คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที ! ธันวาคม #$%!
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกในปี
ยังขยายตัวได้ดี อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของสหรั ฐฯ ยังอยู่ใน
ระดับสู ง ในขณะที+ เ ขตยูโ รโซน ญี+ ปุ่ น และจี น เริ+ มเห็ นสัญญาณการเติ บโตที+ ชะลอลงเล็กน้อ ย แต่ ใ นภาพรวม
เศรษฐกิจโลกยังคงมีพ4ืนฐานทางเศรษฐกิจที+แข็งแกร่ งจากภาวะการค้าโลกที+ยงั ขยายตัว ถึงแม้ว่าจะเริ+ มชะลอตัวลง
ราคานํ4ามันดิบในตลาดโลกในปี
เฉลี+ยที+ 9.; เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สู งกว่าปี ก่อนประมาณร้อยละ =>.
เศรษฐกิจไทยในปี
ขยายตัวได้ต่อเนื+อง โดยเป็ นการขยายตัวจากทั4งการบริ โภคและการลงทุนของทั4ง
ภาครั ฐ และเอกชน และการเร่ งลงทุ นในโครงการต่ างๆ ของภาครั ฐ การส่ งออกในภาพรวมยังคงขยายตัว จาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ หลักและการค้าโลกที+ยงั ขยายตัวได้ดี แต่เริ+ มหดตัวในช่วงปลายไตรมาส = และ ; ของปี
นี4 ในตลาดสําคัญ เช่ น จี น สหภาพยุโรป ออสเตรเลี ย เป็ นต้น สําหรั บภาคการท่ องเที+ ยวยังขยายตัวได้ดีตามการ
เติบโตของนักท่องเที+ยวต่างชาติ โดยจํานวนนักท่องเที+ยวต่างชาติที+เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี
มีจาํ นวน
=@.= ล้านคน เพิ+มขึ4นจากปี ก่อน A. % แม้ว่าจะเป็ นการเพิ+มขึ4นในอัตราที+ลดลงจากปี ก่อนที+เพิ+มขึ4น @.9% เนื+ องจาก
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุบตั ิเหตุทางทะเลที+ภูเก็ตส่ งผลให้จาํ นวนนักท่องเที+ยวชาวจีนซึ+ งคิดเป็ นสัดส่ วนถึงร้อยละ
A. ของนักท่องเที+ยวต่างชาติท4 งั หมด ลดลงในช่วงครึ+ งปี หลังร้อยละ 9. เมื+อเทียบกับปี ก่อนที+เพิ+มขึ4นจากปี 9
ถึงร้อยละ = .> โดยเป็ นการลดลงต่อเนื+ องจากเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิ กายน
แต่เริ+ มปรับเพิ+มขึ4 นเล็กน้อยใน
เดือนธันวาคม
ในปี
อุ ตสาหกรรมการบิ นของโลกยังคงมี แ นวโน้มขยายตัว ปริ มาณความต้องการเดิ นทางของ
ผูโ้ ดยสารยังเพิ+มขึ4นต่อเนื+ อง แต่แนวโน้มการขยายตัวเริ+ มลดลงเล็กน้อยเมื+อเที ยบกับปี ก่อน จากข้อมูลของสมาคม
การขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริ มาณการขนส่ งด้านผูโ้ ดยสารในปี
ที+เท่ากับ . % ตํ+ากว่าปี > ที+เท่ากับ A. % สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ+ งปี หลัง
และราคาบัตรโดยสารที+ปรับตัวเพิ+มขึ4นจากต้นทุนของสายการบินที+เพิ+มขึ4นจากราคานํ4ามันเครื+ องบินที+ปรับตัวสู งขึ4น
ส่ งผลให้ค วามต้อ งการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารชะลอตัว ลง อย่า งไรก็ต ามสายการบิ นในภู มิภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก
มีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเติบโตสู งสุ ดที+ร้อยละ @. ในขณะที+ เส้นทางภายในประเทศอินเดียมีอตั ราการเติบโต
ของปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารสู งสุ ด ; ปี ติดต่อกัน ทั4งนี4 ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารรวมทั4งระบบเพิ+มขึ4นจากปี
ก่อน . % และมีอตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี+ย @ .9% สู งกว่าปี ก่อนที+เฉลี+ย @ .;% ในขณะที+การขนส่ งสิ นค้า
ในภาพรวมยังคงเติบโตจากปริ มาณการค้าโลกที+เพิ+มขึ4น แต่มีแนวโน้มการชะลอตัวลง โดยการเติบโตของปริ มาณ
การขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ในปี
อยู่ที+เท่ากับ =. % ตํ+ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของ ปี ก่อนที+ 9.>% อัตราส่ วนการขนส่ ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ในปี
เท่ากับ ;9. % สู งกว่าปี ก่อนที+ ; . %
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิ นของไทยยังคงขยายตัวต่อเนื+ อง จากปั จจัยสนับสนุ นได้แก่ การขยายตัว
ของเศรษฐกิ จไทย การเพิ+มขึ4นของจํานวนนักท่องเที+ ยวอย่างต่อเนื+ องถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างจากนักท่องเที+ ยว
ชาวจีนในช่วงครึ+ งปี หลัง แผนการขยายธุรกิจของหลายสายการบิน ทั4งการขยายฝูงบิน การเปิ ดเส้นทางบินใหม่ และ
การเพิ+มจํานวนความถี+ของเที+ยวบินเป็ นผลจากการปลดธงแดงของ ICAO ได้สาํ เร็ จเมื+อเดือนตุลาคม > ความ
คื บหน้าในการกลับสู่ Category 1 ของสํานักงานบริ หารการบิ นแห่ งชาติ สหรั ฐฯ (FAA) และการพัฒนาขี ด
ความสามารถของท่ าอากาศยานในประเทศไทย ได้แก่ แผนพัฒนาท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิระยะที+ โครงการ
พัฒนาท่ าอากาศยานดอนเมื องระยะที+ = และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา อย่างไรก็ตามการแข่งขันที+

รุ นแรง และราคานํ4ามันที+ ปรับตัวสู งขึ4 นในปี นี4 โดยปรั บตัวสู งสุ ดในรอบ ; ปี ทําให้ตน้ ทุ นในการดําเนิ นงานของ
สายการบินเพิ+มขึ4น
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนฟื4 นฟูธุรกิจปี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื+อให้ผลการดําเนิ นงานมีกาํ ไรอย่างต่อเนื+ อง
และยัง+ ยืน และเพื+ อเพิ+มประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพการให้บริ การที+ เที ยบเคี ยงมาตรฐานชั4นนํา โดยมี แนวทางการ
ดําเนิ นงานตามกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์ ได้แก่ ) การสร้างกําไรจากการเพิ+มรายได้ ควบคุมต้นทุน และนํารู ปแบบ
ธุ รกิจของสายการบิ นต้นทุนตํ+ามาประยุกต์ใช้ ) การปรับปรุ งหน่ วยธุ รกิจให้เป็ นศูนย์กาํ ไร (Profit Center) ที+
เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ+มขึ4น =) การปรับปรุ งการบริ การ
ครบวงจรเพื+อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ;) การนํา Digital Application
มาเพิ+มประสิ ทธิ ภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ) การพัฒนาการบริ หารงานบุคคลโดยเน้นโครงสร้าง
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผูน้ าํ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
โดยในปี นี4มีการดําเนินการที+สาํ คัญได้แก่
 การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการหารายได้ ได้แ ก่ การเพิ+ มรายได้จากผูโ้ ดยสารผ่านระบบ Revenue
Management System (RMS)
 การขยายเครื อข่ายเส้นทางบินโดยการร่ วมลงนามสัญญาความร่ วมมือระหว่างกันบนเที+ยวบินรหัสร่ วม
(Code Share Flight) กับสายการบินเซิ นเจิ4น เพื+อขยายเส้นทางบินไปสู่ จุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐประชาชน
จีน อาทิ เส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯ-กวางโจว กรุ งเทพฯ-เซิ นเจิ4น และเส้นทางไป-กลับ เซิ นเจิ4น-ภูเก็ต เป็ นต้น และ
กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ในเส้นทางภายในประเทศรวม > เส้นทาง และเส้นทางระหว่างประเทศ เส้นทาง
นอกจากนี4 ยงั ได้ลงนามข้อตกลงความร่ วมมือระหว่างกันบนเที+ยวบินรหัสร่ วมกับบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) ในเส้นทางบิ นรอง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เพื+อตอบรับนโยบายรัฐบาลในการ
ส่ งเสริ มการท่องเที+ ยวเมืองรอง ในส่ วนของสายการบินไทยสมายล์ ทําการบินทดแทนการบิ นไทยและทําการบิ น
เสริ มในจุดบิ นที+ เหมาะสม รวมทั4งขยายเส้นทางบิ นให้ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซี ยน จี น และอินเดี ย เพื+อรองรั บ
ผูโ้ ดยสารจากทั+ว โลกให้สามารถเดิ นทางเชื+ อมต่ อเที+ ย วบิ นได้หลากหลายและสะดวกสบาย อี กทั4งยังเพิ+ มความ
แข็งแกร่ งให้กบั เครื อข่ายเส้นทางบิน เพิ+มศักยภาพในการขายและรองรับการขยายตัวของตลาด
 ดํา เนิ น การขายอสั งหาริ มทรั พ ย์ที+ ไ ม่ มี ค วามจํา เป็ นในการใช้งาน โดยการขายอสังหาริ มทรั พ ย์ใ น
ประเทศที+ จัง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน และอสั ง หาริ มทรั พ ย์ต่ า งประเทศที+ เ มื อ งซิ ด นี ย ์ ประเทศออสเตรเลี ย เมื อ ง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ ก เมืองมาดริ ด ประเทศสเปน โดยรับรู ้กาํ ไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ท4 งั สิ4 นจํานวน
ประมาณ A = ล้านบาท
 ดําเนิ นการขายหุ น
้ ในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน . ล้านหุ น้
ซึ+ งคิดเป็ นสัดส่ วนการถือหุ น้ ;% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ ้นละ ; บาท รวมเป็ นเงินทั4งสิ น 9 . ล้านบาท
โดยรับรู ้กาํ ไรจํานวน A ล้านบาท ทั4งนี4 เป็ นไปตามแนวทางการดําเนิ นการขายหุ ้นบริ ษทั ร่ วมลงทุนที+ไม่สอดคล้อง
หรื อสนับสนุ นการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนผลการดําเนิ นงานและการจ่ ายผลตอบแทนให้
บริ ษทั ฯ ลดลงเมื+อเทียบกับอดีตที+ผา่ นมา
 บริ ษท
ั ฯ ได้ทบทวนแผนการจัดหาเครื+ องบิ นปี
ตามโครงการจัดหาเครื+ องบิ นบริ ษทั ฯ ปี
- A ซึ+ งเป็ นการจัดหาเพื+ อทดแทนเครื+ องบิ นเก่าที+ มีอายุใช้งานมากกว่า > ปี โดยมี การว่าจ้างบริ ษทั ที+
ปรึ กษา เพื+อให้คาํ แนะนําในเรื+ องเส้นทางบินและฝูงบิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและการใช้งานจริ ง ทั4งนี4
แผนการจัดหาเครื+ องบินปี
- A ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื+อวันที+ @ มกราคม
และอยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามขั4นตอนการเสนอขออนุมตั ิต่อไป

