fame โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยี#ยม
แห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ I ปี จากนิ ตยสาร TTG Travel
Awards และรางวัลสายการบินที#ให้บริ การอาหารบนเครื# องบินยอดเยี#ยม ประจําปี
(Best Inflight Food IM)

D

จาก IFSA Compass Awards ที#มาจากการโหวตของสมาชิ ก IFSA (International Flight Service Association) ซึ# ง
รางวัลทั/งหลายนี/แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริ การในระดับพรี เมียมและความพึงพอใจจากลูกค้าในภาพรวม
อีกทั/ง บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ยังได้รับรางวัลระดับโลกจาก TripAdvisor จํานวน B รางวัล ได้แก่
สายการบินยอดเยี#ยมของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) สายการบินยอดเยี#ยมในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก
(Best Regional Airline in Asia Pacific) และรางวัลหนึ# งในสิ บสายการบินยอดเยี#ยมระดับโลก (World’s Best
Airline – Top I ) ซึ# งเป็ นผลจากการรี วิวของผูโ้ ดยสารทัว# โลกประจําปี
ทั/งนี/ รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
ไทยสมายล์เป็ นสายการบินราคาคุม้ ค่าที#มีคุณภาพ ให้การบริ การแบบเต็มรู ปแบบในเส้นทางภูมิภาค (Regional Full
Service Airline) และสะท้อนถึงความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการบริ การของไทยสมายล์
ในปี
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ได้รับมอบเครื# องบิ นใหม่จาํ นวน M ลํา และปลดระวาง
เครื# องบิ นเช่ าดําเนิ นงาน ABB -B จํานวน ลํา ทําให้ฝูงบินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ BI ธันวาคม
มี
จํานวน I ลํา สู งกว่า ณ สิ/ นปี ก่อน ลํา โดยมีอตั ราการใช้ประโยชน์ของเครื# องบินเพิ#มขึ/นจาก II. ชัว# โมง เป็ น
I . ชัว# โมง มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิ#มขึ/น .D% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิ#มขึ/ น
ID.M% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี#ย MF. % สู งกว่าปี ก่อนซึ# งเฉลี#ยที# MB.D% และสู งสุ ดในรอบ
I ปี โดยมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที#ทาํ การขนส่ งรวมทั/งสิ/ น D. ล้านคน เพิ#มขึ/นจากปี ก่อน I .B%
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์เครื# องยนต์โรลส์รอยซ์รุ่ น TRENTI ที#ติดตั/งกับเครื# องบินโบอิ/ง MEM-E ที#
บริ ษทั ฯ มีอยูใ่ นฝูงบินจํานวน ลํา โดยรับมอบลําแรกเมื#อปี M ประสบปั ญหาตัวใบพัด (Turbine Blade) เกิดรอย
ร้าวและแตกในเครื# องยนต์ที#อาจส่ งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ การบิน ทั/งนี/ เป็ นปั ญหาที# เกิ ดขึ/ นกับ
สายการบิ นทัว# โลกที# ใช้เครื# องยนต์รุ่ นดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ต้องทยอยสลับจอดเครื# องบินโบอิ/ง MEM-E เพื#อถอด
เครื# องยนต์ส่งไปซ่ อม บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการแก้ปัญหาทั/งในระยะสั/นและระยะยาว โดยคํานึ งถึ งผลกระทบต่ อ
ผูโ้ ดยสารเป็ นสําคัญ ทั/งนี/ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบกับการบริ การทําให้เกิดเที#ยวบินล่าช้า และกระทบต่อ
ตารางบิน ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ#มขึ/น ตลอดจนสูญเสี ยโอกาสในการหารายได้ตามแผนที#วางไว้
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจําปี
มี รายได้รวมจํานวน IFI,FD ล้านบาท
เพิ#มขึ/น II,BEF ล้านบาท ( .B%) โดยเพิ#มขึ/นทั/งจากรายได้ค่าโดยสารและค่านํ/าหนักส่ วนเกิน รายได้ค่าระวางขนส่ ง
และไปรษณี ยภัณฑ์ และรายได้จากการบริ การอื#นๆ ค่าใช้จ่ายรวมจํานวน IEF, F ล้านบาท เพิ#มขึ/น I , D ล้านบาท
(M.I%) เป็ นผลจากค่ านํ/ามันเครื# องบิ นเพิ# มขึ/ น D,EMF ล้านบาท (I .E%) จากราคานํ/ามันเฉลี# ยเพิ# มขึ/ น D. %
ประกอบกับปริ มาณการใช้น/ าํ มันที#เพิ#มขึ/นตามปริ มาณการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีการบริ หารความเสี# ยงราคานํ/ามันได้ดี
ขึ/นกว่าปี ก่อนก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ/ามันสู งขึ/น E,BIB ล้านบาท ( . %) สาเหตุหลักเกิดจาก
ปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งที#เพิ#มขึ/น ประกอบกับค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิ#มขึ/น ขณะที#มี
ต้นทุนทางการเงิ น-สุ ทธิ ลดลง EE ล้านบาท (II. %) จากการบริ หารเงิ นสดและการปรับโครงสร้างทางการเงิ น
ต่อเนื#องจากปี ก่อน เป็ นผลให้มีกาํ ไรจากการดําเนินงานจํานวน ,E ล้านบาท ตํ#ากว่าปี ก่อน I, I ล้านบาท ( F.E%)
ในปี
มีค่าใช้จ่ายที#เกิดขึ/นครั/งเดียวประกอบด้วย ประมาณการค่าซ่ อมแซมเพื#อเตรี ยมสภาพเครื# องบิน
เช่ าดําเนิ นงานก่อนการส่ งมอบคื น จํานวน ล้านบาท ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน
จํานวน D F ล้านบาท ซึ# งเกิดจากการลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และรับรู ้
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์และเครื# องบิ นจํานวน B,IFI ล้านบาท นอกจากนี/ ยงั มี ขาดทุ นจากอัตรา
แลกเปลี# ยนเงิ นตราต่ างประเทศ I, EI ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยขาดทุ นสุ ทธิ , M ล้านบาท

โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที#เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ,I M ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้ .FM บาท ในขณะที#ปีก่อนมี
กําไร . I บาท
ทั/งนี/ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื# อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์และเครื# องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน(EBITDA)
จํานวน D, D ล้านบาท ตํ#ากว่าปี ก่อน EII ล้านบาท (B.B%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ I . % เปรี ยบเทียบกับ
ปี ก่อนที#เท่ากับ IB.E%
2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี #$%&
งบการเงินรวมของปี
ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ได้แก่ I) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด B) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ#ง จํากัด D) บริ ษทั ทัวร์เอื/องหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด

ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
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- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
D, DM
,IB
-II.
กําไรจากการดําเนินงาน
#,I$%
H,&J!
-#E.I
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื# องบินเช่าดําเนิ นงาน
I,BIM
- E.
หัก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรูป
I, E
-I .
หัก ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน
DF
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื# องบิน
B,IFI
B, E
-I .
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ
(I, EI)
E
-BB .E
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
( ,EF )
(I,DIM)
-I D.B
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(,M)
DM
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
(#,!&J)
!$
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)
( .FM)
.I
ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
D, D
D,E
-EII
-B.B
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
D.
.
+ .B
+I .B
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที#นง#ั -กิโลเมตร)
F ,DFE
E,D
+ ,D
+ .D
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
MI, BD
,DD
+F,IF
+ID.M
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
MF.
MB.D
+ .E
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี#ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
.IM
.B
- .IE
-M.M
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
B,EB
B, FI
+ DI
+ .M
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
,BMM
,IB
+D
+II.
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
.
F.D
+.
นํ/าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
D,FI
EF,E F
+ ,E
+II.
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี#ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
M.FE
E.IE
-.
- .D
เครื# องบินที#ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ BI ธ.ค.
(ลํา)
I
F
+
+ .B
ชัว# โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว# โมง)
D F, D
BEE,M M
+ , FM
+.
อัตราการใช้ประโยชน์เครื# องบินเฉลี#ย
(ชัว# โมง/ลํา/วัน)
I.
II.
+.
+D.B
อัตราแลกเปลี#ยนเฉลี#ย
1 USD : THB
BB.FBE
B . EFM
-I.B IM
-B.E
1 EUR : THB
BE. MME
BF. BDE
- .M M
-I.F
100 JPY : THB
B. F
B . DB
- . MBF
-M.
ราคานํ/ามันเฉลี#ย
(USD/BBL)
M .DE
.MB
+IB.M
+ D.
หมายเหตุ : I) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี#ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื# อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื# องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน)

M

รายได้
ในปี
รายได้ ดังนี

บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีรายได้รวมเพิมขึน ,

ล้านบาท ( . %) โดยมีรายละเอียดของ

รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและนํ/าหนักส่ วนเกิน เพิ#มขึ/น F,DI ล้านบาท ( .D%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร เพิ#มขึ/น ID.M% คิดเป็ นเงินประมาณ I, ล้านบาท โดยเพิ#มขึ/นใน
เส้นทางข้ามทวีป และเส้นทางภูมิภาคเอเชี ยทุกเส้นทาง รวมถึงเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ แต่ลดลงใน
เส้นทางภายในประเทศ ในขณะที# บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/ น .D% ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี#ย MF. % สูงกว่าปี ก่อนซึ# งเฉลี#ย MB.D%
- รายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ/ามันและค่าเบี/ ยประกันภัย) เฉลี#ย
เท่ ากับ .IM บาท/RPK ตํ#ากว่าปี ก่อน .IE บาท (M.M%) ทําให้รายได้จากผูโ้ ดยสารลดลง I ,EF ล้านบาท ทั/งนี/
เงิ นบาทแข็ งค่ า เมื# อ เที ย บกับ เงิ นสกุล ที# เ ป็ นรายได้ห ลัก ทํา ให้ร ายได้ล ดลงส่ ว นหนึ# ง หากไม่ ร วมผลของอัต รา
แลกเปลี#ยนรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี#ยต่อหน่วยประมาณ . B บาท/RPK ลดลง .I บาท ( .I%) คิดเป็ นเงินประมาณ
E, F ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที#รุนแรง และอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ/ามัน (Fuel Surcharge)
เฉลี#ยลดลงจากปี ก่อน
ตารางแสดงข้ อมูลการดําเนินงานด้ านการขนส่ งผู้โดยสาร จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
เปลียนแปลงจากปี ก่ อน (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ ง

อัตราส่ วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
#$%&

#$$E

ภูมิภาคเอเชีย

+E.E

+I .B

M .F

MI.E

ข้ามทวีป

+ .D

+I .B

E.

M .D

ภายในประเทศ

-D.F

-I.E

MD.

