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1. บทสรุปผู้บริหาร 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี ���� ยงัขยายตวัไดดี้ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยงัอยู่ใน
ระดับสูง ในขณะที+เขตยูโรโซน ญี+ปุ่น และจีน เริ+ มเห็นสัญญาณการเติบโตที+ชะลอลงเล็กน้อย แต่ในภาพรวม
เศรษฐกิจโลกยงัคงมีพื4นฐานทางเศรษฐกิจที+แข็งแกร่งจากภาวะการคา้โลกที+ยงัขยายตวั ถึงแมว้่าจะเริ+มชะลอตวัลง 
ราคานํ4ามนัดิบในตลาดโลกในปี ���� เฉลี+ยที+ �9.;  เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกวา่ปีก่อนประมาณร้อยละ =>.� 

เศรษฐกิจไทยในปี ���� ขยายตวัไดต่้อเนื+อง โดยเป็นการขยายตวัจากทั4งการบริโภคและการลงทุนของทั4ง
ภาครัฐและเอกชน และการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ การส่งออกในภาพรวมยงัคงขยายตวัจาก
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้หลกัและการคา้โลกที+ยงัขยายตวัไดดี้ แต่เริ+มหดตวัในช่วงปลายไตรมาส = และ ; ของปี 
นี4 ในตลาดสําคญั เช่น จีน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เป็นตน้ สําหรับภาคการท่องเที+ยวยงัขยายตวัไดดี้ตามการ
เติบโตของนกัท่องเที+ยวต่างชาติ โดยจาํนวนนกัท่องเที+ยวต่างชาติที+เดินทางเขา้มาในประเทศไทยในปี ���� มีจาํนวน 
=@.= ลา้นคน เพิ+มขึ4นจากปีก่อน A.�%  แมว้่าจะเป็นการเพิ+มขึ4นในอตัราที+ลดลงจากปีก่อนที+เพิ+มขึ4น @.9% เนื+องจาก
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุบติัเหตุทางทะเลที+ภูเก็ตส่งผลใหจ้าํนวนนกัท่องเที+ยวชาวจีนซึ+ งคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
�A.� ของนกัท่องเที+ยวต่างชาติทั4งหมด ลดลงในช่วงครึ+ งปีหลงัร้อยละ 9.�  เมื+อเทียบกบัปีก่อนที+เพิ+มขึ4นจากปี ���9 
ถึงร้อยละ =�.> โดยเป็นการลดลงต่อเนื+องจากเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน ���� แต่เริ+มปรับเพิ+มขึ4นเลก็นอ้ยใน
เดือนธนัวาคม ����  

ในปี ���� อุตสาหกรรมการบินของโลกยงัคงมีแนวโน้มขยายตัว ปริมาณความตอ้งการเดินทางของ
ผูโ้ดยสารยงัเพิ+มขึ4นต่อเนื+อง แต่แนวโนม้การขยายตวัเริ+มลดลงเล็กนอ้ยเมื+อเทียบกบัปีก่อน จากขอ้มูลของสมาคม
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตวัของปริมาณการขนส่งดา้นผูโ้ดยสารในปี ����     
ที+เท่ากบั �.�%  ตํ+ากว่าปี ���> ที+เท่ากบั A.�%  สาเหตุหลกัเกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ+ งปีหลงั 
และราคาบตัรโดยสารที+ปรับตวัเพิ+มขึ4นจากตน้ทุนของสายการบินที+เพิ+มขึ4นจากราคานํ4ามนัเครื+องบินที+ปรับตวัสูงขึ4น 
ส่งผลให้ความต้องการเดินทางของผูโ้ดยสารชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก             
มีปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารเติบโตสูงสุดที+ร้อยละ @.� ในขณะที+เส้นทางภายในประเทศอินเดียมีอตัราการเติบโต
ของปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารสูงสุด ; ปีติดต่อกนั  ทั4งนี4  ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารรวมทั4งระบบเพิ+มขึ4นจากปี
ก่อน �.�% และมีอตัราการบรรทุกผูโ้ดยสารเฉลี+ย  @�.9%  สูงกว่าปีก่อนที+เฉลี+ย @�.;%  ในขณะที+การขนส่งสินคา้
ในภาพรวมยงัคงเติบโตจากปริมาณการคา้โลกที+เพิ+มขึ4น แต่มีแนวโนม้การชะลอตวัลง โดยการเติบโตของปริมาณ
การขนส่งพสัดุภณัฑใ์นปี ���� อยู่ที+เท่ากบั =.�% ตํ+ากว่าช่วงเวลาเดียวกนัของ ปีก่อนที+ 9.>% อตัราส่วนการขนส่ง
พสัดุภณัฑใ์นปี ���� เท่ากบั ;9.�%  สูงกวา่ปีก่อนที+ ;�.�%    

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยยงัคงขยายตวัต่อเนื+อง จากปัจจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ การขยายตวั
ของเศรษฐกิจไทย การเพิ+มขึ4นของจาํนวนนกัท่องเที+ยวอย่างต่อเนื+องถึงแมว้่าจะมีผลกระทบบา้งจากนกัท่องเที+ยว
ชาวจีนในช่วงครึ+ งปีหลงั  แผนการขยายธุรกิจของหลายสายการบิน ทั4งการขยายฝงูบิน การเปิดเสน้ทางบินใหม่ และ
การเพิ+มจาํนวนความถี+ของเที+ยวบินเป็นผลจากการปลดธงแดงของ ICAO ไดส้าํเร็จเมื+อเดือนตุลาคม ���>  ความ
คืบหน้าในการกลบัสู่ Category 1 ของสํานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) และการพฒันาขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศไทย ไดแ้ก่ แผนพฒันาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที+ � โครงการ
พฒันาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที+ = และโครงการพฒันาท่าอากาศยานอู่ตะเภา  อย่างไรก็ตามการแข่งขนัที+



 �

รุนแรง และราคานํ4 ามนัที+ปรับตวัสูงขึ4นในปีนี4 โดยปรับตวัสูงสุดในรอบ ; ปี ทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานของ   
สายการบินเพิ+มขึ4น 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนฟื4 นฟูธุรกิจปี ���� โดยมีวตัถุประสงคเ์พื+อใหผ้ลการดาํเนินงานมีกาํไรอย่างต่อเนื+อง
และยั+งยืน และเพื+อเพิ+มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที+เทียบเคียงมาตรฐานชั4นนาํ โดยมีแนวทางการ
ดาํเนินงานตามกลยุทธ์หลกั � กลยุทธ์ ไดแ้ก่  �)  การสร้างกาํไรจากการเพิ+มรายได ้ควบคุมตน้ทุน และนาํรูปแบบ
ธุรกิจของสายการบินตน้ทุนตํ+ามาประยุกตใ์ช ้  �)  การปรับปรุงหน่วยธุรกิจใหเ้ป็นศูนยก์าํไร (Profit Center)  ที+
เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และบริหารจดัการสินทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพเพิ+มขึ4น  =) การปรับปรุงการบริการ
ครบวงจรเพื+อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม   ;) การนาํ Digital Application 
มาเพิ+มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขนั  �) การพฒันาการบริหารงานบุคคลโดยเนน้โครงสร้าง
องคก์ร วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูน้าํและการพฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถ 

 โดยในปีนี4 มีการดาํเนินการที+สาํคญัไดแ้ก่ 
 การพฒันาประสิทธิภาพในการหารายได ้ไดแ้ก่ การเพิ+มรายไดจ้ากผูโ้ดยสารผ่านระบบ Revenue 

Management System (RMS)   
 การขยายเครือข่ายเสน้ทางบินโดยการร่วมลงนามสญัญาความร่วมมือระหวา่งกนับนเที+ยวบินรหสัร่วม 