=

การเพิ+มศักยภาพฝูงบิ นด้วยการรับมอบเครื+ องบิ นใหม่แบบแอร์ บสั A= >-9>> รวม ลํา ประกอบด้วย
เครื+ องบินเช่ าการเงินจํานวน ลํา และเครื+ องบิ นเช่าดําเนิ นงานจํานวน = ลํา สําหรับให้บริ การในเส้นทางข้ามทวีป
และเส้นทางภูมิภาค และดําเนิ นการติดตั4ง Crew Rest และระบบสื+ อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บน
เครื+ องบินแบบโบอิ4ง A@A-@ แล้วเสร็ จจํานวน ; ลํา
 การร่ วมลงนามกับ กองทัพเรื อ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เมื+อวันที+ > สิ งหาคม
ในบันทึกข้อตกลงเบื4องต้นว่าด้วยการให้สิทธิ แก่บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) เพื+อประกอบกิจการบน
พื4นที+ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ+ งเป็ นพื4นที+เขตส่ งเสริ มเศรษฐกิจพิเศษ ทั4งนี4 เป็ นการดําเนิ นการในลําดับถัด
มาต่ อจากการจัด ทํารายงานการศึ กษาและวิเคราะห์โครงการศู นย์ซ่ อมบํารุ งอากาศยานอู่ตะเภา ซึ+ งจะใช้นาํ ไป
ประกอบการเสนอขอความเห็ น ชอบในหลัก การของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มบํา รุ งอากาศยานอู่ ต ะเภาจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวันออก ซึ+ งเป็ นการแสดงให้เ ห็ นถึ งความร่ ว มมื อที+ ดีร ะหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐกับการบินไทยอันจะนําไปสู่ การจัดตั4งศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานอู่ตะเภาซึ+ งเป็ นโครงการนําร่ องใน
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็ นโครงการสําคัญยิ+งของประเทศไทย
 การลงนามข้อตกลงร่ วมทุ นก่อตั4งศู นย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เมื+อวันที+ มิ ถุนายน
เพื+อเป็ นศู นย์กลางการซ่ อมบํารุ งอากาศยานที+ ทนั สมัยระดับโลก นอกจากนี4 ยังได้ลงนามความร่ วมมือการ
พัฒนาศู นย์ซ่อมบํารุ งเครื+ องยนต์อากาศยานของการบิ นไทยเมื+อวันที+ 9 มิ ถุนายน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื+ อ
สนับสนุนการจัดตั4งศูนย์ซ่อมบํารุ งเครื+ องยนต์อากาศยานของการบินไทยแบบครบวงจรซึ+ งนอกจากรองรับการซ่ อม
บํา รุ งเครื+ อ งยนต์ที+ ใ ช้กับ เครื+ อ งบิ นในฝูงบิ นของบริ ษ ทั ฯ แล้ว ยังสามารถรองรั บ การซ่ อ มบํา รุ งเครื+ อ งยนต์ข อง
เครื+ องบินของสายการบินลูกค้าได้ดว้ ย
 การเปิ ดโครงการร่ วมวิจยั และพัฒนาเครื+ องยนต์ Trent XWB แห่ งแรกของโลกร่ วมกับ บริ ษท
ั โรลส์รอยซ์
เมื+อวันที+ กันยายน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื+อทําการวิจยั และพัฒนาเครื+ องยนต์โรลส์ รอยซ์ รุ่ น Trent XWB-9A
ซึ+ งเป็ นเครื+ องยนต์รุ่ นล่าสุ ดที+ถูกนํามาใช้งานเป็ นครั4งแรกในอุตสาหกรรมการบินกับเครื+ องบินแบบแอร์ บสั A= >>>> ทั4งนี4 โครงการร่ วมวิจยั และพัฒนาเครื+ องยนต์ Trent XWB ดังกล่าวข้างต้น เป็ นความร่ วมมือในรู ปแบบใหม่
ครั4 งแรกของโลกระหว่างการบิ นไทยและบริ ษ ทั โรลส์ รอยซ์ ในการวิจัยและพัฒนาเครื+ อ งยนต์ที+เกิ ด ขึ4 นนอก
สหราชอาณาจัก ร ซึ+ งบริ ษ ัท โรลส์ รอยซ์ ไม่ เ คยร่ ว มมื อ กับ แหล่ ง ซ่ อ มใดมาก่ อ น อาคารทดสอบสมรรถนะ
เครื+ องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ ายซ่ อมใหญ่เครื+ องยนต์อากาศยาน ฝ่ ายช่ าง การบิ นไทย ดอนเมือง จึ ง
นับเป็ นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่ งแรกที+ได้รับความไว้วางใจจากบริ ษทั โรลส์ รอยซ์ โดยโครงการนี4 เป็ นแผนปฏิบตั ิ
การกลยุท ธ์ปี
เพื+ อเพิ+ มรายได้ให้กบั บริ ษทั ฯ ในอนาคต และยังเป็ นการร่ ว มกันพัฒนาและถ่า ยทอด
เทคโนโลยีข4 นั สู งในอุตสาหกรรมการบินสู่ ประเทศไทย
 การประกาศความร่ วมมือของพันธมิตรรัฐวิสาหกิ จทั4ง = หน่ วยงาน ได้แก่ การท่องเที+ ยวแห่ งประเทศ
ไทย (ททท.) บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ซึ+ งจะช่วย
ผลักดันให้เกิดการขับเคลื+อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยัง+ ยืน โดยทั4ง = รัฐวิสาหกิจพร้อมให้
การสนับสนุนและทํางานร่ วมกับการบินไทย ในหลายๆ ด้านได้แก่
- ด้านธุ รกิ จการท่องเที+ ยวที+ เป็ นรายได้หลักของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการ
ท่องเที+ยวเมืองรอง จะมีส่วนสนับสนุนธุ รกิจการบิน รวมทั4งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั ทุกภาคส่ วนในประเทศ ซึ+ งการบินไทย
สามารถนํานักท่องเที+ยวจากทัว+ โลกเข้าสู่ เมืองรอง โดย ททท. สามารถสนับสนุนทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ด้านอุตสาหกรรมการบิน ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที+มีเที+ยวบินเข้า-ออก ที+ท่าอากาศยาน


;