MI.E

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

เปลียนแปลง
ล้ านบาท
%
,
,
,
.
) *,,*

.,
,
,0 .
.
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+
+
+

,. +
, 0. +
.0 ,,) +
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.0
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- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนั กส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นในภู มิภาคเอเชี ย มี จาํ นวน E ,B
ล้านบาท เพิ# มขึ/ นจากปี ก่ อน ,FM ล้านบาท (E.E%) โดยในปี
บริ ษทั ฯ เพิ# มความถี# ในเส้นทางที# มีปริ มาณ
ผูโ้ ดยสารหนาแน่น และได้ขยายการผลิตเพื#อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชี ยโดยขยายเส้นทางบินของสาย
การบินไทยสมายล์ดว้ ยการเพิ#มจุดบินใหม่ไปยังเมืองเจิ/งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื#อวันที# M มกราคม
เมือง
เกาสงประเทศไต้หวัน เมื#อวันที# I ตุลาคม
รวมทั/งเพิ#มเส้นทางภูเก็ต-กวางโจว เมื#อวันที# F ตุลาคม
เป็ นต้น
ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/น E.E% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/นถึง I .B% อัตราส่ วนการ
บรรทุกผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/ นจาก MI.E% ในปี
เป็ น . . % แต่รายได้เฉลียต่อหน่วยลดลง .. % สาเหตุหลักเกิ ดจาก
การแข่งขันที#รุนแรง โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนตํ#าที#มีการปรับตัวและการพัฒนาเครื อข่ายจากการให้บริ การบินแบบจุด
ต่อจุด (Point-to-Point) มาให้บริ การไประยะทางไกลขึ/น และพัฒนาเป็ นเครื อข่ายการบินเชื# อมโยงเส้นทางบินระหว่างสาย
การบินภายในกลุ่ม พร้อมทั/งยกระดับด้านสิ นค้าและบริ การให้ใกล้เคียงกับสายการบินเต็มรู ปแบบมากขึ/น นอกจากนี/ การ
ปรับลดอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ/ามัน (Fuel Surcharge) และการแข็งค่าของเงินบาททําให้รายได้เมื#อคิดเป็ น
เงินบาทลดลง
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบินข้ ามทวีป มีจาํ นวน F, B ล้านบาท
เพิ#มขึ/นจากปี ก่อน B,BDM ล้านบาท ( . %) โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/น .D% จากการขยายการผลิต
ในเส้นทางยุโรปมากขึ/น รวมทั/งเปิ ดเส้นทางบินตรงสู่ กรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย เมื#อ I พฤศจิกายน
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/ น I .B% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิ#มขึ/ นจาก M .D% ในปี
เป็ น
. % ในปี
ขณะทีรายได้เฉลี#ยต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนประมาณ E.B% สาเหตุหลักมาจากการปรับลดอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ/ามัน (Fuel Surcharge) ต่อเนื# องจากปี ก่ อนและส่ วนหนึ# งเป็ นผลมาจากการแข็งค่าของ
เงินบาท ทําให้รายได้เมื#อคิดเป็ นเงินบาทลดลง ประกอบกับการแข่งขันที#รุนแรง
- รายได้ ค่ าโดยสารและค่ านําหนั กส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นภายในประเทศ มี จาํ นวน II, BB
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน . 0 ล้านบาท ( .0%) โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 0. % ปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารลดลง . % และรายได้เฉลียต่อหน่วยลดลง 0. % จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนตําที มี
การลดราคาและแย่งส่ ว นแบ่ งตลาด โดยการบิ นไทยได้ให้สายการบิ นไทยสมายล์ท าํ การบิ นแทนเพิ มขึ นได้แก่
เส้นทางกรุ งเทพฯ-เชี ยงราย กรุ งเทพฯ-สุ ราษฎร์ ธานี กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ กรุ งเทพฯ-ขอนแก่น กรุ งเทพฯ-อุดรธานี
กรุ งเทพฯ-อุบลราชธานี กรุ งเทพฯ-นราธิ วาส และเส้นทางอื น ได้แก่ เชี ยงใหม่-ภูเก็ต ทังนี อัตราส่ วนการบรรทุ ก
ผูโ้ ดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศเพิมขึนจาก . . % ในปี
เป็ น .0. % ในปี นี
• รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์เพิ#มขึ/น I, FD ล้านบาท (F.I%) เนื# องจากปริ มาณการ
ขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิ#มขึ/น II. % คิดเป็ นเงินประมาณ , ล้านบาท
จากภาคการส่ งออกที# ฟ/ื นตัวดี ข/ ึ นต่ อเนื# องจากปี ก่ อนตามการฟื/ นตัวของเศรษฐกิ จโลก โดยมี อ ตั ราส่ วนการขนส่ ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี#ยเพิ#มขึ/นจาก F.D% ในปี F เป็ น . % ในปี
ถึงแม้ว่ารายได้จากพัสดุ
ภัณฑ์ต่อหน่วย เฉลี#ย M.FE บาท ลดลง . บาท ( .D%) หรื อประมาณ DM ล้านบาท
• รายได้ การบริการอืน ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพื/น ครัวการบิน การ
บริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุนอื#นๆ เพิ#มขึ/นจากปี ก่อน DBM ล้านบาท (B.M%) สาเหตุหลักเกิ ด
จากรายได้จากการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยาน และรายได้จากครัวการบิ นเพิ#มขึ/ นจากจํานวนลูกค้าที# เพิ#มขึ/ น

F

รวมทั/งรายได้จ ากการให้บ ริ การด้า นคลัง สิ นค้า ที# เพิ# มขึ/ นจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที# สูงกว่าปี ก่อน ในขณะที#
รายได้จากการบริ การภาคพื/น ตํ#ากว่าปี ก่อนจากจํานวนเที#ยวบินของสายการบินลูกค้าลดลง
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี

บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ#มขึ/น I , D ล้านบาท (M.I%) โดยมีรายละเอียด ดังนี/

• ค่ านํามันเครื องบิน เพิ#มขึ/ น D,EMF ล้านบาท (I .E%) สาเหตุหลักจากราคานํ/ามันเครื# องบิ นเฉลี#ยสู ง
กว่าปี ก่อน D. % ถึงแม้เงิ นบาทต่อดอลล่าร์ สหรัฐฯ แข็งค่าทําให้ค่านํ/ามันเมื#อคํานวณเป็ นเงิ นบาทลดลง และมี
รายได้ในการบริ หารความเสี# ยงราคานํ/ามัน B B ล้านบาท ในขณะที#ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี# ยงราคา
นํ/ามัน , D ล้านบาท
• ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานไม่ รวมนํามัน เพิ#มขึ/น E,BIB ล้านบาท ( . %) 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
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานไม่ รวมนํามัน

