คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับปี 2562 สิ นสุ ดวันที" #1 ธันวาคม 2562 ของบริษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิ จโลกในปี 2562 มี ทิ ศทางชะลอตัวลงต่ อเนื! องจากผลกระทบสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริ กาและจีน ส่ งผลต่อแนวโน้มการลงทุนของโลกและความเชื! อมัน! ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
ส่ งออก ประกอบกับ ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จ และการเมื องที! กระจายตัวในหลายภู มิภาค เช่ น เสถี ยรภาพ
รัฐบาลในยูโรโซน ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงซึ! งส่ งผลต่อความกังวล
ในเศรษฐกิจและการเงินทัว! โลก อย่างไรก็ตามราคานํ7ามันดิบยังเป็ นปั จจัยบวก โดยราคานํ7ามันดิบในตลาดโลกในปี
2562 เฉลี!ยอยูท่ ี! 63.5 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตํ!ากว่าปี ก่อนร้อยละ 8.5
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีสญ
ั ญาณการชะลอตัวของภาคการส่ งออกสิ นค้าจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลก และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจี น ประกอบกับสถานการณ์ เงิ นบาทที! แข็งค่ าเมื! อ
เที ยบกับประเทศคู่คา้ สําคัญส่ งผลกระทบต่อทั7งภาคการส่ งออกและภาคการท่องเที! ยวของไทย อย่างไรก็ดียงั มีปัจจัย
สนับสนุ นจากภาคการท่ องเที! ยวที! ยงั ขยายตัวจากการที! ภาครัฐยังคงใช้มาตรการกระตุน้ การท่ องเที! ยวในเชิ งรุ กอย่าง
ต่ อ เนื! อ ง โดยการยกเว้น ค่ าธรรมเนี ย ม Visa on Arrival ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที! ย วต่ างชาติ 21 ประเทศ ทํ าให้ จ ํานวน
นักท่องเที! ยวต่างชาติที!เดินทางเข้าไทยในปี 2562 มีจาํ นวน 39.8 ล้านคน เพิ!มขึ7 นจากปี ก่อนร้อยละ 4.2 ทั7งนี7 5 อันดับ
แรกที!มีการขยายตัวของจํานวนนักท่องเที!ยวระหว่างประเทศมากที!สุดในปี 2562 ได้แก่ อินเดีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน ลาว
และอิ นโดนี เซี ย ตามลําดับ อย่างไรก็ดี นักท่ องเที! ยวชาวจี นซึ! งคิ ดเป็ นร้ อยละ 27.6 ของนักท่ องเที! ยวทั7งหมดที! เริ! ม
กลับมาขยายตัวตั7งแต่ เดื อน กรกฎาคม ถึ ง พฤศจิ กายน 2562 เฉลี! ยที! ร้อยละ 20.5 แต่ ในเดื อนธันวาคม 2562 กลับ
ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 เนื! องจากการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ! งคาดว่าจะส่ งผลกระทบต่อเนื! องถึง ไตรมาส
1 ของปี VWXY
จากข้อมูลของสมาคมการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริ มาณการผลิ ต
ด้านผูโ้ ดยสารและปริ มาณการขนส่ งในปี 2562 ที! เพิ!มขึ7 นประมาณ 3.4% และ 4.2% ตามลําดับ ซึ! งเป็ นการขยายตัวใน
อัตราที! ลดลงจากปี ก่อน และเป็ นปี แรกนับตั7งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที!ความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
ตํ!ากว่าแนวโน้มการเติ บโตระยะยาวที! 5.5% ทั7งนี7 จากผลกระทบจากสถานการณ์ เศรษฐกิ จโลกที! ชะลอตัวลง ความ
เชื! อมัน! ทางธุ รกิ จที! ลดลงท่ ามกลางความตึ งเครี ยดทางการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามปริ มาณการผลิ ตด้าน
ผูโ้ ดยสารที! เพิ! มขึ7 นตํ!ากว่าปริ มาณการขนส่ ง ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลี!ย 82.6% ซึ! งทําสถิติสูงสุ ด
เป็ นประวัติการณ์ สําหรับการขนส่ งสิ นค้าในภาพรวมปรับตัวลดลงจากปี ก่อน โดยมีปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและพัสดุ
ภัณฑ์ต! าํ กว่าปี ก่อน 3.3% และเป็ นการลดลงตํ!าสุ ดเป็ นปี แรกนับตั7งแต่ปี 2555 จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศส่ งผลให้ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าลดลง ในขณะที!ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์สูงกว่าปี ก่อน 2.1% อัตราการ
ขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์เท่ากับ 46.7% ทั7งนี7 IATA คาดการณ์ว่าในปี 2562 ธุ รกิจสายการบิ นจะยังคงมีกาํ ไร แต่ต!าํ กว่าปี ก่อน
อย่างไรก็ตามสายการบินยังต้องเผชิ ญกับภาวะต้นทุนที!อยู่ในระดับสู งทั7งค่านํ7ามันและบุคลากรในขณะที!ราคาขายบัตร
โดยสารเฉลี!ยในเส้นทางไป-กลับลดลง นอกจากนี7 สายการบินต้นทุนตํ!าที! มีเป็ นจํานวนมาก ทําให้เกิดอุปทานส่ วนเกิ น
ส่ งผลให้การแข่งขันด้านราคามีความรุ นแรง
อุตสาหกรรมการบิ นของไทยในปี 2562 เติ บโตในอัตราที! ลดลงตามภาวะเศรษฐกิ จโลกและไทย เหตุการณ์
ความไม่สงบในหลายประเทศ ประกอบกับค่าเงินบาทที!แข็งค่าขึ7นอย่างมาก ส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายในการมาเที!ยวเมืองไทย
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มี ต ้นทุ นที! สู งขึ7 น ทําให้นักท่ องเที! ยวส่ วนหนึ! งเปลี! ยนการเดิ นทางไปยังจุ ดหมายปลายทางอื! น ขณะที! อุปทานการ
ให้บริ การการบินของสายการบินขยายตัวทําให้เกิดการแข่งขันด้านราคาที!ทวีความรุ นแรงยิ!งขึ7น ซึ! งคาดว่าการแข่งขัน
จะยังคงรุ น แรงต่ อ เนื! อ งไปถึ งปี 2563 และเป็ นปั จจัย สําคัญ ที! มี ผ ลต่ อ รายได้จากผู โ้ ดยสารเฉลี! ย ต่ อ หน่ ว ยของ
สายการบินมีแนวโน้มจะลดลง
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังคงดําเนิ นการตามแผนฟื7 นฟูธุรกิ จต่อเนื! องจากปี ที!ผ่านมา โดยมีเป้ าหมายเพื!อให้ผล
การดําเนิ นงานมีกาํ ไรอย่างต่อเนื! องและยัง! ยืน รวมทั7งเพื!อเพิ!มประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพการให้บริ การที!เที ยบเคียง
มาตรฐานชั7นนํา และรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลได้อย่างต่อเนื! อง โดยยังคงมีแนวทางการดําเนิ นงาน
ตามกรอบ W กลยุทธ์ ได้แก่ _) การเร่ งทํากําไรเพิ! มจากการตลาดเชิ งรุ กและมี ตน้ ทุ นที! แข่ งขันได้ 2) การพัฒ นา
ศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ 3) การสร้างประสบการณ์การเดินทางที!ดีให้กบั ลูกค้า a) การดําเนิ นงาน
ด้วยนวัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี W) การบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ทั7งนี7 จากปั จจัยลบที! กระทบต่ออุตสาหกรรมการบิ นของโลกและของไทยทําให้ผลการดําเนิ นในงวดครึ! งปี
แรกไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย บริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทําแผนฟื7 นฟูระยะเร่ งด่วนจนถึงสิ7 นปี 2562 ประกอบด้วย 3 แนวทางการ
ดําเนิ นงาน ได้แก่ การเพิ! มรายได้ การควบคุ มและลดค่ าใช้จ่าย และการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานโดย
ดําเนินการควบคู่ไปกับแผนดําเนิ นงานตามกลยุทธ์หลักดังกล่าวข้างต้น
โดยในปี 2562 มีการดําเนินการตามแผนดังนี7
- การทบทวนแผนการจัดหาเครื! องบิ น จํานวน 38 ลํา ในโครงการจัดหาเครื! องบิ นปี 2562-2569 ซึ! งที!
ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบในแผนการจัดหาเครื! องบิน เพื!อทดแทนเครื! องบินปลดระวางจํานวน 17 ลํา
โดยให้สอดคล้องกับฐานะการเงินและสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ที!เปลี!ยนแปลงไป ขณะนี7 อยู่ระหว่างการทบทวน
แผนการจัดหาเครื! องบินโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื!อให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยัง! ยืน และไม่เป็ นภาระ
ทางการเงินในระยะยาว
- การดําเนิ นการโครงการศูนย์ซ่อมบํารุ งอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) การบิ นไทยในฐานะหน่ วยงาน
เจ้าของโครงการได้จดั ส่ งเอกสารการคัดเลือกให้แก่เอกชนผูป้ ระสงค์ร่วมทุนเรี ยบร้อยแล้วในเดือนธันวาคม 2562
โดยกําหนดการยื!นข้อเสนอของเอกชนผูป้ ระสงค์ร่วมทุนภายในวันที! 6 มีนาคม 2563 และจะเข้าสู่ กระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกต่อไป
- การบู รณาการการบริ หารจัด การการบิ นไทยและไทยสมายล์ โดยใช้หลักการบริ หารจัด การแบบ