สุ วรรณภูมิมากที+สุด การได้ผนึ กกําลังร่ วมกับ ทอท. จะเป็ นการส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในการขนส่ ง
ทางอากาศที+แข็งแกร่ งในภูมิภาคนี4
- ด้านข้อมูลข่าวสารในยุคดิ จิทลั เพื+อสนับสนุ นยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ ;.> โดยการสนับสนุ นใน
เรื+ อง Big Dataโดยการบินไทย ททท. ทอท. และ ธนาคารกรุ งไทย ร่ วมพัฒนาข้อมูลในส่ วนของนักท่องเที+ยว และ
พัฒนาด้าน Payment Gateway ซึ+ งจะช่วยส่ งเสริ มการขายให้การบินไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
 การปลดระวางเครื+ องบินแบบโบอิ4ง A=A-;>> จํานวน ลํา และดําเนิ นการขายเครื+ องบิ นที+ ปลดระวางแล้ว
ลําได้แก่ แอร์บสั A==>-=>> จํานวน ลํา และโบอิ4ง BA=A-;>> จํานวน ลํา
 การออกและเสนอขายหุ น
้ กูค้ รั4งที+ /
และ ครั4งที+ /
รวมจํานวน =,>>> ล้านบาท เมื+อวันที+
@ กุมภาพันธ์
และ สิ งหาคม
ตามลําดับ ระยะเวลา - ปี เพื+อชําระคืนหุ น้ กูท้ ี+ครบกําหนดชําระ และ
หรื อ คื นเงิ นกูข้ องบริ ษทั ฯ ที+ มีต ้นทุ นทางการเงิ นที+ สูงกว่า และหรื อ ลงทุ นในสิ นทรั พ ย์ และหรื อใช้เป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในกิจการ
นอกจากนี4 คณะกรรมการบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้มีมติแต่งตั4งนายสุ เมธ ดํารงชัยธรรม ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ มีผลตั4งแต่วนั ที+ กันยายน
เป็ นต้นไป
ทั4งนี4 จากผลสําเร็ จของการดําเนิ นการปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื+ อง ทําให้การบินไทยยังได้รับรางวัล
TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยี+ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ > ปี โดยได้ต่อเนื+องเป็ นปี ที+ = รางวัลสายการบินยอดเยี+ยมของโลก
จากสกายแทรกซ์ประจําปี
ถึง = รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับ สายการบินที+ ให้บริ การชั4นประหยัดยอดเยี+ยม
ของโลก (World’s Best Economy Class) และรางวัลอันดับ สายการบินที+ให้บริ การอาหารสําหรับชั4นประหยัด
ยอดเยี+ยม (Best Economy Class Onboard Catering) โดยทั4งสองรางวัลได้รับต่อเนื+องเป็ นปี ที+ นอกจากนี4 ยงั ได้รับ
รางวัลอันดับ สายการบินที+ให้บริ การสปาเลาจน์ยอดเยี+ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) ซึ+ งได้รับ
ต่อเนื+องกันเป็ นปี ที+ ; รวมทั4ง ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็ น ใน > สายการบินที+ดีที+สุดในโลก (World’s Best Airline
> @) เป็ นต้น ประกอบกับสายการบินไทยสมายล์ ยังได้รับรางวัลใหญ่จาก Trip Advisor ต่อเนื+ องเป็ นปี ที+ ได้แก่
สายการบินยอดเยี+ยมอันดับหนึ+ งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี+ยมในภูมิภาค
เอเชีย (Best Regional Airline in Asia)
ในปี
บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ได้รับมอบเครื+ องบิ นใหม่จาํ นวน ลํา และปลดระวาง
เครื+ องบินแบบโบอิ4ง BA=A-;>> จํานวน ลํา ทําให้ฝงู บินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ณ = ธันวาคม
มีจาํ นวน
>= ลํา สู งกว่า ณ สิ4 นปี ก่อน = ลํา โดยมีอตั ราการใช้ประโยชน์ของเครื+ องบิน .> ชัว+ โมง เท่ากับปี ก่อน มีปริ มาณ
การผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิ+มขึ4 น .9% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิ+มขึ4 น .>% อัตราส่ วนการ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี+ย AA. % ตํ+ากว่าปี ก่อนซึ+ งเฉลี+ยที+ A9. % โดยมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที+ทาํ การขนส่ ง
รวมทั4งสิ4 น ;.= ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน .>%
ทั4งนี4 จากเหตุการณ์เครื+ องยนต์โรลส์รอยซ์ TRENT >>> ที+ติดตั4งกับเครื+ องบินโบอิ4ง A@A-@ และ A@A-9 ที+
บริ ษทั ฯ มีอยูใ่ นฝูงบินรวม @ ลํา และ TRENT 9>> ที+ติดตั4งกับเครื+ องบินแอร์ บสั A=@>-@>> ที+บริ ษทั ฯ มีอยู่ในฝูงบิน
จํานวน ลํา ประสบปั ญหาตัวใบพัด (Turbine Blade) เกิดรอยร้าวและแตกในเครื+ องยนต์ที+อาจส่ งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการบิน ทั4งนี4 เป็ นปั ญหาที+เกิดขึ4นต่อเนื+ องมาตั4งแต่ปี > และเกิดขึ4นกับสายการบินทัว+
โลกที+ใช้เครื+ องยนต์รุ่ นดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ต้องทยอยสลับจอดเครื+ องบินโบอิ4ง A@A-@ A@A-9 และแอร์ บสั A=@>@>> เพื+ อ ถอดเครื+ องยนต์ ส่ ง ไปซ่ อ ม โดยส่ ง ผลกระทบกับ ตารางบิ น โดยเฉพาะตารางบิ น ภาคฤดู ห นาว
( @ ตุลาคม
-=> มีนาคม
) บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การปรับตารางบิ นและความถี+ ของเที+ ยวบิ นให้สอดคล้องกับ

จํานวนเครื+ องบินที+มีอยู่ ทั4งนี4จากเหตุการณ์ดงั กล่าวมีผลกระทบกับการบริ การทําให้เกิดเที+ยวบินล่าช้า เกิดค่าใช้จ่าย
เพิ+มขึ4น ตลอดจนสู ญเสี ยโอกาสในการหารายได้ตามแผนที+วางไว้ ทั4งนี4 ณ = ธันวาคม
เครื+ องบินโบอิ4ง BA@A-9
และแอร์บสั A=@>-@>> ทําการบินได้ตามปกติแล้ว คงเหลือเครื+ องบินโบอิ4ง BA@A-@ จํานวน ; ลํา ที+ตอ้ งจอดเพื+อนํา
เครื+ องยนต์ไปส่ งซ่อม
ในปี
การแข่ งขันในอุตสาหกรรมการบิ นยังคงรุ นแรง ราคานํ4ามันในตลาดโลกที+ เพิ+ มสู งขึ4 นโดย
ปรับตัวสู งสุ ดในรอบ ; ปี การปรับประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+ องบินและเครื+ องยนต์อะไหล่จากร้อยละ >
เป็ นร้ อ ยละ ของมู ลค่ าต้นทุ นเริ+ มแรก ประกอบกับค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที+ ย งั คงอยู่ใ นระดับสู ง ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประจําปี
ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน 9,> @ ล้านบาท ในขณะที+ปีก่อนมี
กําไร ,@ ล้านบาท โดยมีรายได้รวมจํานวน 99, >> ล้านบาท เพิ+มขึ4น A, ; ล้านบาท (=.9%) ทั4งจากรายได้
ค่าโดยสารและค่านํ4าหนักส่ วนเกิน รายได้ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์ รายได้จากการบริ การอื+นๆ และรายได้
อื+นๆ แต่มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน >@, @ ล้านบาท เพิ+มขึ4น 9,; @ ล้านบาท ( >.=%) เป็ นผลจากค่านํ4ามันเครื+ องบิน
เพิ+มขึ4น 9,@@ ล้านบาท ( 9.A%) จากราคานํ4ามันเฉลี+ยเพิ+มขึ4น =>. % ถึงแม้วา่ จะมีการบริ หารความเสี+ ยงราคานํ4ามัน
ได้ดีข4 ึนกว่าปี ก่อนก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมนํ4ามันสู งขึ4น 9,@> ล้านบาท (A.=%) สาเหตุหลักเกิดจาก
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน ค่าเช่าเครื+ องบิน และค่าเสื+ อมราคาเพิ+มขึ4น ประกอบกับปริ มาณการผลิตและ
ปริ มาณการขนส่ งที+เพิ+มขึ4น ขณะที+มีตน้ ทุนทางการเงิน-สุ ทธิ ลดลง ล้านบาท (;.A%) จากการบริ หารเงินสดและ
การปรับโครงสร้างทางการเงินต่อเนื+ องจากปี ก่อน
ในปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื+ องบินจํานวน =,; 9
ล้านบาท ขณะที+มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ 9 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าหนี4 สิน
ที+เป็ นเงินตราต่างประเทศ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนสุ ทธิ , 9 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วน
ที+เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ , ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ .== บาท ในขณะที+ปีก่อนขาดทุนต่อหุน้ >.9A บาท
ทั4งนี4 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรก่อนหักต้นทุ นทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื+ อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าสิ นทรั พย์และเครื+ องบิ น และผลขาดทุ นจากการเปลี+ ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงิ นลงทุ น
(EBITDA) จํานวน ;,;9; ล้านบาท ตํ+ากว่าปี ก่อน 9, ล้านบาท (=9.A%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ A.=%
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที+เท่ากับ . %
2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี #$%!
ในปี

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีการเปลี+ยนแปลงทางบัญชีดงั นี4