(Code Share Flight) กบัสายการบินเซินเจิ4น เพื+อขยายเส้นทางบินไปสู่จุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐประชาชน
จีน อาทิ เสน้ทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-กวางโจว กรุงเทพฯ-เซินเจิ4น และเส้นทางไป-กลบั เซินเจิ4น-ภูเก็ต เป็นตน้ และ
กบัสายการบินบางกอกแอร์เวยใ์นเสน้ทางภายในประเทศรวม �> เส้นทาง  และเส้นทางระหว่างประเทศ � เส้นทาง  
นอกจากนี4ยงัไดล้งนามขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างกนับนเที+ยวบินรหสัร่วมกบับริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ในเส้นทางบินรอง ไดแ้ก่ เส้นทางไป-กลบั ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เพื+อตอบรับนโยบายรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการท่องเที+ยวเมืองรอง  ในส่วนของสายการบินไทยสมายล ์ทาํการบินทดแทนการบินไทยและทาํการบิน
เสริมในจุดบินที+เหมาะสม รวมทั4งขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียน จีน และอินเดีย  เพื+อรองรับ
ผูโ้ดยสารจากทั+วโลกให้สามารถเดินทางเชื+อมต่อเที+ยวบินได้หลากหลายและสะดวกสบาย อีกทั4งยงัเพิ+มความ
แขง็แกร่งใหก้บัเครือข่ายเสน้ทางบิน  เพิ+มศกัยภาพในการขายและรองรับการขยายตวัของตลาด 

 ดาํเนินการขายอสังหาริมทรัพยที์+ไม่มีความจาํเป็นในการใช้งาน โดยการขายอสังหาริมทรัพยใ์น
ประเทศที+จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที+ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  เมือง
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  เมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์ั4งสิ4นจาํนวน 
ประมาณ A�= ลา้นบาท  

 ดาํเนินการขายหุน้ในบริษทัโรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน ��.� ลา้นหุน้ 
ซึ+ งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ �;%  ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ ;� บาท  รวมเป็นเงินทั4งสิน 9��.� ลา้นบาท 
โดยรับรู้กาํไรจาํนวน ��A ลา้นบาท ทั4งนี4  เป็นไปตามแนวทางการดาํเนินการขายหุ้นบริษทัร่วมลงทุนที+ไม่สอดคลอ้ง
หรือสนบัสนุนการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์ของบริษทัฯ ตลอดจนผลการดาํเนินงานและการจ่ายผลตอบแทนให้
บริษทัฯ ลดลงเมื+อเทียบกบัอดีตที+ผา่นมา 

 บริษทัฯ ไดท้บทวนแผนการจดัหาเครื+องบินปี ����-���� ตามโครงการจดัหาเครื+องบินบริษทัฯ ปี 
���� - ���A  ซึ+ งเป็นการจดัหาเพื+อทดแทนเครื+ องบินเก่าที+มีอายุใช้งานมากกว่า �> ปี  โดยมีการว่าจา้งบริษทัที+
ปรึกษา เพื+อใหค้าํแนะนาํในเรื+องเสน้ทางบินและฝูงบิน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาดและการใชง้านจริง ทั4งนี4
แผนการจดัหาเครื+องบินปี ����-���A ไดผ้่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ เมื+อวนัที+ @ มกราคม ���� 
และอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการตามขั4นตอนการเสนอขออนุมติัต่อไป 



 =

 การเพิ+มศกัยภาพฝูงบินดว้ยการรับมอบเครื+องบินใหม่แบบแอร์บสั A=�>-9>> รวม � ลาํ ประกอบดว้ย
เครื+องบินเช่าการเงินจาํนวน � ลาํ และเครื+องบินเช่าดาํเนินงานจาํนวน = ลาํ สําหรับใหบ้ริการในเส้นทางขา้มทวีป
และเส้นทางภูมิภาค และดาํเนินการติดตั4ง Crew Rest และระบบสื+อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บน
เครื+องบินแบบโบอิ4ง A@A-@ แลว้เสร็จจาํนวน ; ลาํ 

 การร่วมลงนามกบั กองทพัเรือ และสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
เมื+อวนัที+ �> สิงหาคม ���� ในบนัทึกขอ้ตกลงเบื4องตน้วา่ดว้ยการใหสิ้ทธิแก่บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ใน
ฐานะหน่วยงานเจา้ของโครงการศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) เพื+อประกอบกิจการบน
พื4นที+ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ+ งเป็นพื4นที+เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ทั4งนี4  เป็นการดาํเนินการในลาํดบัถดั
มาต่อจากการจดัทาํรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ+ งจะใช้นาํไป
ประกอบการเสนอขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการศูนย์ซ่อมบํา รุงอากาศยานอู่ตะเภาจาก
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ซึ+ งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที+ดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกบัการบินไทยอนัจะนาํไปสู่การจดัตั4งศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอู่ตะเภาซึ+ งเป็นโครงการนาํร่องใน
แผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก และเป็นโครงการสาํคญัยิ+งของประเทศไทย 

 การลงนามขอ้ตกลงร่วมทุนก่อตั4งศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เมื+อวนัที+ �� มิถุนายน 
���� เพื+อเป็นศูนยก์ลางการซ่อมบาํรุงอากาศยานที+ทนัสมยัระดบัโลก นอกจากนี4  ยงัไดล้งนามความร่วมมือการ
พฒันาศูนยซ่์อมบาํรุงเครื+องยนต์อากาศยานของการบินไทยเมื+อวนัที+ �9 มิถุนายน ���� โดยมีวตัถุประสงค์เพื+อ
สนบัสนุนการจดัตั4งศูนยซ่์อมบาํรุงเครื+องยนตอ์ากาศยานของการบินไทยแบบครบวงจรซึ+ งนอกจากรองรับการซ่อม
บาํรุงเครื+ องยนต์ที+ใช้กับเครื+ องบินในฝูงบินของบริษทัฯ แลว้ยงัสามารถรองรับการซ่อมบาํรุงเครื+ องยนต์ของ
เครื+องบินของสายการบินลูกคา้ไดด้ว้ย  

 การเปิดโครงการร่วมวิจยัและพฒันาเครื+องยนต ์Trent XWB แห่งแรกของโลกร่วมกบั บริษทั โรลส์รอยซ์ 
เมื+อวนัที+ � กนัยายน ���� โดยมีวตัถุประสงคเ์พื+อทาํการวิจยัและพฒันาเครื+องยนตโ์รลส์ รอยซ์ รุ่น Trent XWB-9A 
ซึ+ งเป็นเครื+องยนตรุ่์นล่าสุดที+ถูกนาํมาใชง้านเป็นครั4 งแรกในอุตสาหกรรมการบินกบัเครื+องบินแบบแอร์บสั A=�>-
�>>>  ทั4งนี4 โครงการร่วมวิจยัและพฒันาเครื+องยนต ์Trent XWB ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นความร่วมมือในรูปแบบใหม่
ครั4 งแรกของโลกระหว่างการบินไทยและบริษทั โรลส์ รอยซ์  ในการวิจัยและพฒันาเครื+ องยนต์ที+เกิดขึ4นนอก 
สหราชอาณาจักร ซึ+ งบริษัท โรลส์ รอยซ์ ไม่เคยร่วมมือกับแหล่งซ่อมใดมาก่อน อาคารทดสอบสมรรถนะ
เครื+องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื+องยนต์อากาศยาน ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง จึง
นบัเป็นศูนยซ่์อมอากาศยานแห่งแรกที+ไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทั โรลส์ รอยซ์ โดยโครงการนี4 เป็นแผนปฏิบติั
การกลยุทธ์ปี ����-���� เพื+อเพิ+มรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ ในอนาคต และยงัเป็นการร่วมกนัพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีขั4นสูงในอุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย  