Brother-Sister โดยมีการควบรวมแผนงานในทุกภาคส่ วนโดยเฉพาะด้านการขายและการวางแผนเส้นทางบินที!เน้น
ให้การบิ นไทยซึ! งมี ป ระสบการณ์ ดา้ นการขายเข้ามามี ส่วนสนับ สนุ นมากขึ7 น โดยการบิ นไทยจะเป็ นผูก้ าํ หนด
ทิศทางและกลยุทธ์ในการขายที! นง!ั บนเที! ยวบิ นของสายการบิ นไทยสมายล์ทุกเส้นทางบิ นเริ! มตั7งแต่ เดื อนมีนาคม
2562 ภายใต้วิธีการ Block Space Concept ส่ งผลให้ผลการดําเนินงานโดยรวมเริ! มปรับตัวในทิศทางที!ดีข7 ึนเมื!อเทียบ
งวดเดียวกันของปี ก่อน
- การบริ หารจัดการด้านรายได้ การขายและการตลาด โดยดําเนิ นกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized
มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริ ม (Ancillary Revenue) เช่น รายได้จากการขาย Preferred Seat และการเพิ!มรายได้ในธุ รกิจที!
ไม่เกี! ยวเนื! องกับการบิ น เช่ น การเพิ! มรายได้ของฝ่ ายครัวการบิ นรวมทั7งเร่ งดําเนิ นงานด้าน Digital Marketing โดยใช้
Big Data และ Data Analytic ในการวิเคราะห์ตลาดเพื!อใช้เป็ นเครื! องมือในการเพิ!มการขายทาง Online รวมทั7งการขาย
สิ นค้าออนไลน์โดยร่ วมมือกับพันธมิตรทางการค้าที!อยู่ในระบบตลาดสิ นค้าออนไลน์ให้มากขึ7น
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- การปรับเปลี!ยนวิธีการสะสมไมล์ เพื!อให้สมาชิ กบัตรรอยัล ออร์ คิด พลัส สามารถสะสมไมล์เพื!อใช้แลก
รางวัลได้ง่ายและรวดเร็ วขึ7 น รวมถึงการปรับเปลี!ยนตารางการแลกรางวัลครั7งใหญ่ในรอบ 25 ปี เพื!อให้สอดคล้องกับ
โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินชั7นนําต่างๆ โดยตารางรางวัลใหม่เริ! มใช้ต7 งั แต่วนั ที! 1 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
- ในเดื อนมกราคม 2562 บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ! มทุน 908.80
ล้านหุ น้ มูลค่าที!ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 2.75 บาท และได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิ!มทุนเมื!อวันที!
13 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้สิ ทธิu ซื7 อหุ ้นเพิ! มทุ นดังกล่าว เนื! องจากพิ จารณาแล้วเห็ นว่าแผน
ธุรกิจในอนาคตยังไม่ชดั เจนเพียงพอ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบินไทย ทําให้สัดส่ วนการถือครองหุ น้
ของบริ ษทั ฯ ในสายการบิ นนกแอร์ ลดลงจากเดิ มร้อยละ 21.80 เป็ นร้ อยละ 15.94 และรั บรู ้ กาํ ไรจากการเปลี! ยนแปลง
สัดส่ วนเงินลงทุนจํานวน 273 ล้านบาท
- การดําเนิ นการขายเครื! องบินที!ปลดระวางแล้วอย่างต่อเนื!องโดยในปี 2562 มีการโอนกรรมสิ ทธิu เครื! องบิน
ให้ แก่ ผู ้ซ7ื อรวม 6 ลํา ได้แก่ เครื! องบิ นแบบแอร์ บ ัส A330-300 จํานวน 5 ลํา และเครื! องบิ นแบบโบอิ7 ง B747-400
จํานวน 1 ลํา
- การควบคุ มและลดค่ าใช้จ่าย โดยมี มาตรการตัดค่ าใช้จ่ายที! ไม่ จาํ เป็ น และปรั บลดค่ าตอบแทนของ
ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการอย่างสมัครใจ เป็ นต้น
- เมื!อวันที! 26 เมษายน 2562 ที!ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,691 ล้านบาท และสํารองส่ วนลํ7ามูลค่าหุ ้นจํานวน
25,546 ล้านบาท รวมทั7งสิ7 นจํานวน 28,237 ล้านบาท เพื!อชดเชยผลขาดทุ นสะสมของบริ ษทั ฯ ทั7งนี7 ณ วันที! 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมจํานวน 28,533 ล้านบาท ซึ! งจะทําให้ผลขาดทุนสะสมคงเหลือจํานวน 296
ล้านบาท
ณ วันที! 1 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมาจํานวน 28,533 ล้านบาท ภายหลังปรับปรุ ง
ผลกระทบการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที! 15 จํานวน 2,159 ล้านบาท คงเหลือผลขาดทุนสะสม
จํานวน 26,374 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 2,691 ล้านบาท และส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น
จํานวน 23,683 ล้านบาท เพื!อล้างผลขาดทุนสะสมจํานวนดังกล่าว ทําให้ผลขาดทุนสะสมยกมา ณ วันที! 1 มกราคม
2562 คงเหลื อ เป็ นศู นย์ และมี ส่ วนเกิ นมู ลค่ าหุ ้นคงเหลื อจํานวน 1,863 ล้านบาท ทั7งนี7 การบันทึ กรายการโอน
ดังกล่าวเป็ นการโอนบัญชี ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเท่ านั7น และไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ บันทึ กรายการโอนดังกล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2562 รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8.23
- พัฒ นาคุ ณภาพการบริ การให้กบั ผูโ้ ดยสารในทุ กจุดสัมผัสบริ การ โดยการดําเนิ นการปรับปรุ งและ
ขยายพื7 นที! ห้องรับ รองพิ เศษ Royal Orchid Prestige Lounge ที! ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิภายใต้แนวคิ ด Ecology
Green Mood Concept ที! นอกจากมีความโดยเด่นในด้านความสะดวกสบายและการบริ การที!มีเอกลักษณ์แบบไทย
แล้ว ผูโ้ ดยสารที! มาใช้บริ การจะรู ้สึกเหมือนได้พกั ผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ! งจะสามารถรองรับความต้องการ
และปริ มาณของผูโ้ ดยสารที! มาใช้บริ การได้มากขึ7 น โดยมีสิ!งอํานวยความสะดวกอย่างครบครันเพื!อให้ผูโ้ ดยสาร
ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดก่อนการเดินทาง โดยได้เปิ ดให้บริ การเมื!อวันที! 21 ตุลาคม 2562
ทั7งนี7 จากความมุ่งมัน! ดําเนินการปรับปรุ งการบริ การอย่างต่อเนื! อง ทําให้การบินไทยยังคงได้รับรางวัลสายการ
บิ นยอดเยี!ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจําปี 2019 จํานวน 2 รางวัล ได้แก่รางวัลอันดับ 1 สายการบิ นที! ให้บริ การ
สปาเลาจน์ยอดเยี!ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) โดยได้ติดต่อกันเป็ นปี ที! 5 รางวัลอันดับ 1 สายการ
บินที!มีพนักงานให้บริ การยอดเยี!ยมของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) ซึ! งรางวัลนี7 ได้จากการบริ การอันยอดเยี!ยมของ
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พนักงานต้อนรับบนเครื! องบินและพนักงานต้อนรับภาคพื7น นอกจากนี7 ยงั ได้รับการจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 สายการ
บิ นชั7นนํายอดเยี!ยมของโลกปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of 2019) รางวัล TTG Travel Hall of Fame จากนิ ตยสาร
TTG Travel โดยได้รางวัลสายการบิ นยอดเยี!ยมแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกัน
ครบ 10 ปี โดยได้ต่อเนื! องเป็ นปี ที! 4 และรางวัลสายการบินดีเด่นของภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกประจําปี 2562-2563 (AsiaPacific Most Outstanding Airlines 2019-2020) จาก NOW Travel Asia เป็ นต้น นอกจากนี7 บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์
จํากัด ยังได้รับรางวัลสายการบิ นบู ทีคยอดเยี!ยม (Best Boutique Airline) และรางวัลใหญ่ จาก Trip Advisor ต่ อเนื! อ ง
เป็ นปี ที! 3 ได้แก่สายการบิ นยอดเยี!ยมอันดับหนึ! งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอด
เยี!ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airlines in Asia)
บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี จาํ นวนเครื! องบิ นที! ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 103 ลํา
เท่ากับ ณ สิ7 นปี 2561 ในจํานวนนี7 มีเครื! องบินที!ใช้บริ การไม่รวมเครื! องบินที!จอดเพื!อทําการซ่ อมบํารุ งตามตารางการซ่ อม
บํารุ งปกติ เฉลี!ยในปี 2562 จํานวน 90 ลํา ตํ!ากว่าปี ก่อนที! เฉลี!ย 92 ลํา ส่ วนหนึ! งเกิ ดจากผลกระทบจากกรณี เครื! องยนต์
โรลส์ รอยซ์ Trent 1000 ต่อเนื! องจากปี ก่อน ถึงแม้เครื! องบิ น B787-8 ลําสุ ดท้ายที! จอดซ่ อมเนื! องจากปั ญหาเครื! องยนต์
ดังกล่าวได้นาํ กลับมาทําการบินตามปกติแล้วตั7งแต่เดือนสิ งหาคม 2562 อัตราการใช้ประโยชน์ของเครื! องบิน (Aircraft
Utilization) เท่ ากับ 11.9 ชัว! โมง ตํ!ากว่าปี ก่อนที! 12.0 ชัว! โมง ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 2.7% จาก