การทบทวนมูลค่ าคงเหลื อของเครื+ องบิ นและเครื+ องยนต์อะไหล่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+
(ปรับปรุ ง >) เรื+ อง ที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และได้เปลี+ยนแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+ องบินและ
เครื+ องยนต์อะไหล่ จากเดิมร้อยละ > เป็ นร้อยละ ของมูลค่าต้นทุนเริ+ มแรกโดยอาศัยข้อมูลราคาขายเครื+ องบินใน
อดี ต และข้อมูลจากผูเ้ ชี+ ยวชาญการประเมิ นราคาเครื+ องบิ นที+ ได้รับการยอมรั บในอุตสาหกรรมการบิ นและการ
เปลี+ยนแปลงเทคโนโลยีการบิน จากการเปลี+ยนแปลงดังกล่าวทําให้ค่าเสื+ อมราคาของเครื+ องบินและเครื+ องยนต์อะไหล่
ในปี
เพิ+มขึ4นจํานวน =, 9 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ .9)
การทบทวนระยะเวลาการรับรู ้บตั รโดยสารที+จาํ หน่ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้ใช้บริ การจากเดิมรับรู ้เป็ นรายได้
เมื+อบัตรโดยสารมีอายุเกินกว่า ; เดือน เป็ น เดือนนับจากวันที+ออกบัตรโดยสาร ทําให้รายได้ค่าโดยสารสําหรับ
ปี
เพิ+มขึ4น ,028 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ .=A)

งบการเงินรวมของปี
ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ได้แก่ ) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด ) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด =) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ+ง จํากัด ;) บริ ษทั ทัวร์เอื4องหลวง จํากัด และ ) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ4าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื+นๆ
- อื+นๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ4ามันเครื+ องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ4ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื+ องบินเช่าดําเนิ นงาน
หัก ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื+ องบิน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ
ขาดทุนสุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ขาดทุนต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที+นงั+ -กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี+ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นํ4าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี+ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื+ องบินที+ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ = ธ.ค.
(ลํา)
ชัว+ โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว+ โมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื+ องบินเฉลี+ย
(ชัว+ โมง/ลํา/วัน)
อัตราแลกเปลี+ยนเฉลี+ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ4ามันเฉลี+ย
(USD/BBL)
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หมายเหตุ : ) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี+ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื+ อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื+ องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน)

รายได้
ในปี

บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีรายได้รวมเพิมขึน ,

ล้านบาท ( ."%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี

รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและนํ4าหนักส่ วนเกินมีจาํ นวน >,
สาเหตุหลักเกิดจาก

ล้านบาท เพิ+มขึ4น ,A@> ล้านบาท ( .@%)

- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร เพิ+มขึ4น .>% คิ ดเป็ นเงิ นประมาณ ,;@> ล้านบาท โดยเพิ+มขึ4 นใน
เส้นทางข้ามทวีป และเส้นทางภูมิภาคเอเชียสายใต้และสายตะวันตก รวมถึงเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์
แต่ลดลงเส้นทางภูมิภาคเอเชี ยสายเหนื อ สายอินโดจีนและสายตะวันออกกลาง รวมทั4งในเส้นทางภายในประเทศ
ในขณะที+ บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ+มขึ4 น .9% ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin
Factor) เฉลี+ย AA. % ตํ+ากว่าปี ก่อนซึ+ งเฉลี+ย A9. %
- รายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่ านํ4ามันและค่าเบี4 ยประกันภัย) เฉลี+ ย
เท่ากับ . 9 บาท/RPK สู งกว่าปี ก่อน >.> บาท (>.9%) ทําให้รายได้จากผูโ้ ดยสารเพิ+ มขึ4 น ,; > ล้านบาท โดยมี
ผลกระทบจากการแข็งค่ าของเงิ นบาทโดยเฉพาะเมื+ อเที ยบกับสกุลเงิ นที+ เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงิ นเยน ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยูโร และดอลลาร์ ออสเตรเลีย ทําให้รายได้เมื+อคิดเป็ นเงิ นบาทลดลง >.> บาท/RPK หรื อประมาณ ;, @
ล้านบาท หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี+ ยนรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี+ ยต่ อหน่ วยจะเพิ+ มขึ4 นประมาณ =.A% หรื อ
ประมาณ ,A@ ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากการปรั บเพิ+ มอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่ านํ4ามัน (Fuel Surcharge)
เนื+องจากราคานํ4ามันที+เพิ+มขึ4น
ตารางแสดงข้ อมูลการดําเนินงานด้ านการขนส่ งผู้โดยสาร จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
เปลียนแปลงจากปี ก่ อน (% )
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ ง

อัตราส่ วนการบรรทุกผู้โดยสาร (% )
#$%!

#$%D

ภูมิภาคเอเชีย

+=.

+.

A.

A .9

ข้ามทวีป

+;.>

+.

@>.

@.

ภายในประเทศ

-@.A

-A.

A .=

A;.

ตารางแสดงข้ อมูลรายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทียวบินแบบไม่ประจํา
รวมรายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
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เปลียนแปลง
ล้ านบาท
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- รายได้ ค่าโ ดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบินในภูมิภาคเอเชี ย มีจาํ นวน @@,;=>
ล้านบาท เพิ+มขึ4นจากปี ก่อน , >@ ล้านบาท ( .;%) โดยในปี
บริ ษทั ฯ เพิ+มเที+ยวบินและความถี+ในเส้นทางที+
มีปริ มาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น เพื+อรองรับการเติ บโตของตลาดในภูมิภาคเอเชี ย เช่ น เส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯโตเกียว กรุ งเทพฯ-ซัปโปโร และกรุ งเทพฯ-ปูซาน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกเส้นทางบิน กรุ งเทพฯเตหะราน ประเทศอิหร่ าน เมื+อวันที+ มีนาคม
ในส่ วนของสายการบินไทยสมายล์ได้ยกเลิกทําการบินเส้นทาง
ภูเก็ต-กวางโจว เมื+ อวันที+ => มิ ถุนายน
โดยเปลี+ยนทําการบิ นเส้นทาง กรุ งเทพ-กวางโจว ทดแทน เมื+อวันที+
กรกฎาคม
และเพิ+มจุดบินใหม่ไปยังฮ่องกง โดยทําการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง ภูเก็ต-ฮ่องกง เมื+อ
วันที+ @ ตุลาคม
ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ+มขึ4น =. % อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการชะลอ
ตัวอย่างรุ นแรงของตลาดท่องเที+ยวจีนต่อเนื+ องมาตั4งแต่เดือน กรกฎาคม
ส่ งผลให้ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
เพิ+มขึ4นเพียง . % อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารลดลงจาก A .9% ในปี > เป็ น A . % ในปี นี4 แต่รายได้เฉลี+ย
ต่อหน่วยเพิ+มขึ4น . % สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ+มอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ4ามัน (Fuel Surcharge)
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบินข้ ามทวีป มีจาํ นวน , ล้านบาท
เพิ+มขึ4นจากปี ก่อน ,9 @ ล้านบาท (=.=%) โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิ+มขึ4น ;.>% สาเหตุหลักเกิดจากการ
เปิ ดเส้นทางบินตรงสู่ กรุ งเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรี ย เมื+อวันที+ พฤศจิกายน > ถึงแม้ว่าได้ปรับลดเที+ยวบิน
ในเส้นทางออสเตรเลี ย ได้แ ก่ เส้นทางไปกลับ กรุ ง เทพฯ-ซิ ด นี ย ์ และกรุ งเทพฯ-บริ ส เบน ปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารเพิ+มขึ4 น . % อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารลดลงจาก @ . % ในปี > เป็ น @>. % ในปี นี4 ขณะที+
รายได้เฉลี+ยต่อหน่วยเพิ+มขึ4นจากปี ก่อนประมาณ .A% สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ+มอัตราค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่า
นํ4ามัน (Fuel Surcharge)
- รายได้ ค่าโ ดยสารและค่ านําหนัก ส่ วนเกิ นสําหรั บ เส้ นทางบิ นภายในประเทศ มีจาํ นวน 9,@ ;
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน ,AA9 ล้านบาท ( .=%) โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง @.A% ปริ มาณการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง A. % และรายได้เฉลี+ยต่อหน่วยลดลง @. % จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุน
ตํ+าที+มีการลดราคาและแย่งส่ วนแบ่งตลาด บริ ษทั ฯ ยกเลิกทําการบินไปยังเกาะสมุย ตั4งแต่วนั ที+ 3 กันยายน
เป็ น
ต้นไป อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่ วมมือระหว่างกันบนเที+ ยวบินรหัสร่ วม (Code Share
Flight) กับสายการบิ นบางกอกแอร์ เวย์ในทุ กเที+ ยวบิ นของเส้นทางนี4 ทั4งนี4 อตั ราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสารใน
เส้นทางบินภายในประเทศเพิ+มขึ4นจาก A;. % ในปี > เป็ น A .=% ในปี นี4
 รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์