 การประกาศความร่วมมือของพนัธมิตรรัฐวิสาหกิจทั4ง = หน่วยงาน ไดแ้ก่ การท่องเที+ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.)  บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ซึ+ งจะช่วย
ผลกัดนัใหเ้กิดการขบัเคลื+อนเศรษฐกิจของประเทศใหมี้ความกา้วหนา้ไดอ้ย่างย ั+งยืน โดยทั4ง = รัฐวิสาหกิจพร้อมให้
การสนบัสนุนและทาํงานร่วมกบัการบินไทย ในหลายๆ ดา้นไดแ้ก่  

- ดา้นธุรกิจการท่องเที+ยวที+เป็นรายไดห้ลกัของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ท่องเที+ยวเมืองรอง จะมีส่วนสนบัสนุนธุรกิจการบิน รวมทั4งสร้างงาน สร้างรายไดใ้หก้บัทุกภาคส่วนในประเทศ ซึ+ งการบินไทย
สามารถนาํนกัท่องเที+ยวจากทั+วโลกเขา้สู่เมืองรอง โดย ททท. สามารถสนบัสนุนทางดา้นโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  

- ดา้นอุตสาหกรรมการบิน ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที+มีเที+ยวบินเขา้-ออก ที+ท่าอากาศยาน 



 ;

สุวรรณภูมิมากที+สุด การไดผ้นึกกาํลงัร่วมกบั ทอท. จะเป็นการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการขนส่ง
ทางอากาศที+แขง็แกร่งในภูมิภาคนี4  

- ดา้นขอ้มูลข่าวสารในยุคดิจิทลั เพื+อสนบัสนุนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ;.> โดยการสนบัสนุนใน
เรื+อง Big Dataโดยการบินไทย ททท. ทอท. และ ธนาคารกรุงไทย ร่วมพฒันาขอ้มูลในส่วนของนกัท่องเที+ยว และ
พฒันาดา้น Payment Gateway ซึ+งจะช่วยส่งเสริมการขายใหก้ารบินไทยไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 การปลดระวางเครื+องบินแบบโบอิ4ง A=A-;>> จาํนวน � ลาํ และดาํเนินการขายเครื+องบินที+ปลดระวางแลว้ 
� ลาํไดแ้ก่ แอร์บสั A==>-=>> จาํนวน � ลาํ และโบอิ4ง BA=A-;>>  จาํนวน � ลาํ 

 การออกและเสนอขายหุน้กูค้รั4 งที+ �/���� และ ครั4 งที+ �/���� รวมจาํนวน �=,>>> ลา้นบาท เมื+อวนัที+ 
�@ กมุภาพนัธ์ ���� และ�� สิงหาคม ���� ตามลาํดบั ระยะเวลา �-�� ปี เพื+อชาํระคืนหุน้กูที้+ครบกาํหนดชาํระ และ
หรือคืนเงินกูข้องบริษทัฯ ที+มีต้นทุนทางการเงินที+สูงกว่า และหรือลงทุนในสินทรัพย ์และหรือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการ 

นอกจากนี4  คณะกรรมการบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติแต่งตั4งนายสุเมธ ดาํรงชยัธรรม ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มีผลตั4งแต่วนัที+  � กนัยายน ���� เป็นตน้ไป 

ทั4งนี4  จากผลสําเร็จของการดาํเนินการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื+อง ทาํใหก้ารบินไทยยงัไดรั้บรางวลั 
TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยไดร้างวลัสายการบินยอดเยี+ยมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
(Best South-East Asian Airline) ติดต่อกนัครบ �> ปี โดยไดต่้อเนื+องเป็นปีที+ =  รางวลัสายการบินยอดเยี+ยมของโลก
จากสกายแทรกซ์ประจาํปี ���� ถึง = รางวลั ไดแ้ก่ รางวลัอนัดบั � สายการบินที+ให้บริการชั4นประหยดัยอดเยี+ยม
ของโลก (World’s Best Economy Class) และรางวลัอนัดบั � สายการบินที+ใหบ้ริการอาหารสาํหรับชั4นประหยดั
ยอดเยี+ยม (Best Economy Class Onboard Catering)  โดยทั4งสองรางวลัไดรั้บต่อเนื+องเป็นปีที+ �   นอกจากนี4ยงัไดรั้บ
รางวลัอนัดบั � สายการบินที+ใหบ้ริการสปาเลาจน์ยอดเยี+ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) ซึ+ งไดรั้บ
ต่อเนื+องกนัเป็นปีที+ ;  รวมทั4ง ยงัไดรั้บการจดัอนัดบัใหเ้ป็น � ใน �> สายการบินที+ดีที+สุดในโลก (World’s Best Airline 
�>�@)  เป็นตน้ ประกอบกบัสายการบินไทยสมายล ์ยงัไดรั้บรางวลัใหญ่จาก Trip Advisor ต่อเนื+องเป็นปีที+ �  ไดแ้ก่
สายการบินยอดเยี+ยมอนัดบัหนึ+งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี+ยมในภูมิภาค
เอเชีย (Best Regional Airline in Asia) 

ในปี ���� บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บมอบเครื+องบินใหม่จาํนวน � ลาํ และปลดระวาง
เครื+องบินแบบโบอิ4ง BA=A-;>> จาํนวน � ลาํ ทาํใหฝ้งูบินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ =� ธนัวาคม ���� มีจาํนวน 
�>= ลาํ สูงกว่า ณ สิ4นปีก่อน = ลาํ โดยมีอตัราการใชป้ระโยชน์ของเครื+องบิน ��.> ชั+วโมง เท่ากบัปีก่อน มีปริมาณ
การผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) เพิ+มขึ4น �.9%  ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (RPK) เพิ+มขึ4น �.>%  อตัราส่วนการ
บรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี+ย AA.�% ตํ+ากวา่ปีก่อนซึ+งเฉลี+ยที+ A9.�% โดยมีจาํนวนผูโ้ดยสารที+ทาํการขนส่ง 
รวมทั4งสิ4น �;.= ลา้นคน ลดลงจากปีก่อน �.>%             

ทั4งนี4  จากเหตุการณ์เครื+องยนตโ์รลส์รอยซ์ TRENT�>>> ที+ติดตั4งกบัเครื+องบินโบอิ4ง A@A-@ และ A@A-9 ที+
บริษทัฯ มีอยูใ่นฝงูบินรวม @ ลาํ และ TRENT 9>> ที+ติดตั4งกบัเครื+องบินแอร์บสั A=@>-@>> ที+บริษทัฯ มีอยู่ในฝูงบิน
จาํนวน  �  ลาํ  ประสบปัญหาตวัใบพดั (Turbine Blade) เกิดรอยร้าวและแตกในเครื+องยนตที์+อาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภยัในการปฏิบติัการบิน ทั4งนี4 เป็นปัญหาที+เกิดขึ4นต่อเนื+องมาตั4งแต่ปี ���> และเกิดขึ4นกบัสายการบินทั+ว
โลกที+ใชเ้ครื+องยนต์รุ่นดงักล่าว ทาํใหบ้ริษทัฯ ตอ้งทยอยสลบัจอดเครื+องบินโบอิ4ง A@A-@  A@A-9 และแอร์บสั A=@>-
@>>  เพื+อถอดเครื+ องยนต์ส่งไปซ่อม โดยส่งผลกระทบกับตารางบินโดยเฉพาะตารางบินภาคฤดูหนาว                   
(�@ ตุลาคม ����-=> มีนาคม ����) บริษทัฯ ไดท้าํการปรับตารางบินและความถี+ของเที+ยวบินให้สอดคลอ้งกบั