% ของ

#$%&

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

% ของ

#$$E

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

เปลียนแปลง
ล้ าน
%
บาท
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F,D D
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการเพิ#มขึ/น FB ล้านบาท (B.B%) จากจํานวนพนักงานเพิ#มขึ/น และการปรับขึ/นเงินเดือนประจําปี
ค่าใช้จ่ายเกี# ยวกับการบิ น ประกอบด้วย ค่ าบริ การการบิ น ค่ าใช้จ่ายเกี# ยวกับนักบิ นและลูกเรื อ และค่ า
สิ นค้าและพัสดุใช้ไป เพิ#มขึ/น , D ล้านบาท (M.M%) สาเหตุหลักเกิดจากปริ มาณการผลิต และปริ มาณการขนส่ งที#
เพิ#มขึ/น ถึงแม้ว่าการแข็งค่าของเงินบาทเมื#อเทียบกับสกุลเงิ นหลักของค่าใช้จ่าย ได้แก่ ยูโร และเยน จะทําให้ค่าใช้จ่าย
ลดลงบางส่ วนก็ตาม

I

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยานเพิ#มขึ/น I, MM ล้านบาท (I .I%) สาเหตุหลักเกิดจากการปริ มาณ
การผลิตที# เพิ#มขึ/น และการประมาณการค่าซ่ อมแซมเครื# องบิ นและเครื# องยนต์ตามสภาพการบิ นและเงื# อนไขการ
บํารุ งรักษา ประกอบกับอัตราค่าซ่อมบํารุ งสูงกว่าปี ก่อน
ค่าเสื# อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายลดลง F F ล้านบาท ( .D%) เป็ นผลจากมีเครื# องบินและที#นง#ั เครื# องบิ น
รวมทั/งทรัพย์สินอื#นที#มีการคิดค่าเสื# อมราคาเต็มจํานวนแล้ว ถึงแม้ว่าจะรับมอบเครื# องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงินแบบ
แอร์บสั AB -F XWB จํานวน ลํา ในปี
ก็ตาม
ค่าเช่าเครื# องบินและอะไหล่ เพิ#มขึ/น I,DII ล้านบาท (ID.B%) เนื# องจากจํานวนเครื# องบินเช่าดําเนิ นงาน
เพิ#มขึ/ นจากปี ก่อนจํานวน B ลํา จากการรับมอบเครื# องบินเช่าดําเนิ นงานจํานวน ลํา ได้แก่ เครื# องบินแบบแอร์ บสั
AB -F XWB จํานวน B ลํา และเครื# องบิ นแบบโบอิ/ง BMEM-F จํานวน ลํา ในขณะที# ส่งคื นเครื# องบิ นเช่ า
ดําเนินงานแบบแอร์บสั ABB -B จํานวน ลํา
ค่าใช้จ่ายเกี# ยวกับการขายและโฆษณา เพิ#มขึ/ น I,EII ล้านบาท (IF.B%) สาเหตุหลักเกิ ดจากค่าใช้จ่าย
สํารองที#นง#ั เพิ#มขึ/นทั/งจากจํานวนผูโ้ ดยสารที#เพิ#มขึ/นและอัตราค่าบริ การที#เพิ#มขึ/น
ค่าใช้จ่ายอื#น เพิ#มขึ/น I,BME ล้านบาท (I . %) ส่ วนหนึ# งเกิดจากค่าจ้างแรงงานภายนอก เงินสนับสนุน
กองทุนส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ และค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวเนื# องจากปั ญหาเครื# องยนต์ TRENT1000 ตามที#
ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น เช่น ค่าชดเชยให้แก่ผโู ้ ดยสาร ค่าโรงแรม และอาหารจากเที#ยวบินล่าช้า เป็ นต้นา
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง DIM ล้านบาท (M . %) สาเหตุหลักเกิดจากบริ ษทั
สายการบิน นกแอร์ จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานขาดทุนลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี/
- ส่ วนแบ่งขาดทุนใน บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) DF ล้านบาท ขาดทุนลดลงจาก ปี ก่อน
ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด D ล้านบาท เพิ#มขึ/น IE ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด D ล้านบาท เพิ#มขึ/น I ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) B ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน# แนล แอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จํากัด IB ล้านบาท ลดลง
ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั บริ การเชื/ อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) B ล้านบาท ลดลง ED
ล้านบาท
• ต้ นทุนทางการเงิน -สุ ทธิ ลดลง EE ล้านบาท (II. %) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกูย้ ืมทั/งระยะสั/นและ
ระยะยาวเฉลี#ยตํ#ากว่าปี ก่อน และผลจากการบริ หารเงินสด และการปรับโครงสร้างเงินกูต้ ่อเนื#องจากปี ก่อน ประกอบ
กับเงินบาทแข็งค่าเมื#อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี/สินระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และดอลล่าร์ สหรัฐฯ ทําให้
ดอกเบี/ยจ่ายเมื#อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง
ประมาณการค่ าซ่ อมแซมเครืองบินเช่ าดําเนินงาน จํานวน ล้านบาท เป็ นค่าซ่อมบํารุ งเพื#อเตรี ยมสภาพ
เครื# องบินก่อนการส่ งมอบคืนเครื# องบินเช่าดําเนินงาน (Return Condition) ABB -B จํานวน ลํา เพิ#มเติมเนื# องจาก
การคืนเครื# องบินเช่าดําเนินงานก่อนกําหนด