รายได้จากค่ าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณี ยภัณฑ์มีจาํ นวน ,=;> ล้านบาท เพิ+ มขึ4 น ,> @ ล้านบาท
( >. %) เป็ นผลจากรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี+ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ4ามัน) เท่ากับ @. บาท เพิ+มขึ4น
>. = บาท ( . %) หรื อประมาณ ,= > ล้านบาท ประกอบกับมีปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight TonKilometers : RFTK) เพิ+มขึ4น =.A% คิดเป็ นเงินประมาณ A> ล้านบาท จากภาคการส่ งออกที+ยงั ดีข4 ึนอย่างต่อเนื+ อง
จากปี ก่อน ถึงแม้ว่าจะเริ+ มชะลอตัวลง ทําให้มีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี+ย >.@%
ลดลงจากปี ก่อนที+เฉลี+ย .>% แต่สูงกว่าค่าเฉลี+ยของอุตสาหกรรมที+ ;9. %
 รายได้ การบริการอืน ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพื4น ครัวการบิน การ
บริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื+นๆ มีจาํ นวน =,=A> ล้านบาท เพิ+มขึ4นจากปี ก่อน , 9 ล้านบาท
( >.;%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากทุกหน่วยธุ รกิจสู งกว่าปี ก่อน โดยรายได้จากการบริ การภาคพื4น และรายได้
จากครั วการบิ น สู งกว่าปี ก่ อนจากจํานวนเที+ ยวบิ นสายการบิ นลูกค้าที+ สู งขึ4 น และรายได้จากการให้บ ริ การด้า น
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คลังสิ นค้าเพิ+มขึ4นจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าที+สูงกว่าปี ก่อน รวมทั4งรายได้จากการให้บริ การซ่ อมบํารุ งอากาศยาน
สู งกว่าปี ก่อนอีกด้วย
 รายได้ อืนๆ มีจาํ นวน =, = ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน ,;;A ล้านบาท ( 9.=%) สาเหตุหลักจากกําไรจากการ
ขายหุ ้ น ในบริ ษัท โรงแรมรอยัล ออคิ ด (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) A ล้า นบาท และ กํา ไรจากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ท4 งั ในและต่างประเทศ ได้แก่ อสังหาริ มทรั พย์ที+เมืองซิ ดนี ย ์ ประเทศออสเตรเลีย เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก และเมืองมาดริ ด ประเทศสเปน และอสังหาริ มทรัพย์ที+จงั หวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั4งสิ4 นประมาณ A =
ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน >@, @ ล้านบาท เพิ+มขึ4 น 9,; @ ล้านบาท
( >.=%) โดยมีรายละเอียด ดังนี4
 ค่ านํามันเครื องบิน จํานวน >,>9 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ @.@ ของค่าใช้จ่ายรวมเพิ+มขึ4นจากปี ก่อนที+

คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ . จํานวน 9,@@ ล้านบาท ( 9.A%) สาเหตุหลักจากราคานํ4ามันเครื+ องบิ นเฉลี+ยสู งกว่าปี
ก่อน =>. % ถึงแม้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าทําให้ค่านํ4ามันเมื+อคํานวณเป็ นเงินบาทลดลง และมีรายได้ใน
การบริ หารความเสี+ ยงราคานํ4ามัน ,@99 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน , 9 ล้านบาท
 ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานไม่ รวมนํามัน มีจาํ นวน ;;, => ล้านบาท เพิ+มขึ4น 9,@> ล้านบาท (A.=%) โดยมี

รายละเอียดดังนี4
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
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการมี จาํ นวน =>,@A ล้านบาท เพิ+ มขึ4 น , A= ล้า นบาท (=.9%) จากการปรั บ ขึ4 นเงิ นเดื อ น
ประจําปี ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายเงินชดเชยวัดลาหยุดพักผ่อนที+ไม่ได้ใช้ (Vacation Compensation) เพิ+มขึ4น
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับนักบินและลูกเรื อ และค่า
สิ นค้าและพัสดุใช้ไปมีจาํ นวนรวม = ,9> ล้านบาท ลดลง ล้านบาท (>. %) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของ
เงิ นบาทเมื+ อ เที ย บกับ สกุลเงิ นหลักของค่ า ใช้จ่า ย โดยเฉพาะเงิ นสกุลดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ยูโ ร เยน และดอลลาร์
ออสเตรเลีย ซึ+ งทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ @ > ล้านบาท (ผลกระทบเฉพาะบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน))
หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี+ยน ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับการบินจะเพิ+มขึ4น A;9 ล้านบาท จากปริ มาณการผลิต
และปริ มาณการขนส่ งที+เพิ+มขึ4นในเส้นทางภูมิภาคเอเชีย และเส้นทางข้ามทวีป
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยานมี จาํ นวน >,>@@ ล้านบาท เพิ+มขึ4 น ,@; ล้านบาท ( . %)
สาเหตุ หลักเกิ ด จากการปรั บประมาณการค่ าซ่ อมใหญ่ของเครื+ องยนต์ GE9> สํา หรั บเครื+ อ งบิ น BAAA-=>>ER
เพิ+มขึ4นตามการใช้งานจริ งซึ+ งทําให้เครื+ องยนต์ถึงกําหนดส่ งซ่ อมเร็ วกว่าที+กาํ หนดไว้เดิม ประกอบกับอัตราค่าซ่ อม
โดยเฉลี+ยสู งขึ4นกว่าปี ก่อน ถึงแม้ว่าการแข็งค่าของเงินบาทเมื+อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ทําให้ค่าซ่ อมแซมและ
ซ่อมบํารุ งอากาศยานลดลงได้ส่วนหนึ+งก็ตาม
ค่าเสื+ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมีจาํ นวน 9,>; ล้านบาท เพิ+มขึ4น ,> = ล้านบาท ( .9%) สาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลี+ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+ องบินและเครื+ องยนต์ตามที+กล่าวไว้ขา้ งต้น ทําให้ค่าเสื+ อมราคาใน
ปี
เพิ+มขึ4นประมาณ =, 9 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าเสื+ อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจะลดลง , >
ล้านบาท เป็ นผลจากมีเครื+ องบิ นและที+ นั+งเครื+ องบิ น รวมทั4งทรัพย์สินอื+ นที+ มีการคิ ดค่ าเสื+ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
ถึงแม้ว่าจะรับมอบเครื+ องบินภายใต้สัญญาเช่ าการเงิ นแบบแอร์ บสั A= >-9>> จํานวน ลํา โดยรับมอบในไตรมาส
ของปี
จํานวน ลํา และไตรมาสที+ ปี
จํานวน ลํา
ค่าเช่าเครื+ องบินและอะไหล่ มีจาํ นวน ,> A ล้านบาท เพิ+มขึ4น =,A= ล้านบาท (==. %) เนื+ องจากการ
รับมอบเครื+ องบินเช่าดําเนินงานรวม @ ลํา โดยเป็ นการรับมอบในปี > จํานวน ลํา ได้แก่ เครื+ องบินแบบแอร์ บสั
A= >-9>> จํานวน = ลํา และโบอิ4ง BA@A-9 จํานวน ลํา ในไตรมาส = และ ; ของปี > และรับมอบเครื+ องบิ น
แบบแอร์ บสั A= >-9>> จํานวน = ลํา ในไตรมาส ของปี
ถึ งแม้ว่าจะส่ งคื นเครื+ องบิ นเช่ าดําเนิ นงานแบบ
แอร์บสั A==>-=>> จํานวน ลํา ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื+อเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ทําให้ค่าเช่าลดลงได้
ส่ วนหนึ+งก็ตาม
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับการขายและโฆษณา มีจาํ นวน >,@;= ล้านบาท ลดลง =A ล้านบาท (=.=%) ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายเกี+ ยวกับการขายจํานวน 9,@ ล้านบาท ลดลง =A> ล้านบาท (=. %) สาเหตุหลักเกิ ดจาก
ค่ าใช้จ่ายในการสํารองที+ นั+งตํ+ากว่าปี ก่ อนจากจํานวนการสํารองที+ น+ังตํ+ากว่าปี ก่ อนตามจํานวนผู โ้ ดยสารที+ ลดลง
ประกอบกับเงิ นบาทแข็งค่ า เมื+ อเที ย บกับเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐ ฯ ทําให้ค่ าใช้จ่ายเมื+ อคํานวณเป็ นเงิ นบาทลดลง
นอกจากนี4 เป็ นผลจากการเจรจาเปลี+ยนวิธีการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนของ Altea System Usage จากเดิมเรี ยกเก็บตาม
จํานวนที+ใช้เกินกว่าที+กาํ หนดเป็ นเรี ยกเก็บแบบเหมาจ่าย ทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสํารองที+นงั+ ได้ส่วนหนึ+ง
- ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับการโฆษณาจํานวน ,> @ ล้านบาท ลดลง ล้านบาท (>. %)