 �

จาํนวนเครื+องบินที+มีอยู ่ทั4งนี4จากเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบกบัการบริการทาํใหเ้กิดเที+ยวบินล่าชา้ เกิดค่าใชจ่้าย
เพิ+มขึ4น ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการหารายไดต้ามแผนที+วางไว ้ ทั4งนี4  ณ =� ธนัวาคม ���� เครื+องบินโบอิ4ง BA@A-9 
และแอร์บสั A=@>-@>> ทาํการบินไดต้ามปกติแลว้ คงเหลือเครื+องบินโบอิ4ง BA@A-@ จาํนวน ; ลาํ ที+ตอ้งจอดเพื+อนาํ
เครื+องยนตไ์ปส่งซ่อม 

ในปี ���� การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการบินยงัคงรุนแรง ราคานํ4 ามนัในตลาดโลกที+เพิ+มสูงขึ4 นโดย
ปรับตวัสูงสุดในรอบ ; ปี   การปรับประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+องบินและเครื+องยนตอ์ะไหล่จากร้อยละ �> 
เป็นร้อยละ � ของมูลค่าต้นทุนเริ+ มแรก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที+ยงัคงอยู่ในระดับสูง ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประจาํปี ���� ขาดทุนจากการดาํเนินงาน 9,>�@ ลา้นบาท ในขณะที+ปีก่อนมี
กาํไร �,@�� ลา้นบาท  โดยมีรายไดร้วมจาํนวน �99,�>> ลา้นบาท เพิ+มขึ4น A,��; ลา้นบาท (=.9%) ทั4งจากรายได ้   
ค่าโดยสารและค่านํ4าหนกัส่วนเกิน รายไดค่้าระวางขนส่งและไปรษณียภณัฑ ์รายไดจ้ากการบริการอื+นๆ และรายได้
อื+นๆ  แต่มีค่าใชจ่้ายรวมจาํนวน �>@,��@ ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �9,;�@ ลา้นบาท (�>.=%)  เป็นผลจากค่านํ4ามนัเครื+องบิน
เพิ+มขึ4น 9,@@� ลา้นบาท  (�9.A%) จากราคานํ4ามนัเฉลี+ยเพิ+มขึ4น =>.�%  ถึงแมว้า่จะมีการบริหารความเสี+ยงราคานํ4ามนั
ไดดี้ขึ4นกวา่ปีก่อนกต็าม ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไม่รวมนํ4ามนัสูงขึ4น  9,@>� ลา้นบาท (A.=%) สาเหตุหลกัเกิดจาก 
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุงอากาศยาน ค่าเช่าเครื+องบิน และค่าเสื+อมราคาเพิ+มขึ4น ประกอบกบัปริมาณการผลิตและ
ปริมาณการขนส่งที+เพิ+มขึ4น ขณะที+มีตน้ทุนทางการเงิน-สุทธิ ลดลง ��� ลา้นบาท (;.A%) จากการบริหารเงินสดและ
การปรับโครงสร้างทางการเงินต่อเนื+องจากปีก่อน  

ในปี ���� บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเครื+องบินจาํนวน =,;�9 
ลา้นบาท  ขณะที+มีกาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ  9�� ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าหนี4 สิน
ที+เป็นเงินตราต่างประเทศ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ และบริษทัย่อยขาดทุนสุทธิ ��,��9 ลา้นบาท  โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วน
ที+เป็นของบริษทัใหญ่ ��,��� ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ �.== บาท ในขณะที+ปีก่อนขาดทุนต่อหุน้ >.9A บาท    

ทั4งนี4  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย       
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื+ องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
(EBITDA) จาํนวน �;,;9; ลา้นบาท  ตํ+ากว่าปีก่อน 9,��� ลา้นบาท (=9.A%) โดยมี  EBITDA Margin เท่ากบั A.=%  
เปรียบเทียบกบัปีก่อนที+เท่ากบั  ��.�% 

 

2. คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานปี #$%! 

ในปี ����  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  มีการเปลี+ยนแปลงทางบญัชีดงันี4  

� การทบทวนมูลค่าคงเหลือของเครื+องบินและเครื+องยนต์อะไหล่ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ �� 
(ปรับปรุง ���>) เรื+อง ที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และไดเ้ปลี+ยนแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+องบินและ
เครื+องยนตอ์ะไหล่ จากเดิมร้อยละ �> เป็นร้อยละ � ของมูลค่าตน้ทุนเริ+มแรกโดยอาศยัขอ้มูลราคาขายเครื+องบินใน
อดีต และขอ้มูลจากผูเ้ชี+ยวชาญการประเมินราคาเครื+ องบินที+ไดรั้บการยอมรับในอุตสาหกรรมการบินและการ
เปลี+ยนแปลงเทคโนโลยีการบิน จากการเปลี+ยนแปลงดงักล่าวทาํใหค่้าเสื+อมราคาของเครื+องบินและเครื+องยนตอ์ะไหล่
ในปี ���� เพิ+มขึ4นจาํนวน =,��9 ลา้นบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ �.9) 

� การทบทวนระยะเวลาการรับรู้บตัรโดยสารที+จาํหน่ายแลว้แต่ยงัไม่ไดใ้ชบ้ริการจากเดิมรับรู้เป็นรายได้
เมื+อบตัรโดยสารมีอายเุกินกวา่ �; เดือน เป็น �� เดือนนบัจากวนัที+ออกบตัรโดยสาร ทาํใหร้ายไดค่้าโดยสารสาํหรับ
ปี ���� เพิ+มขึ4น �,028 ลา้นบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ �.=A) 



 �

งบการเงินรวมของปี ���� ประกอบดว้ยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทัยอ่ย � บริษทั
ไดแ้ก่  �) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาทอี์สตเ์อเชีย จาํกดั  �) บริษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จาํกดั  =) บริษทั ไทยไฟลท ์
เทรนนิ+ง จาํกดั  ;) บริษทั ทวัร์เอื4องหลวง จาํกดั  และ �) บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั  
ตารางแสดงข้อมูลทางการเงนิที�สําคัญ (Financial Per formance) – งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 
หน่วย : ล้านบาท 

ม.ค.-ธ.ค. 

#$%! #$%D 
เปลี�ยนแปลง 

ล้านบาท %  

รายได้รวม !FF,$DD !F!,FH%   +J,$$H   + .F 
  -  ค่าโดยสารและค่านํ4าหนกัส่วนเกิน ��>,��� ��A,;A�   +�,A@> +�.@ 
  -  ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภณัฑ ์ ��,=;> �>,�A�   +�,>�@ +�>.� 
  -  รายไดก้ารบริการอื+นๆ �=,=A> ��,���   +�,��9 +�>.; 
  -  อื+นๆ =,�=� �,>@@   +�,;;A +�9.= 
ค่าใช้จ่ายรวม #DL,$$L !LF,DFD   +!F,H%L +!D.  
  -  ค่านํ4ามนัเครื+องบิน �>,>9� �>,���   +9,@@� +�9.A 
  -  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไม่รวมนํ4 ามนั �;;,�=> �=;,=�@   +9,@>� +A.= 
  -  ตน้ทุนทางการเงิน - สุทธิ ;,==� ;,�;A   -���   -;.A 

กําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (F,D$L) #,L$%   -!!,F!H   -H!J.# 
หกั  ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื+องบินเช่าดาํเนินงาน - ��>   -��>   -�>>.> 
หกั  ผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุน - ;�9   -;�9   -�>>.> 
หกั  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเครื+องบิน =,;�9 =,�9�   +��@   +@.; 
บวก กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ 9�� (�,�@�)   +�,;9�   +��A.� 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (��,�>�) (�,@9�)   -@,A��   -=>>.9 
ขาดทุนสุทธิ (��,��9) (�,>A�)   -9,;9A   -;�@.= 