II

ผลขาดทุนจากการเปลียนแปลงส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุน จํานวน D F ล้านบาท เป็ นการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การเปลี#ยนสัดส่ วนการถือครองหุ ้นในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จากร้อยละ BF. เป็ นร้อยละ
I.E (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ .B . )
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ และเครื องบิน จํานวน B,IFI ล้านบาท ลดลง DBM ล้านบาท
(I . %) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื# องบินจํานวน ,M I ล้านบาท ลดลง DFM ล้านบาท โดยในปี นี/ ต/ งั ด้อยค่า
เครื# องบิน รวม I ลํา ประกอบด้วย ABD ลํา ABD - B ลํา BMDM-D
ลํา BMDM-D (Freighter) ลํา
BMBM-D I ลํา และ ABB -B จํานวน ลํา รวม , ID ล้านบาท และตั/งสํารองด้อยค่าของเครื# องยนต์สําหรับ
เครื# องบิน ABD - และABD - จํานวน เครื# องยนต์ รวม M ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์จาํ นวน DM ล้านบาท เพิ#มขึ/น ล้านบาท เนื# องจากมีการสํารอง
ด้อยค่าอะไหล่เครื# องบินหมุนเวียนที#เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิ#มขึ/นจากปี ก่อน
ขาดทุ นจากอั ต ราแลกเปลียนเงิ นตราต่ า งประเทศ I, EI ล้า นบาท ประกอบด้ว ย ขาดทุ นจากอัต รา
แลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศที#ยงั ไม่เกิดขึ/น (Unrealized FX Loss) I,BI ล้านบาท ซึ# งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้
และสิ นทรัพย์หนี/สินที#เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ/ นงวด และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี#ยนเงินตรา
ต่างประเทศที#เกิดขึ/นแล้ว (Realized FX Loss)
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.
#$%&
#$$E
F,BIM
M
E,EIE

, M
BB
%,E!&

ในปี
บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื#อการลงทุน F,FEF ล้านบาท เพิ#มขึ/นจากปี ก่อน B, MF ล้านบาท สาเหตุ
หลักจากปี นี/ มีการรับมอบเครื# องบิ นภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ น AB -F XWB จํานวน ลํา ในขณะที# ปีก่อนไม่มี
การรับมอบเครื# องบิน โดยรายจ่ายในการลงทุนของปี
ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื# องบิ น จํานวน F,BIM ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการรับมอบเครื# องบินเช่ าการเงิ น
AB -F XWB จํานวน ลํา และการจ่ายเงิ นล่วงหน้าค่าเครื# องบิ น AB -F XWB และเครื# องยนต์ TRENT
XWB-84 สําหรับเครื# องบิน AB -F XWB
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื#น ๆ จํานวน M ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริ การ
ภาคพื/น

I

การจัดหาเงินทุน
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุน รวมทั/งสิ/ น F,MMI ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี/
1. ขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกูต้ ่อจากกระทรวงการคลังในรู ปการออกตราสาร Euro Commercial
Paper (ECP) ในสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมทั/งสิ/ น F, FD ล้านบาท
2. การเบิ กรับเงิ นกูร้ ะยะสั/นในรู ปแบบตัว“ สัญญาใช้เงิ นเพื#อใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในการดําเนิ นงาน
รวม D, ล้านบาท
3. การจัดหาเงิ นกูร้ ะยะยาวด้วยวิธีการเช่ าซื/ อ โดยใช้เครื# องบิ นเป็ นหลักทรั พย์ค/ าํ ประกันเพื#อชําระค่ า
เครื# องบิน AB -F XWB จํานวน ลํา รวมประมาณ E,IMM ล้านบาท
4. การออกหุน้ กู้ จํานวน E, ล้านบาท ในเดือน มิถุนายน
เพื#อชําระคืนหุน้ กูท้ ี#ครบกําหนดชําระ
และ/หรื อคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ ที#มีตน้ ทุนทางการเงิ นสู งกว่า และ/หรื อลงทุนในสิ นทรัพย์ และ/หรื อใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในบริ ษทั ฯ
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี/

หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงอัตราแลกเปลี#ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ#มขึ/น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
#$%&
#$$E
B, F
(B,I )
(IE, MM)

D, F
(B,E )
( E,IMI)

( F)
!,IH&

DM
(J, E!)

ในปี
เมื#อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
จํานวน IE, MM ล้านบาท จากการชําระคื นเงิ นกูร้ ะยะสั/นตํ#ากว่าปี ก่อน ประกอบกับมีเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรม
ลงทุน B,I ล้านบาท ตํ#ากว่าปี ก่ อนจากการลงทุ นซื/ อสิ นทรั พย์ถาวรลดลง ถึ งแม้ว่า บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดสุ ทธิ จากการ
ดําเนิ นงานจํานวน B, F ล้านบาท ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อนก็ตาม เป็ นผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสด ณ วันที# BI ธันวาคม
เพิ#มขึ/นจาก ณ วันที# BI ธันวาคม F เป็ นจํานวน I,ED ล้านบาท
เครืองบิน
ในปี
บริ ษทั ฯ รับมอบเครื# องบิ นรวม M ลํา ประกอบด้วยเครื# องบิ นเช่ าการเงิ นแบบแอร์ บสั AB -F
XWB จํานวน ลํา และเครื# องบินเช่าดําเนิ นงานแบบแอร์ บสั AB -F XWB จํานวน B ลํา และโบอิ/ง BMEM-F จํานวน
ลํา และส่ งคื นเครื# องบิ นเช่ าดําเนิ นงานแบบแอร์ บสั ABB -B จํานวน ลํา ทําให้จาํ นวนเครื# องบิ นที# ใช้ในการ
ดําเนิ นงาน ณ วันที# BI ธันวาคม
มี จาํ นวน I ลํา (รวมเครื# องบิ นแอร์ บสั AB - จํา นวน ลํา ซึ# งใช้
ดําเนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) มากกว่า ณ สิ/ นปี F จํานวน ลํา และมีเครื# องบินที#ปลดระวาง
และรอการขาย ณ วันที# BI ธันวาคม
จํานวน I ลํา