การปรั บลดเที! ยวบิ นที! ไม่ท ํากําไรในเส้นทางออสเตรเลี ยได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ซิ ดนี ย ์ และกรุ งเทพฯบริ สเบนในเดื อน พฤศจิกายน 2561 การยกเลิกเส้นทางบิ นกรุ งเทพฯ-เตหะรานประเทศอิหร่ านเมื!อวันที! 1 มี.ค.61 แต่
ไม่สามารถเพิ!มเที! ยวบินได้เนื! องจากปั ญหาเครื! องยนต์ ประกอบกับเหตุการณ์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศ
ปิ ดน่ านฟ้ าเมื!อวันที! 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทําให้ตอ้ งหยุดบิ นในเส้นทางไป-กลับ กรุ งเทพฯ-ละฮอร์ และกรุ งเทพฯอิส ลามาบัด เป็ นการชั!วคราว โดยกลับ มาทําการบิ นไปยังสาธารณรั ฐอิ สลามปากี สถานได้ตามปกติ ตั7งแต่ วนั ที!
1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป โดยมีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง 0.9% อัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor) เฉลี!ย 79.1% สู งกว่าปี ก่อนซึ! งเฉลี!ยที! 77.6% และจํานวนผูโ้ ดยสารที!ทาํ การขนส่ งรวมทั7งสิ7 น 24.51 ล้านคน
เพิ!มขึ7นจากปี ก่อน 0.8% สําหรับด้านการขนส่ งสิ นค้ามีปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) ตํ!ากว่าปี ก่อน 2.6%
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) ตํ!ากว่าปี ก่อน 13.7% จากการส่ งออกที! ชะลอตัว และมาตรการกี ดกันทาง
การค้าระหว่างสหรั ฐอเมริ กาและจี นส่ งผลให้อตั ราการบรรทุ กสิ นค้า (Freight Load Factor) เฉลี! ยเท่ ากับ 53.8%
ตํ!ากว่าปี ก่อนที!เฉลี!ยที! 60.8%
ในปี 2562 บริ ษ ทั ฯ ต้องเผชิ ญผลกระทบจากปั จจัยลบหลายประการทั7งจากผลกระทบจากเศรษฐกิ จโลกที!
ชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ภัยธรรมชาติ การแข็งค่าของเงินบาทที!แข็งค่าที! สุดในรอบ 6 ปี
การแข็งขันด้านราคาที!รุนแรง และการรับรู ้ค่าชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพิ!มขึ7นจาก
300 วันเป็ น 400 วัน โดยมีรายได้รวมทั7งสิ7 น 184,046 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่อน 15,454 ล้านบาท หรื อ 7.7% สาเหตุสาํ คัญ
เนื! องจากปั จจัยลบที! ส่งผลต่อการเดินทางของผูโ้ ดยสารและการขนส่ งสิ นค้า และการแข่งขันที!รุนแรง ทําให้รายได้จาก
การขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลงรวม 15,767 ล้านบาท (8.6%) สําหรับค่าใช้จ่ายรวม 196,470 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่อน
12,088 ล้านบาท (5.8%) สาเหตุหลักเกิ ดจากค่านํ7ามันที! ลดลง 5,421 ล้านบาท (9.0%) เนื! องจากราคานํ7ามันลดลง 8.2%
ค่ าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ7ามันลดลงจากปี ก่ อน 6,580 ล้านบาท (4.6%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการปรั บปรุ ง
รายการค่ าใช้จ่ายเงิ นทดแทนวันหยุดประจําปี (วันหยุดพักผ่อนประจําปี ที! ใช้ไม่ หมดภายใน 3 ปี ตามที! ระเบี ยบ
บริ ษทั กําหนด) ที! รับรู ้รายการเป็ นค่าใช้จ่ายในงบการเงิ นสําหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท การ
เปลี!ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื! องบิ นและเครื! องยนต์จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 6 โดยบันทึกผลกระทบ
ของเครื! องบิ นที! คิดค่าเสื! อมราคาครบ 20 ปี แล้ว รวมไว้ในปี 2561 จํานวน 1,279 ล้านบาท ประกอบกับค่าใช้จ่าย
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ดําเนิ นงานอื! นๆ ลดลงตามปริ มาณการผลิ ตที! ลดลง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน
จํานวน 12,424 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน 3,366 ล้านบาท (37.2%)
นอกจากนี7 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายที!เกิดขึ7นครั7งเดียวได้แก่
- ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน จํานวน 2,689 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ รับรู ้ค่าชดเชย
เพิ!มเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื! องมาตรฐานขั7นตํ!าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
(ฉบับที! 4) ที!กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ!มเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ! งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ7นไป
ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายจํานวน 400 วัน โดยมีผลตั7งแต่วนั ที! 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป
- กําไรจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จาํ กัด (มหาชน) จํานวน 273
ล้านบาท จากการลดสัดส่ วนการถือครองหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในสายการบินนกแอร์ ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็ นร้อยละ
15.94 ในไตรมาส _ ของปี 2562
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื! องบินจํานวน 634 ล้านบาท
- ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี! ยนเงิ นตราต่ างประเทศ 4,439 ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรจากการตี มูลค่ า
สิ นทรัพย์และหนี7สิน (Unrealized FX Gain) 2,243 ล้านบาท และกําไรที!เกิดขึ7นแล้ว (Realized FX Gain) 2,196 ล้านบาท
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนสุ ทธิ 12,017 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน 448 ล้านบาท (3.9%)
โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที!เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 12,042 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้ 5.52 บาท ขาดทุนเพิ!มขึ7น
จากปี ก่อน 0.19 บาทต่อหุน้ (3.6%)
ทั7งนี7 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรก่ อนหักต้นทุ นทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื! อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย
กําไรจากการเปลี!ยนสัดส่ วนเงินลงทุน ประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทํางาน และผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่ าสิ นทรั พย์และเครื! องบิ น (EBITDA) จํานวน 8,804 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่ อน 5,690 ล้านบาท (39.3%) โดยมี
EBITDA Margin เท่ากับ 4.8% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที!เท่ากับ 7.3%
1. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี 1231
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาปรับใช้
ตามที!ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที! 15 เรื! องรายได้จากสัญญาที!ทาํ กับ
ลูกค้า มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที! มีรอบระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
มีผลให้การวัดมูลค่าและ การรับรู ้รายได้ในสิ ทธิ บตั รโดยสารและสิ ทธิ ไมล์สะสมเปลี!ยนแปลงไปในเรื! องความน่าจะ
เป็ นที! ผูโ้ ดยสารที! ไม่ใช้สิทธิ และคํานวณมูลค่าสิ ทธิ ของไมล์สะสมโดยประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ทั7งนี7 มี
ผลกระทบการรับรู ้รายการในอดีตจนถึงวันที! 31 ธันวาคม 2561 ที!จะต้องปรับปรุ งภาระผูกพันที!บริ ษทั ได้เคยแสดง
เป็ นหนี7สินหมุนเวียนไว้ในรายการรายรับด้านขนส่ งที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลงจํานวน 2,159 ล้านบาท คู่กบั การรับรู ้
กําไรสะสมต้นงวด ส่ งผลให้ขาดทุ นสะสมต้นงวดลดลงด้วยจํานวนที! เท่ ากัน และมี ผลกระทบสําหรั บปี 2562 ตาม
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
งบการเงินรวมสําหรับปี 2562 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั
ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด 3) บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ!ง จํากัด 4) บริ ษทั ทัวร์เอื7องหลวง จํากัด และ 5) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที"สําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