ขาดทุนสุทธิส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (!!,%#$) (#,!DJ)   -F,$!L   -H$!.J 

ขาดทุนต่อหุ้น                                        (บาท)              (�.==)              (>.9A)            -;.=�   -;;9.� 
ข้อมูลการดาํเนินงานที�สําคญั     
EBITDA                                                 (ลา้นบาท) �;,;9; �;,>;�   -9,���   -=9.A 
จาํนวนผูโ้ดยสาร  (ลา้นคน)              �;.=�              �;.��   ->.�; -�.> 
ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร  (ลา้นที+นั+ง-กิโลเมตร) 9=,�=� 9>,;9@   +�,�==  +�.9 
ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (ลา้นคน-กิโลเมตร) A�,=�� A�,�=;   +�@�  +�.> 
อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (%)                AA.�                A9.�   -�.� 
รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลี+ยต่อหน่วย (บาท/คน-ก.ม.)                �.�9                �.�A +>.>�  +>.9 
ปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑ ์  (ลา้นตนั-กิโลเมตร) ;,>�; =,@=� +���  +�.@ 
ปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (ลา้นตนั-กิโลเมตร) �,;�� �,=AA +@@  +=.A 
อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (%) �>.@ ��.>   -�.� 
นํ4าหนกัพสัดุภณัฑข์นส่ง (พนักก.) �@�,�;; ��;,9�� +=>,=�9  +;.� 
รายไดจ้ากพสัดุภณัฑเ์ฉลี+ยต่อหน่วย (บาท/ตนั-กม.)                @.��                A.9@ +>.�=  +�.� 
เครื+องบินที+ใชด้าํเนินงาน ณ =� ธ.ค.  (ลาํ) 
ชั+วโมงปฏิบติัการบิน  (ชั+วโมง) 

                �>= 
;�=,�>9 

                �>> 
;>9,>�; 

+= 
+�;,�@� 

 +=.> 
+=.� 

อตัราการใชป้ระโยชน์เครื+องบินเฉลี+ย (ชั+วโมง/ลาํ/วนั) ��.> ��.> -  - 
อตัราแลกเปลี+ยนเฉลี+ย     
   1 USD    : THB =�.=�>A ==.9=@> -�.��A= -;.@ 
  1 EUR    : THB =@.���= =@.�AA@ ->.����  ->.= 
  100 JPY : THB �9.��A� =>.��9� -�.>���  -=.= 
ราคานํ4ามนัเฉลี+ย  (USD/BBL) 9�.A� A>.;@ +��.�; +=>.� 



 A
หมายเหตุ :  �) EBITDA =  รายได ้(ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี+ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื+อมราคาและ
ค่าตดัจาํหน่าย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเครื+องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี+ยนแปลงส่วนไดเ้สียในเงินลงทุน) 

 

รายได้ 

 ในปี ���	 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดร้วมเพิ�มขึ�น �,��� ลา้นบาท ( ."%) โดยมีรายละเอียดของรายได ้ดงันี�  

� รายได้ค่าโดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกิน  

รายไดจ้ากค่าโดยสารและนํ4าหนกัส่วนเกินมีจาํนวน ��>,��� ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �,A@> ลา้นบาท (�.@%) 
สาเหตุหลกัเกิดจาก 

- ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร เพิ+มขึ4น �.>%  คิดเป็นเงินประมาณ �,;@> ลา้นบาท โดยเพิ+มขึ4นใน
เสน้ทางขา้มทวีป และเสน้ทางภูมิภาคเอเชียสายใตแ้ละสายตะวนัตก รวมถึงเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล ์
แต่ลดลงเส้นทางภูมิภาคเอเชียสายเหนือ สายอินโดจีนและสายตะวนัออกกลาง รวมทั4งในเส้นทางภายในประเทศ 
ในขณะที+บริษทัฯ มีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพิ+มขึ4น �.9% ส่งผลใหอ้ตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin 
Factor) เฉลี+ย AA.�% ตํ+ากวา่ปีก่อนซึ+งเฉลี+ย A9.�%   

- รายไดจ้ากผูโ้ดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ4 ามนัและค่าเบี4 ยประกนัภยั) เฉลี+ย
เท่ากบั �.�9 บาท/RPK สูงกว่าปีก่อน >.>� บาท (>.9%)  ทาํให้รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเพิ+มขึ4น �,;�> ลา้นบาท โดยมี
ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทโดยเฉพาะเมื+อเทียบกบัสกุลเงินที+เป็นรายไดห้ลกั ไดแ้ก่ เงินเยน ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลีย ทาํให้รายไดเ้มื+อคิดเป็นเงินบาทลดลง >.>� บาท/RPK หรือประมาณ ;,�@� 
ลา้นบาท หากไม่รวมผลของอตัราแลกเปลี+ยนรายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลี+ยต่อหน่วยจะเพิ+มขึ4นประมาณ =.A% หรือ
ประมาณ �,A@� ลา้นบาท  สาเหตุหลกัเกิดจากการปรับเพิ+มอตัราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ4 ามนั (Fuel Surcharge) 
เนื+องจากราคานํ4ามนัที+เพิ+มขึ4น 

ตารางแสดงข้อมูลการดาํเนินงานด้านการขนส่งผู้โดยสาร จาํแนกตามภูมภิาค – บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 เปลี�ยนแปลงจากปีก่อน (% ) อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (% ) 

 ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ง #$%! #$%D 

ภูมิภาคเอเชีย +=.� +�.� A�.� A�.9 

ขา้มทวปี +;.> +�.� @>.� @�.� 

ภายในประเทศ -@.A -A.� A�.= A;.� 

ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกิน จาํแนกตามภูมภิาค – บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

หน่วย : ล้านบาท #$%!     #$%D เปลี�ยนแปลง 

      ล้านบาท %  

รายได้ค่าโดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกิน       
  ภูมิภาคเอเชีย    @@,;=> @�,=�� + �,�>@ + �.; 
  ขา้มทวีป    ��,��� �9,��=  + �,9�@  + =.= 
  ภายในประเทศ    9,@�; ��,�== - �,AA9  - ��.= 
  เที�ยวบินแบบไม่ประจาํ    A�> ��A  + ;9=  + �9�.@ 

รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกิน   !%D,#$$ !$J,HJ$ + #,JLD  + !.L 



 @

- รายได้ค่าโ ดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกินสาํหรับเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย  มีจาํนวน @@,;=>    
ลา้นบาท  เพิ+มขึ4นจากปีก่อน �,�>@  ลา้นบาท (�.;%)  โดยในปี ����  บริษทัฯ เพิ+มเที+ยวบินและความถี+ในเส้นทางที+
มีปริมาณผูโ้ดยสารหนาแน่น เพื+อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น เส้นทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-
โตเกียว  กรุงเทพฯ-ซปัโปโร และกรุงเทพฯ-ปูซาน เป็นตน้  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดย้กเลิกเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-
เตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื+อวนัที+ � มีนาคม ���� ในส่วนของสายการบินไทยสมายลไ์ดย้กเลิกทาํการบินเส้นทาง 
ภูเก็ต-กวางโจว เมื+อวนัที+ => มิถุนายน ���� โดยเปลี+ยนทาํการบินเส้นทาง กรุงเทพ-กวางโจว ทดแทน เมื+อวนัที+                
� กรกฎาคม ���� และเพิ+มจุดบินใหม่ไปยงัฮ่องกง โดยทาํการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง ภูเก็ต-ฮ่องกง เมื+อ
วนัที+ �@ ตุลาคม ����  ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพิ+มขึ4น  =.�% อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการชะลอ
ตวัอยา่งรุนแรงของตลาดท่องเที+ยวจีนต่อเนื+องมาตั4งแต่เดือน กรกฎาคม ���� ส่งผลใหป้ริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร
เพิ+มขึ4นเพียง �.�%  อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารลดลงจาก A�.9% ในปี ���> เป็น A�.�% ในปีนี4  แต่รายไดเ้ฉลี+ย
ต่อหน่วยเพิ+มขึ4น �.�%  สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพิ+มอตัราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ4ามนั (Fuel Surcharge)  

- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกินสาํหรับเส้นทางบินข้ามทวีป  มีจาํนวน ��,��� ลา้นบาท  
เพิ+มขึ4นจากปีก่อน �,9�@ ลา้นบาท (=.=%) โดยมีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพิ+มขึ4น ;.>% สาเหตุหลกัเกิดจากการ
เปิดเสน้ทางบินตรงสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื+อวนัที+ �� พฤศจิกายน ���>  ถึงแมว้่าไดป้รับลดเที+ยวบิน
ในเส้นทางออสเตรเลีย ได้แก่ เส้นทางไปกลบั กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และกรุงเทพฯ-บริสเบน ปริมาณการขนส่ง
ผูโ้ดยสารเพิ+มขึ4น �.�% อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารลดลงจาก  @�.�% ในปี ���> เป็น @>.�% ในปีนี4  ขณะที+
รายไดเ้ฉลี+ยต่อหน่วยเพิ+มขึ4นจากปีก่อนประมาณ �.A% สาเหตุหลกัมาจากการปรับเพิ+มอตัราค่าธรรมเนียมชดเชยค่า
นํ4ามนั (Fuel Surcharge)  

- รายได้ค่าโ ดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกินสําหรับเส้นทางบินภายในประเทศ  มีจาํนวน 9,@�;        
ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน �,AA9 ลา้นบาท (��.=%)  โดยมีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารลดลง  @.A%  ปริมาณการ
ขนส่งผูโ้ดยสารลดลง  A.�%  และรายไดเ้ฉลี+ยต่อหน่วยลดลง  @.�%  จากการแข่งขนัในตลาดจากสายการบินตน้ทุน
ตํ+าที+มีการลดราคาและแยง่ส่วนแบ่งตลาด บริษทัฯ ยกเลิกทาํการบินไปยงัเกาะสมุย ตั4งแต่วนัที+ 3 กนัยายน ���� เป็น
ตน้ไป  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดร่้วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกนับนเที+ยวบินรหัสร่วม (Code Share 
Flight) กบัสายการบินบางกอกแอร์เวยใ์นทุกเที+ยวบินของเส้นทางนี4   ทั4งนี4 อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารใน
เสน้ทางบินภายในประเทศเพิ+มขึ4นจาก A;.�% ในปี ���> เป็น A�.=% ในปีนี4  
 

 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ 
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์มีจาํนวน ��,=;> ลา้นบาท เพิ+มขึ4 น �,>�@ ลา้นบาท 

(�>.�%)   เป็นผลจากรายไดจ้ากพสัดุภณัฑเ์ฉลี+ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ4ามนั) เท่ากบั  @.�� บาท เพิ+มขึ4น 
>.�= บาท (�.�%)  หรือประมาณ �,=�> ลา้นบาท  ประกอบกบัมีปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ ์(Revenue Freight Ton-
Kilometers : RFTK) เพิ+มขึ4น =.A%  คิดเป็นเงินประมาณ  A>�  ลา้นบาท จากภาคการส่งออกที+ยงัดีขึ4นอย่างต่อเนื+อง
จากปีก่อน ถึงแมว้่าจะเริ+มชะลอตวัลง ทาํใหมี้อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (Freight Load Factor) เฉลี+ย �>.@% 
ลดลงจากปีก่อนที+เฉลี+ย ��.>%  แต่สูงกวา่ค่าเฉลี+ยของอุตสาหกรรมที+ ;9.�%  

 รายได้การบริการอื�น  ๆประกอบดว้ยรายไดจ้ากหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่การบริการภาคพื4น ครัวการบิน การ
บริการคลงัสินคา้ และรายไดจ้ากกิจการสนบัสนุนอื+นๆ มีจาํนวน �=,=A> ลา้นบาท เพิ+มขึ4นจากปีก่อน �,��9 ลา้นบาท 
(�>.;%) สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดจ้ากทุกหน่วยธุรกิจสูงกว่าปีก่อน โดยรายไดจ้ากการบริการภาคพื4น และรายได้
จากครัวการบิน สูงกว่าปีก่อนจากจาํนวนเที+ยวบินสายการบินลูกคา้ที+สูงขึ4น และรายไดจ้ากการให้บริการดา้น
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คลงัสินคา้เพิ+มขึ4นจากปริมาณการขนส่งสินคา้ที+สูงกวา่ปีก่อน  รวมทั4งรายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่อมบาํรุงอากาศยาน
สูงกวา่ปีก่อนอีกดว้ย 

 รายได้อื�น  ๆมีจาํนวน =,�=� ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน �,;;A ลา้นบาท (�9.=%) สาเหตุหลกัจากกาํไรจากการ
ขายหุ้นในบริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ��A ล้านบาท และ กําไรจากการขาย
อสังหาริมทรัพยท์ั4งในและต่างประเทศ ไดแ้ก่ อสังหาริมทรัพยที์+เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก  และเมืองมาดริด ประเทศสเปน และอสังหาริมทรัพยที์+จงัหวดัแม่ฮ่องสอนรวมทั4งสิ4นประมาณ A�= 
ลา้นบาท   

 
ค่าใช้จ่าย 

ในปี ����  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใชจ่้ายรวมจาํนวน �>@,��@ ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �9,;�@ ลา้นบาท 
(�>.=%) โดยมีรายละเอียด ดงันี4  

 ค่านํ�ามนัเครื�องบิน จาํนวน �>,>9� ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ �@.@ ของค่าใชจ่้ายรวมเพิ+มขึ4นจากปีก่อนที+
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ��.�  จาํนวน 9,@@� ลา้นบาท (�9.A%)  สาเหตุหลกัจากราคานํ4ามนัเครื+องบินเฉลี+ยสูงกว่าปี
ก่อน =>.�%  ถึงแมเ้งินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แขง็ค่าทาํใหค่้านํ4ามนัเมื+อคาํนวณเป็นเงินบาทลดลง และมีรายไดใ้น
การบริหารความเสี+ยงราคานํ4ามนั �,@99 ลา้นบาท  สูงกวา่ปีก่อน �,�9� ลา้นบาท   

 ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานไม่รวมนํ�ามนั  มีจาํนวน  �;;,�=> ลา้นบาท เพิ+มขึ4น 9,@>� ลา้นบาท (A.=%) โดยมี
รายละเอียดดงันี4  

หน่วย : ล้านบาท 

ม.ค.-ธ.ค. 

#$%! 
%  ของ 

#$%D 
%  ของ เปลี�ยนแปลง 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ล้านบาท %  

ค่าใช้จ่าย        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน =>,@A�  ��.; �9,A>�  ��.� +�,�A=  +=.9 
ค่าบริการการบิน ��,���  ��.; ��,=�;  ��.� -�@9  ->.@ 

ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบันกับินและลูกเรือ �,�=>    =.9 �,�>;    ;.� +��  +>.� 

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุงอากาศยาน �>,>@@  �;.> �A,�;A  ��.@ +�,@;�  +��.� 

ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย �9,>;�  �=.� �A,>��  ��.A +�,>�=  +��.9 

ค่าเช่าเครื+องบินและอะไหล่ ��,>�A  �>.; ��,�@�  @.; +=,A=�  +==.� 

ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป 9,���  �.= 9,>>9  �.A +�>�  +�.� 

ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัการขายและโฆษณา �>,@;=  A.� ��,���  @.; -=A�  -=.= 

ค่าใชจ่้ายดา้นการประกนัภยั �9>  >.; ���  >.; +A@  +��.� 

ค่าใชจ่้ายอื+น �>,�;=  A.� �>,��9  A.� +�;  +>.� 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ��=  >.; ���  >.� +=��  +���.@ 

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานไม่รวมนํ�ามนั !HH,! D  !DD.D ! H, #L  !DD.D +F,LD#  +J.  
 