IB

สิ นทรัพย์
ณ วันที# BI ธันวาคม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมลดลงจากวันที# BI ธันวาคม
,BDF ล้านบาท ( .E%) โดยมีรายละเอียด ดังนี/

F จํานวน

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2559

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ# ือไว้เพื#อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น ๆ
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

15,230
201
36,085
51,516

5.4
0.1
12.8
18.3

13,390
12,322
33,662
59,374

4.7
4.4
11.9
21.0

+1,840
-12,121
+2,423
-7,858

+13.7
-98.4
+7.2
-13.2

6,124
42,186
113,220
9,592
599
13,554
2,828

2.2
15.0
40.3
3.4
0.2
4.9
1.0

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

-3,523
-2,500
+303
-636
+228
-318
-342

-36.5
-5.6
+0.3
-6.2
+61.5
-2.3
-10.8

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#นๆ

188,103
41,156

67.0
14.7

194,891
28,859

68.8
10.2

-6,788
+12,297

-3.5
+42.6

รวมสิ นทรั พ ย์

280,775

100.0

283,124

100.0

-2,349

-0.8

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน I, I ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละIE.B ของสิ นทรัพย์ท/ งั หมดลดลงจากวันที#
BI ธันวาคม F เป็ นจํานวน M,E E ล้านบาท (IB. %) โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังนี/
- เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ#มขึ/ น I,ED ล้านบาท (1B.M%) สาเหตุหลักจากเงิ นสดสุ ทธิ ได้มา
จากการดําเนินงานสูงกว่าเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที#ถือไว้เพื#อขาย ลดลง I ,I I ล้านบาท (FE.D%) สาเหตุหลักเกิดจากในปี
บริ ษทั ฯ ได้จดั ประเภทรายการใหม่โดยโอนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที#ถือไว้เพื#อขายจํานวน II, B ล้านบาท ซึ# งส่ วน
ใหญ่เป็ นเครื# องบินและเครื# องยนต์ที#ปลดระวางและรอการขาย รวมทั/งที#ดินและสิ นทรัพย์อื#นที#ไม่มีความจําเป็ นใน
การใช้งานและอยู่ระหว่างดําเนิ นการขาย ไปจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น ภายใต้หวั ข้อสิ นทรัพย์รอ
การขาย เนื#องจากสภาพทางการตลาดปัจจุบนั ไม่เอื/ออํานวยให้กระบวนการขายดําเนิ นการเสร็ จสมบูรณ์ภายใน I ปี
ประกอบกับในระหว่างปี ได้มีการขายเครื# องบินจํานวน D ลํา อะไหล่เครื# องยนต์ ที#ดินและสิ นทรัพย์อื#นมูลค่ารวม EE
ล้านบาท

ID

ทั/งนี/ ยอดคงเหลื อ ณ BI ธันวาคม
จํา นวน I ล้านบาท เกิ ด จากอสังหาริ มทรั พย์ท/ งั ในและ
ต่างประเทศ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิการขายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เมื#อวันที# B มกราคม I
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื#นๆ เพิ#มขึ/น ,D B ล้านบาท (M. %) สาเหตุหลักจากลูกหนี/ การค้าเพิ#มขึ/น I,BDM
ล้านบาท จากยอดขายในเดือนธันวาคม
ที#สูงกว่าเดือน ธันวาคม F อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีความสามารถ
ในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี/ จากลูกหนี/ การค้าได้เร็ วขึ/น โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี/ เฉลี#ยลดลงจาก D วัน
ในปี F เป็ น B วันในปี
ซึ# งตํ#ากว่าระยะเวลาการให้สินเชื#อโดยปกติของบริ ษทั ฯ
ที#ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํ นวน IEE,I B ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ M. ของสิ นทรัพย์ท/ งั หมด ลดลง
จากวันที# BI ธันวาคม F เป็ นจํานวน ,MEE ล้านบาท (B. %) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื# อมราคาตามปกติ
ถึงแม้วา่ จะมีการรับมอบเครื# องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินแบบแอร์บสั AB -F XWB จํานวน ลํา ในปี
ก็ตาม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื#น ๆ มีจาํ นวน DI,I ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ ID.M ของสิ นทรัพย์ท/ งั หมด
เพิ#มขึ/นจากวันที# BI ธันวาคม F จํานวน I , FM ล้านบาท (D . %) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สิ นทรัพย์รอการขาย เพิ#มขึ/น E, ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามที#อธิ บาย
ไว้ขา้ งต้น ประกอบกับการตั/งสํารองด้อยค่าของเครื# องบินและเครื# องยนต์อะไหล่เพิ#มขึ/นในปี นี/
สิ นทรัพย์รอการขายประกอบด้วยเครื# องบิ นที# ปลดระวางและรอการขายจํานวน I ลํา เครื# องยนต์
อะไหล่ รวมทั/งที# ดินทั/งในและต่างประเทศที# ไม่มีความจําเป็ นในการถือครองตามราคาที# ประเมินใหม่ในปี E
และสิ นทรัพย์อื#นที#ไม่มีความจําเป็ นในการใช้งาน
- ค่าตกแต่ งเครื# องบิ นเช่ าดําเนิ นงานรอการตัดบัญชี เพิ# มขึ/ น , ล้านบาท จากค่ าใช้จ่ายในโครงการ
ปรับปรุ งเครื# องบิ นเช่าดําเนิ นงานแบบ Boeing MEM-E จํานวน ลําโดยการติ ดตั/ง Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight
Connectivity และค่าอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื# องบินเช่ าดําเนิ นงานแบบแอร์ บสั AB -F XWB
จํานวน B ลํา และโบอิ/ง BMEM-F จํานวน ลํา
- การเพิ#มขึ/นของเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื# องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) จํานวน ,IDD
ล้านบาท ตามประมาณการหนี/ สินระยะยาวที# บริ ษทั ได้ประมาณเพิ#มขึ/ นในส่ วนค่าซ่ อมแซมเครื# องบิ นตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานตามสภาพการบิน และเงื#อนไขการบํารุ งรักษาเครื# องบิน ทั/งนี/ บริ ษทั สามารถนําค่าใช้จ่ายที# จะเกิดขึ/นตาม
ประมาณการหนี/สินดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื#อนไขที#ปรากฏในสัญญาเช่า
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง DF ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) ที#ลดลง B ล้านบาท (B . %) จากสัดส่ วนการถือหุน้ ที#ลดลง ประกอบกับผลการดําเนินงานที#ขาดทุนในปี
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ของปี