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม มีจาํ นวน = ล้านบาท เพิ+มขึ4น = ล้านบาท ( .@%)
โดยมีรายละเอียดดังนี4
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 9 ล้านบาท ลดลง ; ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ; ล้านบาท ลดลง
A ล้านบาท จากการขายหุน้ ทั4งจํานวนโดยได้โอนกรรมสิ ทธิ‰ ให้ผซู ้ 4ื อเมื+อวันที+ = เมษายน
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด =A ล้านบาท ลดลง @ ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน+ แนล แอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จํากัด ; ล้านบาท เพิ+มขึ4น
ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั บริ การเชื4อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ล้านบาท เพิ+มขึ4น ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนใน บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) @ @ ล้านบาท ขาดทุนเพิ+มขึ4นจากปี ก่อน
= @ ล้านบาท
 ต้ นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ มีจาํ นวน ;,== ล้านบาท ลดลง

ล้านบาท (;.A%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การปรับโครงสร้างเงินกูย้ ืมโดยใช้เครื+ องมือทางการเงินต่อเนื+ องจากปี ก่อนทําให้ตน้ ทุนทางการเงิน (Cost of Fund)
ลดลงร้อยละ >. > โดยเงินกูเ้ ฉลี+ยของบริ ษทั ฯ ลดลง % จาก พันล้านบาท ในปี > เป็ น A พันล้านบาทใน
ปี
นอกจากนี4 ยงั มีผลจากการที+ เงิ นบาทแข็งค่าเมื+อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี4 สินระยะยาว ได้แก่ เงิ นยูโร
เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ ทําให้ดอกเบี4ยจ่ายเมื+อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงิน
ลดลงเพียง ;. % เนื+ องจากเงินกูส้ ่ วนหนึ+ งมีอตั ราดอกเบี4ยเป็ นแบบลอยตัวที+มีการปรับตัวสู งขึ4นต่อเนื+ องมาตลอดปี
ทั4งนี4 ณ วันที+ = ธันวาคม
ร้อยละ =9 ของเงินกูห้ ลังการทําธุ รกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงินมีอตั ราดอกเบี4ย
เป็ นแบบลอยตัว
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ และเครื องบิน มีจาํ นวน =,; 9 ล้านบาท เพิ+มขึ4 น @ ล้านบาท
(@.;%) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื+ องบินจํานวน =, > ล้านบาท เพิ+มขึ4น ; 9 ล้านบาท โดยในปี นี4 ต4 งั ด้อยค่า
เครื+ องบิน รวม 9 ลํา ประกอบด้วยเครื+ องบินแอร์ บสั A=>>- >> จํานวน ลํา A==>-=>> จํานวน = ลํา A=;>- >> = ลํา
A=;>- >> ลํา และโบอิ4ง BA;A-;>> ลํา และ BA=A-;>> ; ลํา รวม =,> ; ล้านบาท โดยราคาอ้างอิงจากผู ้
ประเมินราคามาตรฐานของเครื+ องบินแอร์ บสั A=;>- >> และ A340- >> ลดลงอย่างมากจึงมีการตั4งด้อยค่าที+สูงขึ4น
นอกจากนี4ต4 งั สํารองด้อยค่าของเครื+ องยนต์อะไหล่ รวม > เครื+ องยนต์ ประมาณ @ ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์จาํ นวน =>9 ล้านบาท ลดลง
ล้านบาท เนื+ องจากมีการสํารอง
ด้อยค่าอะไหล่เครื+ องบินหมุนเวียนที+เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
กําไรจากอัต ราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ 9 ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตราแลกเปลี+ยน
เงินตราต่างประเทศที+ยงั ไม่เกิดขึ4น (Unrealized FX Gain) @ ล้านบาท ซึ+ งเกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละสิ นทรัพย์
หนี4 สินที+เป็ นเงิ นตราต่างประเทศเป็ นเงิ นบาท ณ วันสิ4 นงวด จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื+อเที ยบกับเงิ นสกุลดอลล่าร์
สหรัฐฯ และเงินยูโร ณ = ธันวาคม
เมื+อเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ4 นปี ก่อน ทั4งนี4 บริ ษทั ฯ มีเงินกูใ้ นสกุลยูโรคิดเป็ น
ประมาณร้อยละ @.; ของเงินกูท้ 4 งั หมด และกําไรจากอัตราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศที+เกิดขึ4นแล้ว (Realized
FX Gain) 9 ล้านบาท

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
รายจ่ ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื+ องบิน
อื+น ๆ (ที+ไม่ใช่เครื+ องบิน)
รวม
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#$%!
#$%D
9, =
9>@
!D,!#!

9,= A
A=
F,FFD

ในปี 1 บริ ษทั ฯ มีรายจ่ายเพื+อการลงทุน >, ล้านบาท เพิ+มขึ4นจากปี ก่อน = ล้านบาท โดยรายจ่าย
ในการลงทุนของปี
ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื+ องบิน จํานวน 9, = ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการรับมอบเครื+ องบินเช่ าการเงิ น
แบบแอร์ บสั A= >-9>> จํานวน ลํา และเครื+ องยนต์อะไหล่รวม = เครื+ องยนต์ได้แก่ TRENT XWB-84 สําหรับ
เครื+ องบิ นแอร์ บสั A= >-9>> จํานวน เครื+ องยนต์ และเครื+ องยนต์ GE90-115B สําหรับเครื+ องบินโบอิ4ง B777-300ER
จํานวน เครื+ องยนต์
- การลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรอื+น ๆ จํานวน 9>@ ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริ การ
ภาคพื4น และเครื+ องมืออุปกรณ์การให้บริ การซ่ อมบํารุ งของฝ่ ายช่าง
การจัดหาเงินทุน
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุน รวมทั4งสิ4 น =>,=> ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี4
1. การออกหุ ้ น กู้ ร วมจํ า นวน =,>>> ล้ า นบาท โดยเป็ นการออกหุ ้ น กู้ ใ นเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์
จํานวน ,>>> ล้านบาท (ระยะเวลา - ปี ) และ ในเดือนสิ งหาคม จํานวน A,>>> ล้านบาท (ระยะเวลา
- ปี ) เพื+อชําระคื นหุ น้ กูท้ ี+ ครบกําหนดชําระ และหรื อคื นเงิ นกูข้ องบริ ษทั ฯ ที+มีตน้ ทุนทางการเงินที+ สูงกว่า และ
หรื อลงทุนในสิ นทรัพย์ และหรื อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. การจัดหาเงิ นกูร้ ะยะยาวด้วยวิธีการเช่ าซื4 อ โดยใช้เครื+ องบิ นเป็ นหลักทรั พย์ค4 าํ ประกันเพื+อชําระค่ า
เครื+ องบิน A= >-9>> จํานวน ลํา รวมประมาณ A,@> ล้านบาท
3. การกูเ้ งิ นระยะยาวจากสถาบันการเงิ นในประเทศรวมจํานวน , >> ล้านบาท เพื+อใช้เป็ นเงิ นลงทุน
ประจําปี และชําระคืนเงินกูท้ ี+ครบกําหนด
4. การเบิกใช้วงเงินสิ นเชื+อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศเพื+อขยายระยะเวลา (Roll-over) เพื+อ
จ่ายชําระคืนหุน้ กูท้ ี+ครบกําหนดไถ่ถอนและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานรวมทั4งสิ4 น A,>>> ล้านบาท

=

โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี4
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี+ยนแปลงอัตราแลกเปลี+ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ+มขึ4น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
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( ,>99)
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(=, > )
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A
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ในปี
เมื+ อเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อนบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี เงิ นสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน
A,;>> ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน , 9 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหา
เงิ นจํานวน ,@; ล้านบาท ตํ+ากว่าปี ก่อน ,@= ล้านบาท จากการชําระคืนเงิ นกูร้ ะยะสั4นและระยะยาวตํ+ากว่าปี
ก่อน ประกอบกับมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ,>99 ล้านบาท ตํ+ากว่าปี ก่อน ,>>A ล้านบาท เนื+ องจากในปี นี4 มี
เงินสดรับจากการขายหุ น้ ใน บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 9 = ล้านบาท เป็ น
ผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันที+ = ธันวาคม
ลดลงจาก ณ วันที+ = ธันวาคม > เป็ น
จํานวน , =@ ล้านบาท
เครื องบิน
ในปี
บริ ษทั ฯ ได้รับมอบเครื+ องบินใหม่จาํ นวน ลํา และปลดระวางเครื+ องบินแบบโบอิ4ง BA=A-;>>
จํานวน ลํา ทําให้จาํ นวนเครื+ องบินที+ใช้ในการดําเนินงาน ณ = ธันวาคม
มีจาํ นวน >= ลํา (รวมเครื+ องบิน
แอร์บสั A= >- >> จํานวน > ลํา ซึ+ งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) สู งกว่า ณ สิ4 นปี ก่อน = ลํา
และมีเครื+ องบินที+ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที+ = ธันวาคม
จํานวน ลํา
สิ นทรัพ ย์
ณ วันที+ = ธันวาคม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน @,A ล้านบาท ลดลงจากวันที+
= ธันวาคม > จํานวน ,> ; ล้านบาท (;.=%) โดยมีรายละเอียด ดังนี4

;
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561
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+องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด+ ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื+องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2560