 �>

� ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายบุคลากร  ผลประโยชน์พนกังาน  ค่าตอบแทน      
ผูบ้ริหาร และกรรมการมีจาํนวน =>,@A�  ลา้นบาท เพิ+มขึ4 น �,�A= ลา้นบาท (=.9%) จากการปรับขึ4นเงินเดือน
ประจาํปี  ค่าล่วงเวลา และค่าใชจ่้ายเงินชดเชยวดัลาหยดุพกัผ่อนที+ไม่ไดใ้ช ้(Vacation Compensation) เพิ+มขึ4น 

� ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัการบิน ประกอบดว้ย ค่าบริการการบิน  ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบันกับินและลูกเรือ และค่า
สินคา้และพสัดุใชไ้ปมีจาํนวนรวม  =�,9>�  ลา้นบาท ลดลง �� ลา้นบาท (>.�%)  สาเหตุหลกัเกิดจากการแข็งค่าของ
เงินบาทเมื+อเทียบกับสกุลเงินหลกัของค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ  ยูโร เยน และดอลลาร์
ออสเตรเลีย ซึ+ งทาํใหค่้าใชจ่้ายลดลงประมาณ @�> ลา้นบาท (ผลกระทบเฉพาะบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)) 
หากไม่รวมผลกระทบของอตัราแลกเปลี+ยน ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัการบินจะเพิ+มขึ4น A;9 ลา้นบาท จากปริมาณการผลิต
และปริมาณการขนส่งที+เพิ+มขึ4นในเสน้ทางภูมิภาคเอเชีย และเสน้ทางขา้มทวีป   

� ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุงอากาศยานมีจาํนวน �>,>@@ ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �,@;� ลา้นบาท  (��.�%)  
สาเหตุหลกัเกิดจากการปรับประมาณการค่าซ่อมใหญ่ของเครื+ องยนต์   GE9> สําหรับเครื+ องบิน BAAA-=>>ER 
เพิ+มขึ4นตามการใชง้านจริงซึ+ งทาํใหเ้ครื+องยนต์ถึงกาํหนดส่งซ่อมเร็วกว่าที+กาํหนดไวเ้ดิม ประกอบกบัอตัราค่าซ่อม
โดยเฉลี+ยสูงขึ4นกวา่ปีก่อน ถึงแมว้่าการแข็งค่าของเงินบาทเมื+อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ทาํใหค่้าซ่อมแซมและ
ซ่อมบาํรุงอากาศยานลดลงไดส่้วนหนึ+งกต็าม  

� ค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายมีจาํนวน �9,>;�  ลา้นบาท เพิ+มขึ4น  �,>�=  ลา้นบาท  (��.9%)  สาเหตุหลกั
เกิดจากการเปลี+ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+องบินและเครื+องยนตต์ามที+กล่าวไวข้า้งตน้ ทาํใหค่้าเสื+อมราคาใน
ปี ���� เพิ+มขึ4นประมาณ =,��9  ลา้นบาท หากไม่รวมรายการดงักล่าวค่าเสื+อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจะลดลง �,�>� 
ลา้นบาท  เป็นผลจากมีเครื+ องบินและที+นั+งเครื+ องบิน รวมทั4งทรัพยสิ์นอื+นที+มีการคิดค่าเสื+อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
ถึงแมว้่าจะรับมอบเครื+องบินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินแบบแอร์บสั A=�>-9>> จาํนวน � ลาํ โดยรับมอบในไตรมาส � 
ของปี ���� จาํนวน � ลาํ  และไตรมาสที+ � ปี ���� จาํนวน � ลาํ 

� ค่าเช่าเครื+องบินและอะไหล่ มีจาํนวน ��,>�A ลา้นบาท เพิ+มขึ4น =,A=� ลา้นบาท (==.�%)  เนื+องจากการ
รับมอบเครื+องบินเช่าดาํเนินงานรวม @ ลาํ โดยเป็นการรับมอบในปี ���> จาํนวน � ลาํ ไดแ้ก่ เครื+องบินแบบแอร์บสั 
A=�>-9>> จาํนวน = ลาํ  และโบอิ4ง BA@A-9 จาํนวน � ลาํ ในไตรมาส = และ ; ของปี ���> และรับมอบเครื+องบิน
แบบแอร์บสั A=�>-9>> จาํนวน = ลาํ ในไตรมาส � ของปี ���� ถึงแมว้่าจะส่งคืนเครื+ องบินเช่าดาํเนินงานแบบ    
แอร์บสั A==>-=>> จาํนวน � ลาํ ประกอบกบัเงินบาทแข็งค่าเมื+อเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ทาํใหค่้าเช่าลดลงได้
ส่วนหนึ+งกต็าม  

� ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัการขายและโฆษณา มีจาํนวน �>,@;= ลา้นบาท ลดลง =A� ลา้นบาท (=.=%) ประกอบดว้ย 
- ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัการขายจาํนวน   9,@�� ลา้นบาท ลดลง  =A> ลา้นบาท (=.�%) สาเหตุหลกัเกิดจาก

ค่าใช้จ่ายในการสํารองที+นั+งตํ+ ากว่าปีก่อนจากจาํนวนการสํารองที+นั+งตํ+ากว่าปีก่อนตามจํานวนผูโ้ดยสารที+ลดลง 
ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื+อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ  ทาํให้ค่าใช้จ่ายเมื+อคาํนวณเป็นเงินบาทลดลง 
นอกจากนี4  เป็นผลจากการเจรจาเปลี+ยนวิธีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนของ Altea System Usage จากเดิมเรียกเก็บตาม
จาํนวนที+ใชเ้กินกวา่ที+กาํหนดเป็นเรียกเกบ็แบบเหมาจ่าย ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการสาํรองที+นั+งไดส่้วนหนึ+ง   

- ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัการโฆษณาจาํนวน �,>�@ ลา้นบาท ลดลง � ลา้นบาท (>.�%)  
 
 



 ��

� ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีจาํนวน ��= ลา้นบาท เพิ+มขึ4น =�� ลา้นบาท (���.@%) 
โดยมีรายละเอียดดงันี4  

- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั ครัวการบินภูเกต็ จาํกดั �9 ลา้นบาท ลดลง ;� ลา้นบาท 
- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) �; ลา้นบาท ลดลง 

�A ลา้นบาท จากการขายหุน้ทั4งจาํนวนโดยไดโ้อนกรรมสิทธิ� ใหผู้ซื้4อเมื+อวนัที+ �= เมษายน ����  
- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั  =A ลา้นบาท ลดลง @ ลา้นบาท 
- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชั+นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จาํกดั �; ลา้นบาท  เพิ+มขึ4น 

�� ลา้นบาท 
- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั บริการเชื4อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ��� ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �� ลา้นบาท 
- ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน)  @�@ ลา้นบาท ขาดทุนเพิ+มขึ4นจากปีก่อน 