ร้อยละ . ลดลงจากปี

F ซึ# งเท่ากับ I.BD

หนีสิน

ณ วันที# BI ธันวาคม
หนี/สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ลดลงจาก ณ วันที# BI ธันวาคม
จํานวน MMD ล้านบาท ( .B%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี/ สิน ดังนี/

F

I
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2559

%ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

%ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี/ สินหมุนเวีย น (ไม่รวมหนี/ สินระยะยาวทีถ# ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีสิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี/ สินภายใต้เงื#อนไขสัญญาเช่าเครื#องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนีสิ นระยะยาว
หนี/ สินไม่หมุนเวีย นอื#นๆ

68,031

27.4

64,555

25.9

+3,476

+5.4

62,100
62,517
27,480
152,097
28,634

25.0
25.1
11.0
61.1
11.5

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

23.8
25.9
14.4
64.1
10.0

+2,800
-2,233
-8,453
-7,886
+3,636

+4.7
-3.4
-23.5
-4.9
+14.5

รวมหนีสิ น

248,762

100.0

249,536

100.0

-774

-0.3

หนี/สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี/สินที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ# งปี D,E ล้านบาท) ซึ# งคิดเป็ นร้อยละ M.D
ของหนี/สิ/นทั/งหมดเพิ#มขึ/นจาก ณ BI ธันวาคม F จํานวน B,DM ล้านบาท ( .D%) สาเหตุหลักเกิดจากรายรับด้าน
ขนส่ งที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ#มขึ/น D, FF ล้านบาท ตามยอดขายบัตรโดยสารที#เพิ#มขึ/น
หนี/ สินระยะยาว (รวมหนี/ สินที#ถึงกําหนดชําระภายในหนึ# งปี D,E ล้านบาท) ซึ# งคิดเป็ นร้อยละ I.I
ของหนี/ สิ/นทั/งหมด ลดลง M,EE ล้านบาท (D.F%) ทั/งนี/ การอ่อนค่าของเงิ นบาทเมื#อเที ยบกับเงินสกุล EUR แต่
แข็งค่าขึ/นเล็กน้อยเมื#อเทียบกับเงินสกุล JPY ณ BI ธันวาคม
เปรี ยบเทียบกับ ณ วันสิ/ นงวดของปี F ทําให้
หนี/สินระยะยาวเมื#อคํานวณเป็ นเงินบาทมีจาํ นวนเพิ#มขึ/น หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลี#ยนจํานวน DDD
ล้านบาท หนี/สินระยะยาวจะลดลงจํานวน E,BB ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี/สินไม่หมุนเวียนอื#นๆ ซึ# งคิดเป็ นร้อยละ II. ของหนี/ สิ/นทั/งหมด มีจาํ นวน E, BD ล้านบาท เพิ#มขึ/น B, B
ล้านบาท (ID. %) สาเหตุหลักเกิ ดจากประมาณการค่าซ่ อมใหญ่ เครื# องบิ น เครื# องยนต์เครื# องบิ น และส่ วนประกอบ
อื#นๆ สําหรับรายการซ่อมที#จะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญา เพื#อรับรู ้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานในการ
ซ่ อมบํารุ งเครื# องบิน เครื# องยนต์ และส่ วนประกอบอื#นๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า รวมถึงเตรี ยมสภาพเครื# องบิ นก่อนส่ งมอบ
คืนเมื#อสิ/ นสุ ดสัญญาเช่าเพิ#มขึ/นจากปี ก่อน ,DEF ล้านบาท และประมาณการหนี/ สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ#มขึ/น
MD ล้านบาท
ณ สิ/ นปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี/ สินที#มีภาระดอกเบี/ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest
Bearing Debt to Equity) เท่ากับ . เท่า เท่ากับ ณ สิ/ นปี F และอัตราส่ วนหนี/สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ
M.E เท่า เพิ#มขึ/นจาก ณ สิ/ นปี F ที#เท่ากับ M.D เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที# BI ธันวาคม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน B , IB ล้านบาท ลดลงจากวันที# BI ธันวาคม F
จํานวน I, M ล้านบาท (D.M%) สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี
ทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ .I ในปี F เป็ นติดลบร้อยละ
.B ในปี นี/