2562

2561

เปลีย" นแปลง
ล้ านบาท
%
-15,454
-7.7
-11,211
-7.0
-4,556
-20.4
+82
+0.6
+231
+6.5
-12,088
-5.8
-5,421
-9.0
-6,580
-4.6
-87
-2.0
-3,366
-37.2
+2,689
+273
-2,825
-81.7
+3,528
+387.3
+571
+4.9
-448
-3.9
-417
-3.6
-0.19
-3.6

รายได้ รวม
184,046
199,500
- ค่าโดยสารและค่านํ7าหนักส่ วนเกิน
149,044
160,255
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
17,784
22,340
- รายได้การบริ การอื!นๆ
13,452
13,370
- อื!นๆ
3,766
3,535
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
196,470
208,558
- ค่านํ7ามันเครื! องบิน
54,675
60,096
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ7ามัน
137,550
144,130
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
4,245
4,332
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
(12,424)
(9,058)
หัก ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน (a†† วัน)
2,689
บวก กําไรจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
273
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื! องบิน
634
3,459
บวก กําไรจากอัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ
4,439
911
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(11,035)
(11,606)
ขาดทุนสุ ทธิ
(12,017)
(11,569)
ขาดทุนสุ ทธิส่วนที"เป็ นของบริษทั ใหญ่
(12,042)
(11,625)
ขาดทุนต่อหุ้น
(บาท)
(5.52)
(5.33)
ข้ อมูลการดําเนินงานที"สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
8,804
14,494
-5,690
-39.3
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
24.51
24.32
+0.19
+0.8
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที!นงั! -กิโลเมตร)
90,622
93,131
-2,509
-2.7
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
71,695
72,315
-620
-0.9
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
79.1
77.6
+1.5
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
2.04
2.19
-0.15
-6.8
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
3,950
4,054
-104
-2.6
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
2,127
2,465
-338
-13.7
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
53.8
60.8
-7.0
นํ7าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
587,953
685,244
-97,291
-14.2
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี!ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
7.84
8.51
-0.67
-7.9
เครื! องบินที!ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ Y_ ธ.ค.
(ลํา)
103
103
ชัว! โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว! โมง)
420,723
423,209
-2,486
-0.6
อัตราการใช้ประโยชน์เครื! องบินเฉลี!ย
(ชัว! โมง/ลํา/วัน)
11.9
12.0
-0.1
-0.8
อัตราแลกเปลี!ยนเฉลี!ย
1 USD : THB
31.0476
32.3107
-1.2631
-3.9
1 EUR : THB
34.7548
38.1513
-3.3965
-8.9
100 JPY : THB
28.4806
29.2571
-0.7765
-2.7
ราคานํ7ามันเฉลี!ย
(USD/BBL)
84.04
91.56
-7.52
-8.2
หมายเหตุ : _) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี! ยน และกําไรจากการเปลี! ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน ) - ค่าใช้จ่าย (ไม่
รวมต้น ทุ นทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื! อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย ประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทํางานและผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์และเครื! องบิน)
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รายได้
ในปี 2562 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีรายได้รวมลดลง 15,454 ล้านบาท (7.7%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี#
รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและนํ7าหนักส่ วนเกินมีจาํ นวน 149,044 ล้านบาท ลดลง 11,211 ล้านบาท (7.0%)
สาเหตุหลักเกิดจาก
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ลดลง 0.9% คิ ดเป็ นเงินประมาณ _,360 ล้านบาท โดยลดลงเกือบทุก
เส้นทางบิ น โดยเฉพาะในเส้นทางออสเตรเลี ย เส้นทางยุโรป และเส้นทางภายในประเทศ แต่เพิ! มขึ7 นในเส้นทาง
ภูมิภาคเอเซี ยได้แก่ เส้นทางสายเหนื อ สายใต้ และเส้นทางบิ นของสายการบิ นไทยสมายล์ ในขณะที! บริ ษทั ฯ มี
ปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 2.7% ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี! ย 79.1%
สู งกว่าปี ก่อนซึ! งเฉลี!ย 77.6%
- รายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ7ามันและค่าเบี7 ยประกันภัย) เฉลี! ย
เท่ ากับ 2.04 บาท/RPK ตํ!ากว่าปี ก่อน 0.15 บาท (6.8%) คิ ดเป็ นเงินประมาณ 10,754 ล้านบาท ส่ วนหนึ! งเป็ นผลจาก
การแข็งค่าของเงินบาท โดยเฉพาะเมื!อเทียบกับสกุลเงินที!เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงินสกุลเยน ยูโร ดอลล่าร์ ออสเตรเลีย
และดอลล่าร์ สหรั ฐฯ ทําให้รายได้เฉลี! ยต่ อหน่ วยเมื! อคิ ดเป็ นเงิ นบาทลดลง 0.09 บาท/RPK (4.1%) หรื อประมาณ
6,693 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของอัตราแลกเปลี!ยน รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วย
จะตํ!ากว่าปี ก่อนประมาณ 2.7% หรื อประมาณ 4,302 ล้านบาท
ตารางแสดงข้ อมูลการดําเนินงานด้ านการขนส่ งผู้โดยสาร จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
เปลีย" นแปลงจากปี ก่ อน (% )
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ ง

อัตราส่ วนการบรรทุกผู้โดยสาร (% )
2562

2561

ภูมิภาคเอเชีย

-0.2

+2.1

76.9

75.2

ข้ามทวีป

-4.7

-3.5

81.7

80.6

ภายในประเทศ

-6.3

-2.3

78.5

75.3

ตารางแสดงข้ อมูลรายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน จําแนกตามภูมภิ าค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เที*ยวบินแบบไม่ประจํา
รวมรายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิน

2562

82,484
55,666
10,507
387
149,044

2561

87,053
61,221
11,231
750
160,255

เปลีย" นแปลง
ล้ านบาท
%
- 4,569 - 5.2
- 5,555 - 9.1
- 724 - 6.4
- 363 - 48.4
-11,211 - 7.0
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- รายได้ ค่าโ ดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นในภูมิภาคเอเชี ย มีจาํ นวน 82,484
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 4,569 ล้านบาท (5.2%) โดยมีปริ มาณการผลิตตํ!ากว่าปี ก่อน 0.2% สาเหตุส่วนหนึ! งเป็ น
ผลจากการยกเลิ กเที! ยวบิ นในเส้นทางไป-กลับกรุ งเทพฯ-ละฮอร์ และกรุ งเทพฯ-อิ ส ลามาบัดจากการปิ ดน่ านฟ้ า
ปากี สถาน ส่ วนปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ! มขึ7 นจากปี ก่อนเพี ยง 2.1% สาเหตุหลักเกิ ดจากการชะลอตัวอย่าง
รุ นแรงของตลาดท่องเที! ยวจีนในช่ วงครึ! งปี แรกของปี 2562 ถึงแม้ว่าจะเริ! มกลับมาขยายตัวตั7งแต่เดื อน กรกฎาคมพฤศจิ กายน 2562 แต่ ในเดื อนธันวาคม 2562 กลับขยายตัวลดลงจากเหตุ การณ์ ระบาดของเชื7 อไวรั ส COVID -19
นอกจากนี7 เหตุ การณ์ ป ระท้วงในฮ่ อ งกง และปั จจัยลบอื! นๆ ที! ส่ งผลต่ อ การเดิ นทาง การแข่ งขัน ที! รุน แรงทั7งใน
เส้นทางภูมิภาคที!ได้รับผลกระทบจากสายการบินต้นทุนตํ!าที!เพิ!มจํานวนเที!ยวบินและจุดบิน ส่ งผลให้รายได้เฉลี!ยต่อ
หน่ วยตํ!ากว่าปี ก่ อน 7.5% โดยมี อตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร 76.9% สู งกว่าปี ก่ อนที! 75.2% ทั7งนี7 ในปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้เพิ!มจุดบิ นใหม่ไปยังเมืองเซนได ประเทศญี!ปุ่น เมื!อวันที! 29 ตุลาคม 2562 และสายการบินไทยสมายล์
ได้ยกเลิกเส้นทางบินกรุ งเทพฯ-กวางโจว เมื!อวันที! 19 กุมภาพันธ์ 2562
- รายได้ ค่าโดยสารและค่ านําหนักส่ วนเกินสําหรั บเส้ นทางบินข้ ามทวีป มีจาํ นวน 55,666 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 5,555 ล้านบาท (9.1%) โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 4.7% สาเหตุหลักเกิ ดจากการ
ปรับลดเที! ยวบิ นในเส้นทางออสเตรเลีย ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง 3.5% อัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร
เพิ!มขึ7นจาก 80.6% ในปี VWX1 เป็ น 81.7% ในปี นี7 ขณะที!รายได้เฉลี!ยต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนประมาณ 6.5% ส่ วน
หนึ! งเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกับสกุลยูโร และดอลล่าร์ ออสเตรเลีย ปั จจัยลบที! ส่งผลต่อการเดินทาง
การแข่งขันที!รุนแรงจากผลกระทบจากสายการบินตะวันออกกลาง
- รายได้ ค่าโ ดยสารและค่ านําหนั กส่ วนเกิ นสําหรั บเส้ นทางบิ นภายในประเทศ มีจาํ นวน 10,507
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 724 ล้านบาท (6.4%) โดยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 6.3% ส่ วนหนึ!งเกิดจาก
การยกเลิกทําการบิ นไปยังสมุย ตั7งแต่ วนั ที! 3 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป โดยได้ร่วมลงนามสัญญาความร่ วมมื อ
ระหว่างกันบนเที!ยวบินรหัสร่ วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ในทุกเที!ยวบินของเส้นทางนี7
แทนปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง 2.3% และรายได้เฉลี!ยต่อหน่ วยลดลง 4.8% จากการแข่งขันในตลาดจาก
สายการบิ นต้นทุ นตํ!าที! มีการลดราคาและแย่งส่ วนแบ่งตลาด ทั7งนี7 อตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารในเส้นทางบิ น
ภายในประเทศเพิ!มขึ7นจาก 75.3% ในปี 2561 เป็ น 78.5% ในปี นี7
รายได้ ค่าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณียภัณฑ์
- รายได้จากค่ าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณี ยภัณฑ์ จํานวน 17,784 ล้านบาท ลดลง 4,556 ล้านบาท
(20.4%) สาเหตุหลักเกิ ดจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 13.7% คิ ด
เป็ นเงินประมาณ 2,876 ล้านบาท สาเหตุจากการส่ งออกที!ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที!ชะลอตัว มาตรการกีด
กันทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริ กาที!ยืดเยื7อตั7งแต่ปลายปี 2561 เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง และผลกระทบจาก
การยกเลิกเที! ยวบิ นจากเหตุ การณ์ ปิดน่ านฟ้ าปากี สถานทําให้ตอ้ งเปลี!ยนเส้นทางบิ นโดยต้องบิ นอ้อมจากเส้นทางบิ น
ปกติ และบริ ษ ทั ฯ ต้องสํารองนํ7ามันในแต่ ละเที! ยวบิ นเพิ! มขึ7 น ซึ! งส่ งผลกระทบต่ อความสามารถในการรั บนํ7าหนัก
บรรทุ กสิ นค้าลดลง ประกอบกับ รายได้จากพัสดุ ภ ัณฑ์เฉลี! ยต่ อหน่ วย (รวมค่ าธรรมเนี ยมชดเชยค่ านํ7ามันและค่ า
ประกันภัย) เท่ากับ 7.84 บาท ลดลง 0.67 บาท (7.9%) หรื อประมาณ 1,425 ล้านบาท ส่ วนหนึ! งเป็ นผลจากการแข็งค่า
ของเงิ นบาททําให้รายได้เมื! อคิ ดเป็ นเงิ นบาทลดลง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี!ยนที! มีผลให้รายได้จากพัสดุ
ั ฑ์เฉลี!ยต่อหน่วย
ภัณฑ์เฉลี!ยต่อหน่ วยลดลง 0.44 บาท/RFTK (5.2%) หรื อประมาณ 941 ล้านบาท รายได้จากพัสดุภณ
จะตํ!ากว่าปี ก่อนประมาณ 2.7% หรื อประมาณ 490 ล้านบาท จากการแข่งขันด้านราคาเพื!อช่วงชิ งตลาดที!มีอยู่อย่างจํากัด
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มีอตั ราส่ วนการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี! ย 53.8% ตํ!ากว่าปี ก่อนที! เฉลี! ย 60.8% แต่ สูงกว่าค่ าเฉลี! ย
ของอุตสาหกรรมในปี 2562 ที! 46.7%
รายได้ อื"นๆ รวมจํานวน 3,766 ล้านบาท เพิ!มขึ7นจากปี ก่อน 231 ล้านบาท (6.5%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การปรับปรุ งบัญชีหนี7 สินค่าธรรมเนี ยมสนามบินซึ! งเป็ นส่ วนหนึ!งของราคาบัตรโดยสารที!เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสารก่อนปี
2559 โดยนํามารับรู ้เป็ นรายได้อื!นๆ เนื! องจากหมดภาระที!ตอ้ งชําระแก่ผใู ้ ห้บริ การสนามบินในแต่ละประเทศ โดยมี
สมมติฐานจากข้อมูลในอดีตไม่พบว่ามีการเรี ยกเก็บเงินเมื!อระยะเวลาผ่านไปเกินกว่า 3 ปี นับตั7งแต่วนั ที!รับรู ้หนี7สิน
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม 196,470 ล้านบาท ลดลง 12,088 ล้านบาท (5.8%) โดย
มีรายละเอียด ดังนี7
ค่ านํามันเครื" องบิน จํานวน 54,675 ล้านบาท คิดเป็ น 27.8 % ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 5,421 ล้านบาท
(9.0%) สาเหตุหลักเกิ ดจากราคานํ7ามันเครื! องบิ นเฉลี!ยตํ!ากว่าปี ก่อน 8.2% ประกอบกับเงิ นบาทแข็งค่าเมื!อเที ยบกับ
เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ และมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารความเสี! ยงราคานํ7ามัน 981 ล้านบาท ในขณะที! ปีก่อนมีรายได้
1,899 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํามัน รวมจํานวน 137,550 ล้านบาท ลดลง 6,580 ล้านบาท (4.6%)
โดยมีรายละเอียดดังนี7
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 จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํามัน

% ของ

2562

เปลีย" นแปลง
ค่ าใช้ จ่าย ล้ านบาท
%
% ของ

ค่ าใช้ จ่าย
รวม

2561

28,483
21,058
6,242
19,322
16,787
15,029
9,101
10,637
628
10,040
223

20.7
15.3
4.6
14.0
12.2
10.9
6.6
7.7
0.5
7.3
0.2

30,875
22,165
5,630
20,088
19,045
15,017
9,111
10,843
590
10,243
523

21.4
15.4
3.9
14.0
13.2
10.4
6.3
7.5
0.4
7.1
0.4

-2,392
-1,107
+612
-766
-2,258
+12
-10
-206
+38
-203
-300

-7.7
-5.0
+10.9
-3.8
-11.9
+0.1
-0.1
-1.9
+6.4
-2.0
-57.4

137,550

100.0

144,130

100.0

-6,580

-4.6

รวม
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สรุ ปค่าใช้จ่ายที!เปลี!ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ มีจาํ นวน 28,483 ล้านบาท ลดลง 2,392 ล้านบาท (7.7%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการปรับปรุ ง
รายการค่าใช้จ่ายเงิ นทดแทนวันหยุดพักผ่อนประจําปี ที!ใช้ไม่หมดภายใน 3 ปี ตามที!ระเบียบบริ ษทั กําหนด ที!รับรู ้
รายการเป็ นค่ า ใช้จ่า ยคู่ กับ ค่ าใช้จ่ายค้างจ่ ายในงบการเงิ น สําหรั บ ปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ล้านบาท
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.2 หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าใช้จ่ายบุคลากรจะตํ!ากว่าปี ก่อน
1,131 ล้านบาท จากการไม่ บ ันทึ กตั7งค้างจ่ ายเงิ นทดแทนวันหยุด พักผ่อ นประจําปี ในปี นี7 และสํารองค่ าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานลดลง นอกจากนี7 การเปลี!ยนแปลงวิธีการคํานวณค่าเบี7 ยเลี7ยงเดินทางในการปฏิบตั ิ การบิ น
ของนักบิน (Per diem) ทําให้ค่าล่วงเวลาของนักบินลดลง
ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับการบิ น ประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน และค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไปมีจาํ นวนรวม
30,159 ล้านบาท ลดลง 1,117 ล้านบาท (3.6%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเที ยบกับสกุลเงิ น
หลักของค่ าใช้จ่ายทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 1,183 ล้านบาท หากไม่ รวมผลกระทบของอัต ราแลกเปลี! ย น
ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับการบินจะเพิ!มขึ7น 66 ล้านบาท ถึงแม้ปริ มาณการผลิตลดลง ส่ วนหนึ! งเกิดจากค่าบริ การนําร่ องทาง
อากาศ (Navigation fee) เพิ!มขึ7นจากเหตุการณ์ปิดน่านฟ้ าปากีสถาน และค่าอะไหล่เครื! องบินสิ7 นเปลืองเพิ!มขึ7นจาก
การซ่อมบํารุ งเครื! องบินและเครื! องยนต์ตามระยะเวลาการซ่อมบํารุ ง
ค่าใช้จ่ายเกี!ยวกับนักบินและลูกเรื อมีจาํ นวน 6,242 ล้านบาท เพิ!มขึ7น 612 ล้านบาท (10.9%) สาเหตุหลัก
เกิ ดจากการเปลี!ยนแปลงวิธีการคํานวณค่าเบี7 ยเลี7ยงเดิ นทางในการปฏิ บตั ิ การบิ นของนักบิน (Per diem) มีผลตั7งแต่
1 มกราคม 2562 เพื! อ แก้ไ ขปั ญ หานัก บิ น ลาออกโดยปรั บ ปรุ ง ระบบการจ่ า ยค่ า ตอบแทนนัก บิ น ให้ ท ัด เที ย ม
อุตสาหกรรมและเพื!อให้การจัดตารางบินของนักบินให้สามารถบริ หารกําลังพลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ! งมีผลให้
ค่าเบี7 ยเลี7ยงเดิ นทางของนักบิ นเพิ!มขึ7 น 840 ล้านบาท ขณะที! ค่าล่วงเวลาของนักบิ นในกลุ่มค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานลดลง
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน มีจาํ นวน 19,322 ล้านบาท ลดลง 766 ล้านบาท (Y.Ž%) สาเหตุ
หลักจากค่าซ่ อมอะไหล่ Life Limited Part ของเครื! องยนต์ Trent 800 ลดลง ประกอบกับผลจากการแข็งค่าของเงิ น
บาทเมื!อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที!เป็ นเงินกุลหลักของค่าซ่อม ทําให้ค่าซ่อมเมื!อคิดเป็ นเงินบาทลดลง
ค่าเช่าเครื! องบินและอะไหล่ และค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมีจาํ นวนรวม 31,816 ล้านบาท ลดลง
2,246 ล้านบาท (6.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี7
- ค่าเช่าเครื! องบินและอะไหล่ เพิ!มขึ7น 12 ล้านบาท (0.1%) สาเหตุหลักเกิดจากการรับมอบเครื! องบินเช่า
ดําเนิ นงานแบบแอร์ บสั A350-900 จํานวน 3 ลํา ในเดื อน ม.ค. ก.พ. และ มี.ค.61 ประกอบกับมีค่าเช่ าเครื! องยนต์
อะไหล่เพิ!มขึ7นจากเครื! องยนต์ TRENT800 จํานวน 2 เครื! องยนต์ และ TRENT XWB จํานวน Y เครื! องยนต์ เพิ!มขึ7 น
จากปี ก่อน อย่างไรก็ตามผลจากเงินบาทแข็งค่าเมื!อเที ยบกับเงินสกุล ดอลลาร์ สหรัฐฯ ทําให้ค่าใช้จ่ายเมื!อคํานวณเป็ น
เงินบาทลดลงประมาณ 419 ล้านบาท
- ค่ าเสื! อมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย ลดลง 2,258 ล้านบาท (11.9%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการเปลี! ยน
ประมาณการมูลค่ าคงเหลือของเครื! องบิ นและเครื! องยนต์ โดยบันทึ กผลกระทบของเครื! องบิ นที! คิดค่าเสื! อมราคาครบ
20 ปี แล้ว รวมไว้ในปี 2561 จํานวน 1,279 ล้านบาท หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจําหน่ ายจะ
ลดลง 979 ล้านบาท เป็ นผลจากมีเครื! องบิน ที!นงั! เครื! องบิน และสิ นทรัพย์อื!นที!คิดค่าเสื! อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
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ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ มีจาํ นวน 223 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 300 ล้านบาท
(57.4%) โดยมีรายละเอียดดังนี7
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 496 ล้านบาท ขาดทุนตํ!ากว่าปี ก่อน
372 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่ งกําไรใน บริ ษทั บริ การเชื7 อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 218 ล้านบาท กําไร
ลดลง 32 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 29 ล้านบาท กําไรลดลง 9 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน! แนล แอร์พอร์ตโฮเต็ล จํากัด 15 ล้านบาท กําไรลดลง 9
ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 11 ล้านบาท กําไรลดลง 9 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิ ด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ลดลง 13 ล้านบาท
จากการขายหุน้ ทั7งจํานวนโดยได้โอนกรรมสิ ทธิu ให้ผซู ้ 7ื อเมื!อวันที! 23 เม.ย.61
ต้ นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ มีจาํ นวน 4,245 ล้านบาท ลดลง 87 ล้านบาท (2.0%) สาเหตุหลักเกิดจาก
จากเงินบาทแข็งค่าเมื!อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี7 สินระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ หาก
ไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี!ยนที!ทาํ ให้ดอกเบี7ยจ่ายเมื!อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจํานวน 102 ล้านบาท ต้นทุน
ทางการเงินจะเพิ!มขึ7นเล็กน้อยสาเหตุหลักเกิดจากดอกเบี7ยจ่ายสําหรับเงินกูย้ ืมระยะสั7นเพิ!มขึ7นจากการกูย้ ืมระยะสั7น
ในระหว่างงวด อย่างไรก็ตามดอกเบี7ยจ่ายสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวลดลงจากอัตราดอกเบี7ยที!ปรับลดลงตลอดปี 2562
ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน
เมื!อวันที! 26 กันยายน 2562 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื! องมาตรฐานขั7นตํ!าของ
สภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที! 4) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ! งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ!มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึ! งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ7นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ด ท้ายจํา นวน 400 วัน โดยมี ผ ลบังคับ ใช้ต7 ังแต่ ว นั ที! 27 กัน ยายน 2562 เป็ นต้น ไป โดยให้ มี ผ ลกับ ลู ก จ้า งที!
เกษียณอายุต7 งั แต่วนั ที! 30 กันยายน 2562 เป็ นต้นไป การเปลี!ยนแปลงดังกล่าวถื อเป็ นการแก้ไขโครงการสําหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯ ตั7งประมาณการหนี7 สินสําหรับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ!มขึ7น 2,689 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้
ต้นทุนบริ การในอดี ตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างงวดปั จจุบนั รายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.19
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ และเครื" องบิ น จํานวน 634 ล้านบาท ลดลง 2,825 ล้านบาท
(81.7%) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าเครื! องบิ น 456 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่อน 2,694 ล้านบาท โดยในปี นี7 มีการตั7ง
สํารองด้อยค่าสําหรับเครื! องบิ น 15 ลํา ประกอบด้วย A300-600 1 ลํา A330-300 a ลํา A340-500 3 ลํา A340-600 2 ลํา
B737-400 3 ลํา และ B747-400 2 ลํา รวม 381 ล้า นบาท และตั7งสํารองด้อ ยค่ า ของเครื! อ งยนต์อ ะไหล่ ร วม _†
เครื! องยนต์ จํานวน 75 ล้านบาท ในขณะที!ปีก่อนตั7งด้อยค่าเครื! องบิน รวม 19 ลํา รวม 3,064 ล้านบาท เนื! องจากราคา
อ้างอิงจากผูป้ ระเมินราคามาตรฐานของเครื! องบินแอร์ บสั A340-500 และ A340-X†† ลดลงอย่างมาก นอกจากนี7 ต7 งั
สํารองด้อยค่าของเครื! องยนต์อะไหล่ รวม 10 เครื! องยนต์ ประมาณ 86 ล้านบาท
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- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรั พ ย์ 178 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่ อน 131 ล้านบาท เนื! องจากมี การ
สํารองด้อยค่าอะไหล่เครื! องบินหมุนเวียนที!เสี ยหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน