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

%

13,692
490
35,366
49,548

5.1
0.2
13.1
18.4

15,230
201
36,085
51,516

5.4
0.1
12.8
18.3

-1,538
+289
-719
-1,968

-10.1
+143.8
-2.0
-3.8

45,946
105,600
11,708
341
13,311
2,692
179,598
39,575
268,721

17.1
39.3
4.4
0.1
5.0
1.0
66.9
14.7
100.0

6,124
42,186
113,220
9,592
599
13,554
2,828
188,103
41,156
280,775

2.2
15.0
40.3
3.4
0.2
4.9
1.0
67.0
14.7
100.0

-6,124
+3,760
-7,620
+2,116
-258
-243
-136
-8,505
-1,581
-12,054

-100.0
+8.9
-6.7
+22.1
-43.1
-1.8
-4.8
-4.5
-3.8
-4.3

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน ;9, ;@ ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ @.; ของสิ นทรัพย์ท4 งั หมดลดลงจากวันที+
= ธันวาคม > เป็ นจํานวน ,9 @ ล้านบาท (=.@%) โดยมีสาเหตุสาํ คัญดังนี4
 เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดมีจาํ นวน =, 9 ล้านบาท ลดลง , =@ ล้านบาท ( >. %) สาเหตุ

หลักจากเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดําเนินงานตํ+ากว่าเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที+ถือไว้เพื+อขายเพิ+มขึ4น @9 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับโอนสิ นทรัพย์รอ

การขายมาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที+ ถือไว้เพื+อขายรวมจํานวน A=; ล้านบาท ประกอบด้วย เครื+ องบิ น ลํา ได้แก่
แอร์ บสั A==>-=>> จํานวน ลํา โบอิ4ง BA;A-;>> จํานวน ลํา และ โบอิ4ง BA=A-;>> จํานวน ลํา จํานวนรวม 9;
ล้านบาท และที+ ดินในต่างประเทศและสิ นทรัพย์อื+นรวมจํานวน ;> ล้านบาท ในขณะที+ ในระหว่างปี มีการจําหน่ าย
เครื+ องบิ นโบอิ4 ง BA=A-;>> จํานวน ลํา และแอร์ บ ัส A==>-=>> จํานวน ลํา และอสั งหาริ มทรั พย์ท4 ังในและ
ต่ างประเทศของบริ ษ ทั ฯ ทั4งนี4 ณ วันที+ = ธันวาคม
สิ นทรั พย์ไม่ หมุ นเวี ยนที+ ถือไว้เพื+ อขายประกอบด้วย
เครื+ องบินจํานวน = ลํา ได้แก่ แอร์บสั A==>-=>> จํานวน ลํา และโบอิ4ง BA;A-;>> จํานวน ลํา รวมจํานวน ;9> ล้านบาท
 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื+นๆ มีจาํ นวน = ,= ล้านบาท ลดลง A 9 ล้านบาท ( .>%) สาเหตุหลักเกิ ดจาก

ลูกหนี4 การค้ามี จาํ นวน >,=9; ล้านบาท ลดลง ,= ล้านบาท จากยอดขายในเดื อนธันวาคม
ที+ ต+ าํ กว่าเดื อน
ธันวาคม > อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีความสามารถในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี4 จากลูกหนี4 การค้าได้เร็ วขึ4 น
โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี4 เฉลี+ยลดลงจาก = วัน ในปี > เป็ น วันในปี
ซึ+ งตํ+ากว่าระยะ เวลาการให้สินเชื+ อ
โดยปกติของบริ ษทั ฯ

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํ นวน A9, 9@ ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ .9 ของสิ นทรัพย์ท4 งั หมด ลดลง
จากวันที+ = ธันวาคม > เป็ นจํานวน @, > ล้านบาท (;. %) โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการคิดค่าเสื+ อมราคาตามปกติ
ของสิ นทรัพย์ การปรับลดประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+ องบินและเครื+ องยนต์อะไหล่จากร้อยละ > เป็ นร้อยละ
ของมูลค่าต้นทุนเริ+ มแรก และการปลดระวางเครื+ องบินแบบโบอิ4ง BA=A-;>> จํานวน ลํา ถึงแม้วา่ จะมีการรับมอบ
เครื+ องบินเช่าการเงินแบบแอร์ บสั A= >-9>> จํานวน ลํา และเครื+ องยนต์จาํ นวน = เครื+ องยนต์กต็ าม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+น ๆ มีจาํ นวน =9, A ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ ;.A ของสิ นทรัพย์ท4 งั หมด ลดลง
จากวันที+ = ธันวาคม > จํานวน , @ ล้านบาท (=.@%) โดยมีรายการที+ลดลงและเพิ+มขึ4นอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- สิ นทรัพย์รอการขายมีจาํ นวน ;,@9 ล้านบาท ลดลง =,A=; ล้านบาท (;=.=%) สาเหตุหลักเกิดจากการตั4ง
สํารองด้อยค่าของเครื+ องบินเพิ+มขึ4นในปี นี4จาํ นวน =, > ล้านบาท และการโอนสิ นทรัพย์รอการขายไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที+ถือไว้เพื+อขายจํานวน A=; ล้านบาท ตามที+กล่าวไว้ขา้ งต้น
- เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวน ,=>> ล้านบาท ลดลง ,>9 ล้านบาท (= .=%) สาเหตุหลักจากขายหุ ้น
ของบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทําให้เงินลงทุนลดลงประมาณ A@ ล้านบาท ประกอบ
กับบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงานขาดทุน ทําให้เงินลงทุนลดลงประมาณ @ @ ล้านบาท
- เงิ นประกันการบํารุ งรักษาเครื+ องบิ นตามสัญญาเช่ า (Maintenance Reserve) มีจาํ นวน =, =9 ล้านบาท
เพิ+มขึ4น =, > ล้านบาท (=>.=%) ตามประมาณการหนี4 สินระยะยาวที+บริ ษทั ได้ประมาณเพิ+มขึ4นในส่ วนค่าซ่ อมแซม
เครื+ องบิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานตามสภาพการบิ น และเงื+ อนไขการบํารุ งรักษาเครื+ องบิ น ทั4งนี4 บริ ษทั สามารถนํา
ค่าใช้จ่ายที+จะเกิดขึ4นตามประมาณการหนี4สินดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื+อนไขที+ปรากฏในสัญญาเช่า
- ค่าตกแต่งเครื+ องบิ นเช่าดําเนิ นงานรอการตัดบัญชี มีจาํ นวน ;, =9 ล้านบาท เพิ+มขึ4 น =99 ล้านบาท (9. %)
สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่ าอุปกรณ์ และผลิ ตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื+ องบิ นเช่ าดําเนิ นงานแบบแอร์ บ ัส A= >-9>>
จํานวน = ลํา และค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุ งเครื+ องบินเช่าดําเนิ นงานแบบโบอิ4ง A@A-@ จํานวน ; ลําโดยการติดตั4ง
Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ของปี
เท่ากับร้อยละ >.

เท่ากับร้อยละ - . @ ลดลงจากปี

> ซึ+ ง

หนีสิน

ณ วันที+ = ธันวาคม
หนี4 สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน ;@, ล้านบาท ลดลงจาก ณ
วันที+ = ธันวาคม > จํานวน ;9A ล้านบาท (>. %) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี4สิน ดังนี4

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2560

% ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

% ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี4 สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี4 สินระยะยาวทีถ+ ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )

66,046

26.6

68,031

27.4

-1,985

-2.9

หนีสิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี4 สินภายใต้เ งื+อนไขสัญญาเช่าเครื+องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