I

4. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบิ นในปี I คาดการณ์ว่ายังคงเติ บโตตามสภาพเศรษฐกิ จโลกที#ยงั มี
แนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื# อง โดยเศรษฐกิ จโลกช่ วงปี I ยังถูกขับเคลื#อนด้วยปั จจัยสําคัญ D ประการได้แก่ I)
ปริ มาณการค้าโลกที#มีการฟื/ นตัวต่อเนื#อง ) การเพิ#มขึ/นของค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้ อยังอยูใ่ นระดับตํ#า B) เศรษฐกิจ
ในประเทศตลาดเกิดใหม่ยงั คงเติบโตได้ดี และ D) ความไม่แน่ นอนทางการเมืองคาดว่าจะไม่ผนั ผวนมากนัก โดย
ราคานํ/ามันในปี I มีแนวโน้มปรับตัวเพิ#มขึ/นแต่ยงั อยูใ่ นกรอบจํากัด
สําหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย หลังจากที#องค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ปลด
ธงแดงลงในวันที# ตุ ลาคม
จะส่ ง ผลดี ต่ อ อุ ต สาหกรรมการบิ นและการท่ อ งเที# ย ว โดยคาดว่า แนวโน้ม
อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี I จะขยายตัวจากภาคการท่องเที#ยวและการส่ งเสริ มการท่องเที#ยวของภาครัฐ
ทําให้ปริ มาณนักท่องเที#ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ#มมากขึ/น ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็ วของสายการบิน
ต้นทุนตํ#า โดยเฉพาะการขยายตลาดการบินในเส้นทางระหว่างประเทศไปยังตลาดที# มีศกั ยภาพและเป็ นที# ตอ้ งการ
เดินทางของนักท่องเที#ยว เช่น ประเทศญี#ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคา
ระหว่างสายการบิ นมี แ นวโน้มรุ นแรงขึ/ น นอกจากนี/ แผนการพัฒนาประเทศไทยสู่ การเป็ นศูนย์กลางการบิ น
(Aeropolis) และศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยาน (MRO) มีแนวโน้มที#จะประสบความสําเร็ จเพิ#มขึ/นเนื# องจากการปลดธง
แดงช่วยสร้างความเชื#อมัน# และดึงดูดผูป้ ระกอบการต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงการทั/งสองมากยิ#งขึ/น
สําหรับความคืบหน้าการแก้ไขปั ญหากรณี สํานักงานบริ หารการบินแห่ งชาติของสหรัฐอเมริ กา (Federal
Aviation Administration - FAA) ปรับลดระดับความปลอดภัยด้านการบินของไทยจาก Category 1 มาอยู่ที# Category
ตั/งแต่เดือนตุลาคม E เป็ นต้นมา นั/น สํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทยคาดว่าจะเชิ ญให้ FAA เข้ามา
ตรวจประเมินให้เสร็ จสิ/ นกระบวนการภายในกลางปี I ซึ# งหากผ่านการตรวจประเมินคาดว่าสายการบินของไทย
จะสามารถขอเปิ ดเส้นทางบินเข้าสหรัฐอเมริ กาได้ช่วงปลายปี I
ในปี I บริ ษทั ฯ จะดําเนินการตามแผนวิสาหกิจ ปี
- D ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ฉบับทบทวนเพื#อขับเคลื#อนองค์กรต่อเนื#องจากแผนปฏิรูประยะที# B ให้ทิศทางการดําเนิ นธุ รกิจเป็ นไปในกรอบและ
แนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์การดําเนิ นธุ รกิ จและเพิ#มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกล
ยุทธ์ในการดําเนินการ กลยุทธ์ดงั ต่อไปนี/
-

การเร่ งทํากําไรเพิ#มจากการตลาดเชิงรุ ก และมีตน้ ทุนที#แข่งขันได้ (Aggressive Profit)
การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
การสร้างประสบการณ์การเดินทางที#ดีให้กบั ลูกค้า (Customer Experiences)
การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology)
การบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ผล (Effective Human Capital Management)

นอกจากนี/ ยังมีแผนการดําเนินการที#สาํ คัญดังนี/
- การเพิ#มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื# องบินใหม่แบบแอร์ บสั AB -F XWB จํานวน ลํา ในปี
I ประกอบด้วยเครื# องบินเช่าดําเนินงานจํานวน B ลํา และเครื# องบินเช่าการเงินจํานวน ลํา เพื#อนํามาใช้ทาํ การบิน
ในเส้นทางข้ามทวีป และเส้นทางภูมิภาค
- การจัดทําแผนโครงการจัดหาเครื# องบินซึ# งเป็ นส่ วนหนึ# งในแผนยุทธศาสตร์ฝงู บินระยะยาวของบริ ษทั ฯ

IM

- การขายหุน้ ในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในการประชุมเมื#อวันที# D มกราคม I ได้มีมติอนุมตั ิการขายหุน้ ของบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) จํานวน . ล้านหุ น้ ซึ# งคิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ D% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ DI บาท รวม
เป็ นเงินทั/งสิ น F . ล้านบาท นอกจากนี/ยงั มีแผนการขายอสังหาริ มทรัพย์ที#ไม่มีความจําเป็ นในการใช้งาน ทั/งนี/
แผนการดําเนินการดังกล่าวเป็ นหนึ# งในแผนปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ของบริ ษทั ฯ
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2560

2559

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.84

0.78

อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

1.49

2.25

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(1.08)

0.03

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(6.32)

0.14

ร้ อยละ

0.65

1.34

อัตราส่วนหนี/สินที#มีภาระดอกเบี/ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

เท่า

4.98

4.98

อัตราส่วนหนี/สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)

เท่า

7.77

7.43

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี/ย

เท่า

5.10

4.66

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)

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

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที#ถือไว้เพื#อขาย) / หนี/ สินหมุนเวียน (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)ก่อนหักดอกเบี/ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี#ย
อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสั/น+หนี/ สินระยะยาวรวมส่ วนที#ถึงกําหนดชําระภายใน I ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี/ สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
= EBITDA / ดอกเบี/ยจ่าย