- กําไรจากอัตราแลกเปลี"ย นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 4,439 ล้านบาท ประกอบด้วย กําไรจากอัตรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศที!ยงั ไม่เกิดขึ7น (Unrealized FX Gain) 2,243 ล้านบาท ซึ! งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้
และสิ นทรัพย์หนี7 สินที! เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ7 นงวด จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเที ยบกับ
เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เงินยูโร และเงินเยน ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื!อเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ7 นปี ก่อน และกําไรจาก
อัตราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศที!เกิดขึ7นแล้ว (Realized FX Gain) 2,196 ล้านบาท
EBITDA ของปี 2562 มีจาํ นวน 8,804 ล้านบาท ลดลง 5,690 ล้านบาท (39.3%) โดยมี EBITDA Margin
4.8% ลดลงจากปี ก่อนที!เท่ากับ 7.3%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื! องบิน
อื!น ๆ (ที!ไม่ใช่เครื! องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2562
2,410
1,062
3,472

2561
9,213
908
10,121

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี รายจ่ายเพื! อการลงทุ น 3,472 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 6,649 ล้านบาท โดยรายจ่ าย
เพื!อการลงทุนในปี 2562 ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื! องบิ นจํานวน 2,410 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่อน 6,803 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี
ก่อนรับมอบเครื! องบิ นเช่ าการเงิ นแบบแอร์ บสั A350-900 จํานวน 2 ลํา และเครื! องยนต์อะไหล่รวม 3 เครื! องยนต์
ได้แก่ TRENT XWB-84 สําหรั บ เครื! อ งบิ นแอร์ บ ัส A350-900 จํานวน 2 เครื! องยนต์ และเครื! องยนต์ GE90-115B
สําหรับเครื! องบิ นโบอิ7ง B777-300ER จํานวน 1 เครื! องยนต์ สําหรับการลงทุนในปี นี7 โดยส่ วนใหญ่เป็ นการซื7 ออะไหล่
เครื! องบินหมุนเวียน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื! องยนต์อะไหล่ GE90-115B จํานวน 1 เครื! องยนต์
- การลงทุ น ในสิ นทรั พย์ถาวรอื! น ๆ จํานวน 1,062 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ เป็ นการลงทุ นในอุ ปกรณ์ การ
ให้บริ การของหน่วยธุรกิจการบริ การภาคพื7น ฝ่ ายช่าง และฝ่ ายครัวการบิน
การจัดหาเงินทุน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการจัดหาเงินทุน รวมทั7งสิ7 น 45,288 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี7
1. การเบิกเงินกูร้ ะยะสั7นประเภทตัว• สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั7งสิ7 น 21,500 ล้านบาท
เพื!อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั7นและหุน้ กูท้ ี!ครบกําหนดไถ่ถอนและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
2. การออกหุ ้ น กู้ ร วมจํ า น วน 18,788 ล้ า น บ าท โดยเป็ น การออกหุ ้ น กู้ ใ น เดื อน พ ฤษ ภาคม
2562 จํานวน 10,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี ) และ ในเดื อนพฤศจิ กายน 2562 จํานวน 8,788 ล้านบาท
(ระยะเวลา 1-15 ปี ) เพื!อชําระคื นหุ ้นกูท้ ี! ครบกําหนดชําระ และหรื อคื นเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ ที! มีตน้ ทุนทางการเงินที!
สู งกว่า และหรื อลงทุนในสิ นทรัพย์ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน
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3. การกูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จํานวน 5,000 ล้านบาท เพื!อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในบริ ษทั ฯ
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี7
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอัตราแลกเปลี!ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ!มขึ7น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม" ขึน (ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
2562
2561
14,818
(2,970)
(3,726)

17,400
(2,099)
(16,846)

(151)
7,971

7
(1,538)

ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานจํานวน 14,818 ล้านบาท ตํ!ากว่าปี ก่อน 2,582 ล้านบาท
จากผลการดําเนิ นงานที! ขาดทุ นสู งกว่าปี ก่อน และเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจํานวน 3,726 ล้านบาท
ตํ!ากว่าปี ก่อนถึง 13,120 ล้านบาท เนื! องจากมีเงิ นสดรับสุ ทธิ จากการออกหุ ้นกูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะสั7นเพิ!มขึ7 น แต่มี
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,970 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 871 ล้านบาท เนื! องจากในปี ก่อนมีเงินสด
รับจากการขายหุ ้นใน บริ ษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็ นผลให้เงินสดและรายการ
เที ยบเท่ า เงิ นสด ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 มี จาํ นวน 21,663 ล้านบาท เพิ! มขึ7 นจาก ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561
จํานวน 7,971 ล้านบาท
เครื" องบิน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเครื! องบินที!ใช้ในการดําเนิ นงาน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 103 ลํา (รวม
เครื! องบินแอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ! งใช้ดาํ เนินงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) เท่ากับ ณ สิ7 นปี
2561 ทั7งนี7 บริ ษทั ฯ มีเครื! องบินที!ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 15 ลํา ประกอบด้วย
เครื! องบินแบบแอร์บสั A340-500 จํานวน 3 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา A300-600 จํานวน _ ลํา และเครื! องบินแบบ
โบอิ7ง B737-400 จํานวน 4 ลํา และ B747-400 จํานวน 1 ลํา
สิ นทรัพ ย์
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 256,665 ล้านบาท ลดลงจากวันที!
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 12,056 ล้านบาท (4.5%) โดยมีรายละเอียด ดังนี7
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งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ! ือไว้เพื!อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด! ิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื!องบินและเครื!องบินและเครื!องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื!องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทํา
ทีด! ิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื!องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2561

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี"ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