64,850
58,982
24,444

26.1
23.8
9.8

62,100
62,517
27,480

25.0
25.1
11.0

+2,750
-3,535
-3,036

+4.4
-5.7
-11.0

รวมหนีสิ นระยะยาว
หนี4 สินไม่หมุนเวีย นอื+นๆ

148,276
33,943

59.7
13.7

152,097
28,634

61.1
11.5

-3,821
+5,309

-2.5
+18.5

รวมหนีสิ น

248,265

100.0

248,762

100.0

-497

-0.2

หนี4สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี4สินที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+ งปี ,@ = ล้านบาท) ซึ+ งคิดเป็ นร้อยละ .
ของหนี4สิ4นทั4งหมดลดลงจาก ณ = ธันวาคม > จํานวน ,9@ ล้านบาท ( .9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- เงินกูร้ ะยะสั4นมีจาํ นวน =,>>> ล้านบาท ลดลง ;, A> ล้านบาท จากการจ่ายชําระคืนตามกําหนด
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีจาํ นวน @, => ล้านบาท เพิ+มขึ4น , A ล้านบาท สาเหตุมาจากค่านํ4ามันค้างจ่าย
เพิ+มขึ4น และตั4งค้างจ่ายเงินชดเชยวันลาหยุดพักผ่อนที+ไม่ได้ใช้ (Vacation Compensation) เพิ+มขึ4น
หนี4สินระยะยาว (รวมหนี4สินที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปี ,@ = ล้านบาท) ซึ+ งคิดเป็ นร้อยละ 9.A
ของหนี4สิ4นทั4งหมด ลดลง =,@ ล้านบาท ( . %) จากการกูย้ ืมเงินระยะยาว การออกหุ น้ กู้ และหนี4สินภายใต้
เงื+อนไขสัญญาเช่าเครื+ องบินแบบแอร์บสั A= >-9>> จํานวน ลํา รวมจํานวน =,=> ล้านบาท การจ่ายชําระคืน
เงินกูร้ ะยะยาวและหุน้ กูร้ วมจํานวน ,AA ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื+อเทียบกับเงิน
เงินสกุลยูโร และดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้วา่ จะอ่อนค่าเล็กน้อยเมื+อเทียบกับเงินสกุลเยน ณ = ธันวาคม
เมื+อ
เทียบกับ ณ วันสิ4 นงวดของปี > ทําให้หนี4สินระยะยาวเมื+อคิดเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจํานวน ,= ล้านบาท
หนี4สินไม่หมุนเวียนอื+นๆ ซึ+ งคิดเป็ นร้อยละ =.A ของหนี4 สิ4นทั4งหมด มีจาํ นวน ==,9;= ล้านบาท เพิ+มขึ4น ,=>9
ล้านบาท ( @. %) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี4 สินระยะยาวเพิ+มขึ4น ;,=9@ ล้านบาท จากประมาณการค่าใช้จ่าย
ค่าซ่ อมแซมเครื+ องบิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ที+ เกี+ ยวเนื+ องกับค่าซ่ อมเครื+ องบิ นตามสภาพการบิ นและเงื+ อนไขการ
บํารุ งรักษาเครื+ องบิ น ทั4งนี4 บริ ษทั ฯ สามารถนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปขอคื นจากผูใ้ ห้เช่ าได้จากรายการเงิ นประกันการ
บํารุ งรักษาเครื+ องบิ นตามสัญญาเช่ า (Maintenance Reserve) ประกอบกับประมาณการหนี4 สินสําหรับผลประโยชน์
พนักงานเพิ+มขึ4น 9@ ล้านบาท
ณ สิ4 นปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราส่ วนหนี4สินที+มีภาระดอกเบี4ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest
Bearing Debt to Equity) เท่ากับ A.; เท่า สู งกว่า ณ สิ4 นปี > ซึ+ งเท่ากับ .> เท่า และอัตราส่ วนหนี4สินรวมต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ . เท่า เพิ+มขึ4นจาก ณ สิ4 นปี > ที+เท่ากับ A.@ เท่า

A

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที+ = ธันวาคม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน >,; ล้านบาท ลดลงจากวันที+ = ธันวาคม >
จํานวน , A ล้านบาท (= . %) สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี
ทําให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Return on Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ .= ในปี > เป็ นติดลบ
ร้อยละ ;;. ในปี นี4
4. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
สถานการณ์ ข องอุ ต สาหกรรมการบิ นในปี
คาดการณ์ ว่า ยังคงเติ บ โตตามอัต ราการเติ บ โตของ
เศรษฐกิ จโลกที+ คาดว่าจะขยายตัว ถึงแม้ว่าจะตํ+ากว่าอัตราการขยายตัวในปี
โดยมี ปัจจัยเสี+ ยงที+ สําคัญที+ อาจ
ส่ งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กา และจีน ความไม่
แน่นอนทางการเมือง เช่น การถอนตัวออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) เป็ นต้น อย่างไร
ก็ตามคาดการณ์ว่าปั จจัยดังกล่าวจะไม่ส่งผลอย่างรุ นแรงเนื+ องจากมีปัจจัยกระตุ น้ เชิ งบวกจากนโยบายการคลังที+
ขยายตัวและการลงทุนทางธุรกิจที+กาํ ลังเติบโตในประเทศเศรษฐกิจสําคัญ อัตราการขนส่ งผูโ้ ดยสารและปริ มาณการ
ผลิตด้านผูโ้ ดยสารในปี
คาดว่ายังคงเติบโตถึงแม้ว่าจะลดลงจากปี
แต่ยงั สู งกว่าอัตราการเติบโตเฉลี+ย > ปี
นอกจากนี4ราคานํ4ามันดิบที+คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงใน ปี
โดยคาดการณ์ราคานํ4ามันเครื+ องบินเฉลี+ยอยู่
ที+ @ .= เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตํ+ากว่าปี
ร้อยละ A.
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิ นของไทยในปี
คาดการณ์ ว่ายังมี แนวโน้มขยายตัวจากปี
ใน
ทิ ศทางเดี ยวกับอุต สาหกรรมการบิ นโลก นอกจากนี4 การเร่ งสร้ างความเชื+ อมันของตลาดนักท่ องเที+ ยวจี นของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนี ยม Visa On Arrivals เป็ นการ
ชัว+ คราวครอบคลุม ประเทศรวมถึ งประเทศจี นจะเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้ตลาดนักท่ องเที+ ยวจี นทยอยฟื4 นตัว
กลับมาได้อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี4 ความคืบหน้าโครงการก่อตั4งศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เพื+อเป็ น
ศูนย์กลางการซ่อมบํารุ งอากาศยานที+ทนั สมัยระดับโลก และเป็ นแรงขับเคลื+อนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บินและอวกาศในประเทศไทยให้กา้ วไปไกลยิ+งขึ4น และส่ งผลดีต่อแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ซึ+ งจะเป็ นไปตามนโยบายไทยแลนด์ ;.> ของรัฐบาลไทย ที+มีวตั ถุประสงค์เพื+อพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตและบริ การโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยให้ไปสู่ ระดับโลก สําหรับความคืบหน้าการ
แก้ปัญหามาตรฐานการบินพลเรื อนของสํานักงานบริ หารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริ กา (FAA) เพื+อยกระดับการบิน
พลเรื อนของไทยจาก Category กลับขึ4นเป็ น Category ซึ+ งจะทําให้สายการบินของไทยสามารถขยายการรับส่ ง
ผูโ้ ดยสารเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ นั4นคาดว่า FAA จะเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็ นทางการ โดยสํานักงานการ
บินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตั4งเป้าว่าจะสามารถเพิ+มระดับกลับมาเป็ น Category ได้ภายในปี
ในปี

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีแผนการดําเนินงานที+สาํ คัญดังนี4

- ดําเนิ นการตามโครงการจัดหาเครื+ องบิ นของบริ ษทั ฯ ปี
- A ซึ+ งเป็ นการจัดหาเพื+อทดแทน
เครื+ องบินเก่าที+มีอายุใช้งานมากกว่า > ปี
- การเพิ+ มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงาน โดยการเร่ งทํากําไรเพิ+มจากตลาดเชิ งรุ ก และมี ตน้ ทุ นที+
แข่งขันได้ เช่ น โครงการพัฒนาและเพิ+มรายได้เสริ มนอกเหนื อจากรายได้หลักผ่านช่ องทาง Digital Marketing
โครงการบริ หารจัดการด้านการขายและการใช้ประโยชน์ของเครื+ องบิ น โครงการพัฒนาการดําเนิ นงานร่ วมกับ
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด การปรับปรุ งและพัฒนาการบริ การครบวงจรเพื+อสร้างประสบการณ์ที+ดีให้กบั

@

ลูกค้า ประกอบกับการมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายหลักที+มีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เช่น การบริ หาร
จัดการด้านนํ4ามัน และอัตราแลกเปลี+ยน เป็ นต้น
นอกจากนี4ในเดือน มกราคม

มีเหตุการณ์สาํ คัญดังนี4

- บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ น้ สามัญเพิ+มทุนจํานวนรวม 9>@.@ ล้านหุ น้
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ .A บาท บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพิ+มทุนต่อกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อยแล้วเมื+อวันที+ = กุมภาพันธ์
ซึ+ งบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ไม่ได้ใช้สิทธิ‰ ซื4 อหุน้ สามัญเพิ+มทุนดังกล่าวจึงทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ .@> เหลือ
ร้อยละ .9;
- สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที+ (TFRS ) เรื+ องรายได้
จากสัญญาที+ทาํ กับลูกค้า ซึ+ งมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินที+มีรอบระยะเวลาเริ+ มในหรื อหลังวันที+ มกราคม
เป็ นต้นไป ทั4งนี4 บริ ษทั ฯได้ปฎิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2561

2560

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.84

0.84

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกูห้ มุนเวียน)

เท่า

0.99

1.01

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)
อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

(4.54)

1.49

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(5.79)

(1.08)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(44.10)

(6.32)

ร้ อยละ

(2.58)

0.65

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี4สินที+มีภาระดอกเบี4ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

7.40

4.98

อัตราส่วนหนี4สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

12.14

7.77

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี4ย

เท่า

3.22

5.10

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที+ถือไว้เพื+อขาย) / หนี4 สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที+ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที+ถือไว้เพื+อขาย) +วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนี4 สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการ
ขนส่ งที+ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี+ยน)

9
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)ก่อนหักดอกเบี4ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี+ย
อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสั4น+หนี4 สินระยะยาวรวมส่ วนที+ถึงกําหนดชําระภายใน ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนหนีสิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี4 สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (Interest Coverage Ratio)
= EBITDA / ดอกเบี4ยจ่าย