21,663
23
27,848

8.4
10.9

13,692
490
29,946

5.1
0.2
11.1

+7,971
-467
-2,098

+58.2
-95.3
-7.0

49,534

19.3

44,128

16.4

+5,406

+12.3

40,470
98,791
11,578
333
13,092
2,854

15.8
38.5
4.5
0.1
5.1
1.1

45,946
105,600
11,708
341
13,311
2,692

17.1
39.3
4.4
0.1
5.0
1.0

-5,476
-6,809
-130
-8
-219
+162

-11.9
-6.4
-1.1
-2.3
-1.6
+6.0

167,118
40,013
256,665

65.1
15.6
100.0

179,598
44,995
268,721

66.9
16.7
100.0

-12,480
-4,982
-12,056

-6.9
-11.1
-4.5

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 49,534 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 19.3% ของสิ นทรัพย์ท7 งั หมดเพิ!มขึ7นจากวันที!
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 5,406 ล้านบาท (12.3%) โดยมีรายการที!เปลี!ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดเพิ!มขึ7 น 7,971 ล้านบาท (58.2%) ส่ วนหนึ! งเกิ ดจากเงิ นสดรับจากการ
ออกหุ ้นกูใ้ นเดือนพฤศจิ กายน 2562 จํานวน 8,788 ล้านบาท ประกอบกับเงิ นสดสุ ทธิ จากการดําเนิ นงานสู งกว่าเงินสด
สุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน
- สิ นทรั พย์หมุ นเวี ยนอื! นๆ ลดลง 2,098 ล้านบาท (7.0%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากลู กหนี7 การค้าลดลง 1,212
ล้านบาท (11.7%) จากยอดขายในเดื อนธันวาคม 2562 ที! ลดลงจากเดื อน ธันวาคม 2561 อย่ างไรก็ ตามบริ ษ ัท ฯ มี
ความสามารถในการบริ หารระยะเวลาเรี ยกเก็บหนี7 จากลูกหนี7 การค้าได้ใกล้เคียงของปี ก่อน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี7
เฉลี!ยประมาณ 22 วัน ซึ! งตํ!ากว่าระยะเวลาการให้สินเชื!อโดยปกติของบริ ษทั ฯ
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที! ถือไว้เพื! อขายลดลง 467 ล้านบาท (95.3%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการโอน
กรรมสิ ทธิu เครื! องบิ นให้กบั ผูซ้ 7ื อรวม X ลํา ได้แก่ เครื! องบิ นแอร์ บสั A330-300 จํานวน 5 ลํา และเครื! องบิ นโบอิ7ง B747400 จํานวน _ ลํา โดย ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขายประกอบด้วย เครื! องบินโบอิ7ง
B747-400 จํานวน 1 ลํา จํานวนเงิน 23 ล้านบาท
ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 167,118 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 65.1% ของสิ นทรัพย์ท7 งั หมด ลดลง
จากวันที! 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวน 12,480 ล้านบาท (6.9%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื! อมราคา
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!นๆ มีจาํ นวน 40,013 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 15.6% ของสิ นทรัพย์ท7 งั หมดลดลงจาก
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 4,982 ล้านบาท (11.1%) สาเหตุหลักเกิดจาก

15

- สิ นทรั พย์รอการขาย ลดลง 1,241 ล้านบาท (25.4%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการโอนเครื! องบิ นแบบแอร์ บ ัส
A330-300 จํานวน 4 ลํา ไปสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขายและการตั7งสํารองด้อยค่าของเครื! องบินและเครื! องยนต์
เพิ!มขึ7น
- ค่าตกแต่งเครื! องบิ นเช่ าดําเนิ นงานรอการตัดบัญชี ลดลง 540 ล้านบาท (11.9%) จากการตัดจําหน่ ายค่ า
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื! องบินเช่าดําเนิ นงาน และค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุ ง
เครื! องบินเช่าดําเนินงานแบบโบอิ7ง 787-8 จํานวน 6 ลํา
- สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ลดลง 1,108 ล้านบาท (10.4%) สาเหตุหลักเกิ ดจากภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีของค่าเผื!อการด้อยค่าของเครื! องบินลดลง
- เงินประกันการบํารุ งรักษาเครื! องบิน (Maintenance Reserve) เป็ นเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื! องบินตาม
สัญญาเช่ าที! ผูใ้ ห้เช่ าเรี ยกเก็บเป็ นประกันในการบํารุ งรักษาเครื! องยนต์เครื! องบิ นตามสภาพการบิ น และเงื! อนไขการ
บํารุ งรั ก ษาเครื! องยนต์ ต ามตารางการบํ ารุ งรั ก ษา ลดลง 534 ล้านบาท (3.9%) สาเหตุ ห ลัก เกิ ด จากการรั บ คื น
Maintenance Reserve สําหรับเครื! องบินเช่า B777-300ER จํานวน a ลํา ในส่ วนการซ่ อมบํารุ งเครื! องยนต์ GE90 จํานวน
7 เครื! องยนต์จากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่าเครื! องบินรวมจํานวน 2,267 ล้านบาท
- เงิ นมัดจําสัญญาเช่ าเครื! องบิ นลดลง 627 ล้านบาท (11.6%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการแข็งค่าของเงิ นบาท
เมื!อเที ยบกับเงิ นสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ ทําให้สินทรัพย์เมื!อคํานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง ทั7งนี7 รายการนี7 ได้มีการจัด
ประเภทรายการใหม่จากเดิมแสดงรายการในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจําทั7งจํานวน เปลี!ยนเป็ นแสดงรายการใน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจําเฉพาะส่ วนที!ไม่เกิน 1 ปี ส่ วนที!เกิน 1 ปี แสดงในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น โดยจัด
ประเภทรายการของปี 2561 ใหม่ เพื! อนํามาแสดงเปรี ยบเที ยบในงบแสดงฐานะการเงิ นให้สอดคล้องกับปี ปั จจุ บ ัน
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.37
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ -2.5 เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อน ซึ! งเท่ากับร้อยละ -2.6
หนีสิ น
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 หนี7 สินรวมของ บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน 244,899 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,366 ล้านบาท (1.4%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี7สิน ดังนี7
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2562
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2561

% ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี"ยนแปลง

% ของ
หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี7 สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี7 สินระยะยาวทีถ! ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนีสิ นระยะยาว
หุ ้นกู ้
หนี7 สินภายใต้เงื!อนไขสัญญาเช่าเครื!องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนีสิ นระยะยาว
หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื!นๆ

62,636

25.6

66,046

26.6

-3,410

-5.2

74,108
46,456
23,288
143,852
38,411

30.2
19.0
9.5
58.7
15.7

64,850
58,982
24,444
148,276
33,943

26.1
23.8
9.8
59.7
13.7

+9,258
-12,526
-1,156
-4,424
+4,468

+14.3
-21.2
-4.7
-3.0
+13.2

รวมหนีสิ น

244,899

100.0

248,265

100.0

-3,366

-1.4
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หนี7สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี7สินที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ! งปี 21,731 ล้านบาท) ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 25.6
ของหนี7สินทั7งหมด มีจาํ นวน 62,636 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 3,410 ล้านบาท (5.2%) สาเหตุ
หลักเกิดจาก
- ค่ าใช้จ่ายค้างจ่ ายลดลง 1,780 ล้านบาท (9.8%) สาเหตุ หลักเกิ ด จากการตั7งค่ าใช้จ่ายค้างจ่ ายของ
ค่าซ่ อมบํารุ งตามโครงการซ่ อมบํารุ งแบบเหมาจ่ายลดลงจากการปรับลดอัตราค่าซ่ อม และส่ วนหนึ! งโอนไปเป็ น
เจ้าหนี7การค้าเนื!องจากมีการเรี ยกเก็บเงินจากเจ้าหนี7สาํ หรับค่าใช้จ่ายของปี ก่อนที!ได้มีการตั7งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้แล้ว
รวมทั7งค่านํ7ามันค้างจ่ายลดลง
- เจ้า หนี7 การค้า ลดลง 657 ล้านบาท (12.7%) สาเหตุ ห ลัก เกิ ด จากจ่ ายชําระหนี7 เจ้า หนี7 ค่ าซ่ อ มบํา รุ ง
เครื! องยนต์ตามโครงการซ่อมบํารุ งแบบเหมาจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายของปี ก่อน
- รายรับด้านขนส่ งที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง 935 ล้านบาท (3.1%) เนื!องจากยอดขายลดลง
- เงินกูย้ ืมระยะสั7นเพิ!มขึ7น 500 ล้านบาท (16.7%) จากการเบิกเงินกูร้ ะยะสั7นประเภทตัว• สัญญาใช้เงินกับ
สถาบันการเงินในประเทศ เพื!อชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั7น และหุน้ กูท้ ี!ครบกําหนดไถ่ถอน
หนี7สินระยะยาว (รวมหนี7สินที!ถึงกําหนดชําระภายในหนึ!งปี 21,731 ล้านบาท) ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 58.7 ของ
หนี7 สินทั7งหมด มีจาํ นวน 143,852 ล้านบาท ลดลง 4,424 ล้านบาท (3.0%) จากการจ่ายชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาว หุ น้ กู้
และหนี7 สินภายใต้เงื!อนไขสัญญาเช่าเครื! องบินรวมจํานวน 24,019 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการออกหุ น้ กูร้ ะยะเวลา 1-15
ปี รวมจํานวน 18,788 ล้านบาท และกูเ้ งิ นระยะยาวจํานวน 5,000 ล้านบาท ก็ตาม นอกจากนี7 ผลจากการแข็งค่าของเงิ น
บาทเมื!อเที ยบกับเงินสกุลยูโร เงินเยน และดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ 31 ธันวาคม 2562 เมื!อเที ยบกับ ณ วันสิ7 นงวดของปี 2561
ทําให้หนี7สินระยะยาวเมื!อคิดเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจํานวน 4,193 ล้านบาท
หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื!นๆ ซึ! งคิดเป็ นร้อยละ 15.7 ของหนี7 สิ7นทั7งหมด มีจาํ นวน 38,411 ล้านบาท เพิ!มขึ7น 4,468
ล้านบาท (13.2%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี7 สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ!มขึ7 น 3,204 ล้านบาท จาก
การปรั บประมาณการเงิ นตอบแทนความชอบในการทํางานตามที! กล่าวไว้ขา้ งต้น นอกจากนี7 ยงั มี การประมาณการ
หนี7 สิ นระยะยาวเพิ! ม ขึ7 น 1,257 ล้านบาท จากประมาณการค่ าซ่ อ มใหญ่ เครื! องบิ น เครื! องยนต์ เครื! องบิ น และ
ส่ วนประกอบอื! นๆ สําหรับรายการซ่ อมที! จะต้องจ่ายเงิ นในอนาคตตามสัญญาเพื! อรับรู ้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี7สินที!มีภาระดอกเบี7ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest Bearing
Debt to Equity) เท่ากับ 12.5 เท่า สู งกว่า ณ 31 ธันวาคม 2561 ที!เท่ากับ 7.4 เท่า และมีอตั ราส่ วนหนี7สินรวมต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ 20.8 เท่า เพิ!มขึ7นจาก ณ สิ7 นปี 2561 ที!เท่ากับ 12.1 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ มีจาํ นวน 11,766 ล้านบาท ลดลงจากวันที! 31 ธันวาคม 2561
จํานวน 8,690 ล้านบาท (42.5%) สาเหตุหลักเกิ ดจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ7 นสุ ด
วันที! 31 ธันวาคม 2562 มี ผลขาดทุ น ถึ งแม้ว่าจะมี การปรั บปรุ งผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับที! 15 เรื! องรายได้จากสัญ ญาที! ท าํ กับลู กค้ามาใช้ ทําให้กาํ ไรสะสม ณ วันที! 1 มกราคม 2562 เพิ! มขึ7 น
จํานวน 2,159 ล้านบาท ทั7งนี7 ส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ
-44.1 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ -74.6 ในปี นี7
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สภาพคล่ อง
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดจํานวน 21,663
ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.4 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ! มขึ7 นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้จดั หาเงินทุนจากเงินกูย้ ืมระยะสั7นและระยะยาวจากทั7งสถาบันการเงินต่างๆ และออกหุ น้ กูจ้ าํ นวน
2 ครั7 ง ในเดื อ นพฤษภาคม 2562 และเดื อ นพฤศจิ กายน 2562 นอกจากนี7 ยังได้รั บ เงิ น ประกัน การบํารุ งรั กษา
เครื! องบินสําหรับเครื! องบิ นเช่ าดําเนิ นงานโบอิ7ง B777-300ER จํานวน 2,267 ล้านบาทจากผูใ้ ห้เช่ าเครื! องบิ นตามที!
กล่าวมาข้างต้น รวมถึงการจัดทําประมาณการกระแสเงิ นสดปี 2563 ภายใต้เงื! อนไขที! ใช้ความระมัดระวัง พบว่า
บริ ษทั ฯ ยังคงมีเงินสดสํารองในมือคงเหลืออยูใ่ นระดับที!เพียงพอและสามารถดําเนิ นกิจการตามปกติ หากไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกที! บริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี7 ยงั มีวงเงิ นสิ นเชื! อ Committed Credit Line
พร้อมเบิกใช้ที!บริ ษทั ฯ มีกบั ธนาคารต่างๆ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 13,500 ล้านบาท
4. ปัจจัยที"มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
อุตสาหกรรมการบินในปี 2563 ยังต้องเผชิ ญกับความท้าทายทั7งจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที! ยงั คง
แพร่ ระบาดอย่างต่อเนื! องในหลายประเทศ ทําให้ประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ประกาศห้ามหรื อ
เตือนประชาชนของตนให้งดการเดินทางไปยังประเทศที!มีการแพร่ ระบาด ซึ! งส่ งผลกระทบอย่างหลีกเลี!ยงไม่ได้กบั
อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที!ยว เป็ นเหตุให้ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ต้องปรับลดเที!ยวบินและลด
ปริ มาณการผลิตให้สอดคล้องกับจํานวนผูโ้ ดยสารที! ลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่างการดําเนิ นการตาม
มาตรการในการบริ หารจัดการผลกระทบอย่างเข้มข้น โดยจัดตั7งคณะทํางานเรื! องการแก้ไขปัญหา เพื!อติดตามสัง! การ
และเฝ้ าติ ดตามอย่างใกล้ชิดเพื! อรับมื อกับสถานการณ์ ในปั จจุ บนั ที! ยงั ไม่มีสัญญาณที! คลี!คลายและยังคงทวีความ
รุ นแรง และลุกลามในภูมิภาคยุโรปในอีกหลายประเทศในขณะนี7 นอกจากนี7 ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนที!ยงั ดําเนิ นต่อเนื! อง ถึงแม้ว่าการเจรจาจะบรรลุขอ้ ตกลงในเบื7องต้นแล้ว แต่คาดว่ายังคงนําไปสู่ การ
เจรจาในขั7นต่ อๆไป ประกอบกับ ประเด็ นความไม่ แน่ นอนทางการเมื องภายหลัง จากการถอนตัว ของ สหราช
อาณาจักรจากการเป็ นสมาชิ กสหภาพยุโรป หรื อ เบร็ กซิ ท ปั ญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริ กาและอิหร่ าน
รวมทั7งสถานการณ์ราคานํ7ามันในตลาดโลกและอัตราแลกเปลี!ยนที!ยงั คงมีความผันผวน
จากปั จจัยลบต่างๆ และสถานการณ์การแข่งขันที!รุนแรงส่ งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จึ งได้ทบทวนสภาพแวดล้อมภายนอกของอุตสาหกรรมการบิ น สภาวะตลาดและการแข่งขันสภาพแวดล้อม
ภายใน โดยได้จดั ทําแผนฟื7 นฟูระยะเร่ งด่วนระยะที! 2 โดยดําเนิ นการควบคู่ ไปกับการดําเนิ นการตามแผนดําเนิ นการ
ตามกลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย Y แนวทางการดําเนินงาน ได้แก่
- การเพิ! มรายได้ โดยดําเนิ น กลยุ ท ธ์ เจาะกลุ่ มลู กค้าแบบ Personalized มุ่ งเน้ นการสร้ างรายได้เสริ ม
(Ancillary Revenue) รวมทั7 งเร่ งดํ า เนิ นงานด้ า น Digital Marketing โดยใช้ Big Data และ Data Analytic ในการ
วิเคราะห์ตลาดเพื!อใช้เป็ นเครื! องมือในการเพิ!มการขายทาง Online ให้มากขึ7น
- การควบคุ มและลดค่าใช้จ่าย โดยมี มาตรการตัดค่าใช้จ่ายที! ไม่จาํ เป็ น ลดค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารและ
คณะกรรมการอย่างสมัครใจ เป็ นต้น
- การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน อาทิ การบริ หารจัดการฝูงบิ นให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเร่ งสรุ ป
แผนการจัดหาเครื! องบิ นให้มีความเหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั7งควบคุมติ ดตามแผนการจําหน่ าย
เครื! องบิ นที! ปลดระวาง และทรัพย์สินให้ได้ตามแผนการขายเครื! องบิ น และวางแผนระยะยาวในการลดหนี7 สินเพื!อลด
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อัตราส่ วนหนี7 สิ นต่ อทุ นให้ต! าํ ลงเพื! อลดความเสี! ยงของสถานะทางการเงิ นและหนี7 สินของบริ ษ ทั ฯ รวมทั7งปรั บปรุ ง
โครงสร้างองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับการประกอบธุ รกิจ และบรรจุบุคลากรในตําแหน่งสําคัญให้ครบถ้วน
เพื!อให้มนั! ใจว่าการดําเนิ นการทั7งหมดมีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี7ในเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2563 มีเหตุการณ์สาํ คัญดังนี7
- สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที! 16 เรื! องสัญญาเช่ า และฉบับที! 9
เรื! องเครื! องมือทางการเงิน ที!มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที!เริ! มในหรื อหลังวันที! 1 มกราคม 2563 เป็ นต้น
ไปนั7น บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาเตรี ยมการรองรับและมีความพร้อมในการปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามที! มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกําหนด โดยบริ ษทั ฯ ได้ประเมินผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ และได้
เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
- ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ! มทุ น
จํานวนรวม 888 ล้านหุ ้น มูลค่าที! ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคา 2.50 บาท ทั7งนี7 บริ ษทั การบินไทย จํากัด
(มหาชน) ไม่ได้ซ7ื อหุ น้ สามัญเพิ!มทุน จึงทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั จากเดิมร้อยละ 15.94 ลดลงเหลือร้อยละ
13.28 รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.38.2
5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที"สําคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2562

2561

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.91

0.75

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกูห้ มุนเวียน)

เท่า

1.15

0.89

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

ร้ อยละ

(6.74)

(4.54)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(6.52)

(5.79)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(74.59)

(44.10)

ร้ อยละ

(2.51)

(2.58)

อัตราส่วนหนี7สินที!มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

12.52

7.40

อัตราส่วนหนี7สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

20.81

12.14

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี7ย

เท่า

1.98

3.22

อัตราส่วนหนี7สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

25.36

16.18

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

0.70

0.85

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย) / หนี7สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที!ถือไว้เพื!อขาย)+วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนี7สินหมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ งที!ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี!ยนและกําไรจากการเปลี!ยนสัดส่ วน
เงินลงทุน)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี!ยนและกําไรจากการเปลี!ยนสัดส่ วนเงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี!ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี7ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี!ย
อัตราส่ วนหนีสิ นที"มภี าระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ ืมระยะสั7น+หนี7สินระยะยาวรวมส่ วนที!ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนีสิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี7สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (Interest Coverage Ratio)
= กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี!ยน ค่าเสื! อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย กําไรจากการเปลี!ยนสัดส่ วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน
และผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื! องบิน (EBITDA) / ดอกเบี7ยจ่าย
อัตราส่ วนหนีสิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี7สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนี7สินระยะยาว + ดอกเบี7ยจ่าย + ค่าเช่าเครื! องบินและอะไหล่)