=�@ ลา้นบาท 

 ต้นทุนทางการเงนิ - สุทธิ  มีจาํนวน ;,==� ลา้นบาท ลดลง ��� ลา้นบาท  (;.A%)  สาเหตุหลกัเกิดจาก
การปรับโครงสร้างเงินกูย้ืมโดยใชเ้ครื+องมือทางการเงินต่อเนื+องจากปีก่อนทาํใหต้น้ทุนทางการเงิน (Cost of Fund) 
ลดลงร้อยละ >.�> โดยเงินกูเ้ฉลี+ยของบริษทัฯ ลดลง �% จาก ��� พนัลา้นบาท ในปี ���> เป็น ��A พนัลา้นบาทใน
ปี ����  นอกจากนี4 ยงัมีผลจากการที+เงินบาทแข็งค่าเมื+อเทียบกบัเงินสกุลหลกัของหนี4 สินระยะยาว ไดแ้ก่ เงินยูโร 
เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ ทาํใหด้อกเบี4ยจ่ายเมื+อคาํนวณเป็นเงินบาทมียอดลดลง อยา่งไรก็ตามตน้ทุนทางการเงิน
ลดลงเพียง ;.�%  เนื+องจากเงินกูส่้วนหนึ+งมีอตัราดอกเบี4ยเป็นแบบลอยตวัที+มีการปรับตวัสูงขึ4นต่อเนื+องมาตลอดปี 
����  ทั4งนี4  ณ วนัที+ =� ธนัวาคม ���� ร้อยละ =9 ของเงินกูห้ลงัการทาํธุรกรรมอนุพนัธ์ทางการเงินมีอตัราดอกเบี4ย
เป็นแบบลอยตวั 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื�องบิน มีจาํนวน =,;�9 ลา้นบาท  เพิ+มขึ4น ��@  ลา้นบาท  
(@.;%) ประกอบดว้ย 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครื+องบินจาํนวน =,��> ลา้นบาท เพิ+มขึ4น ;�9 ลา้นบาท โดยในปีนี4ตั4งดอ้ยค่า
เครื+องบิน รวม �9 ลาํ ประกอบดว้ยเครื+องบินแอร์บสั  A=>>-�>> จาํนวน � ลาํ  A==>-=>> จาํนวน = ลาํ A=;>-�>> = ลาํ  
A=;>-�>>  �  ลาํ  และโบอิ4ง BA;A-;>> � ลาํ  และ BA=A-;>>  ; ลาํ  รวม =,>�; ลา้นบาท โดยราคาอา้งอิงจากผู ้
ประเมินราคามาตรฐานของเครื+องบินแอร์บสั A=;>-�>> และ A340-�>> ลดลงอย่างมากจึงมีการตั4งดอ้ยค่าที+สูงขึ4น 
นอกจากนี4ตั4งสาํรองดอ้ยค่าของเครื+องยนตอ์ะไหล่ รวม �> เครื+องยนต ์ประมาณ @� ลา้นบาท  

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน =>9 ลา้นบาท ลดลง  ���  ลา้นบาท  เนื+องจากมีการสาํรอง
ดอ้ยค่าอะไหล่เครื+องบินหมุนเวียนที+เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมไดล้ดลงจากปีก่อน 

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  9�� ลา้นบาท ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยน
เงินตราต่างประเทศที+ยงัไม่เกิดขึ4น (Unrealized FX Gain) @�� ลา้นบาท ซึ+ งเกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ละสินทรัพย์
หนี4 สินที+เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วนัสิ4นงวด จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื+อเทียบกบัเงินสกุลดอลล่าร์
สหรัฐฯ และเงินยโูร ณ =� ธนัวาคม ���� เมื+อเปรียบเทียบกบั ณ สิ4นปีก่อน ทั4งนี4  บริษทัฯ มีเงินกูใ้นสกุลยูโรคิดเป็น
ประมาณร้อยละ �@.; ของเงินกูท้ั4งหมด และกาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศที+เกิดขึ4นแลว้ (Realized 
FX Gain)  9� ลา้นบาท  

 

 



 ��

 
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 

รายจ่ายลงทุน 
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน  

หน่วย : ล้านบาท  ม.ค.-ธ.ค. 

 #$%! #$%D 
       

เครื+องบิน 9,��= 9,=�A 
อื+น ๆ (ที+ไม่ใช่เครื+องบิน) 9>@ �A= 

รวม !D,!#! F,FFD 

 
ในปี ���1  บริษทัฯ มีรายจ่ายเพื+อการลงทุน �>,��� ลา้นบาท  เพิ+มขึ4นจากปีก่อน �=� ลา้นบาท โดยรายจ่าย

ในการลงทุนของปี ���� ประกอบดว้ย 
-  การลงทุนในเครื+องบิน จาํนวน 9,��= ลา้นบาท   โดยส่วนใหญ่เป็นการรับมอบเครื+องบินเช่าการเงิน

แบบแอร์บสั A=�>-9>>  จาํนวน � ลาํ  และเครื+องยนตอ์ะไหล่รวม = เครื+องยนตไ์ดแ้ก่ TRENT XWB-84  สําหรับ
เครื+องบินแอร์บสั A=�>-9>> จาํนวน � เครื+องยนต ์และเครื+องยนต ์GE90-115B สําหรับเครื+องบินโบอิ4ง B777-300ER 
จาํนวน � เครื+องยนต ์ 

- การลงทุนในสินทรัพยถ์าวรอื+น ๆ จาํนวน 9>@ ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์การใหบ้ริการ
ภาคพื4น และเครื+องมืออุปกรณ์การใหบ้ริการซ่อมบาํรุงของฝ่ายช่าง 

 
 

การจดัหาเงินทุน 

  ในปี  ����  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัหาเงินทุน รวมทั4งสิ4น  =>,=>�  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี4  
1. กา รออกหุ้นกู้รวมจํา นวน �=, >>>  ล้า นบาท โดย เ ป็นการออกหุ้นกู้ใน เ ดือนกุมภา พันธ์ 

����  จาํนวน  �,>>>  ลา้นบาท (ระยะเวลา �-�� ปี)  และ ในเดือนสิงหาคม ����จาํนวน A,>>> ลา้นบาท (ระยะเวลา 
�-�� ปี) เพื+อชาํระคืนหุน้กูที้+ครบกาํหนดชาํระ และหรือคืนเงินกูข้องบริษทัฯ ที+มีตน้ทุนทางการเงินที+สูงกว่า และ
หรือลงทุนในสินทรัพย ์และหรือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

2. การจดัหาเงินกูร้ะยะยาวดว้ยวิธีการเช่าซื4อ โดยใชเ้ครื+องบินเป็นหลกัทรัพยค์ ํ4 าประกนัเพื+อชาํระค่า
เครื+องบิน A=�>-9>> จาํนวน � ลาํ รวมประมาณ A,@>� ลา้นบาท  

3. การกูเ้งินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศรวมจาํนวน �,�>> ลา้นบาท เพื+อใชเ้ป็นเงินลงทุน
ประจาํปี และชาํระคืนเงินกูที้+ครบกาํหนด 

4. การเบิกใชว้งเงินสินเชื+อหมุนเวียนจากสถาบนัการเงินในประเทศเพื+อขยายระยะเวลา (Roll-over) เพื+อ
จ่ายชาํระคืนหุน้กูที้+ครบกาํหนดไถ่ถอนและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานรวมทั4งสิ4น A,>>>  ลา้นบาท 
 
 
 
 
 



 �=

 

    โดยสรุปเงินสดสุทธิไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งันี4  

หน่วย : ล้านบาท 
   ม.ค.-ธ.ค. 

      #$%!   #$%D 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน   �A,;>> �=,�9� 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน   (�,>99) (=,�>�) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน   (��,@;�) (�@,�AA) 
ผลกระทบจากการเปลี+ยนแปลงอตัราแลกเปลี+ยน       
      ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ+มขึ4น(ลดลง)   A (�9) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง)   (!,$ L) !,LHD 

ในปี ����  เมื+อเปรียบเทียบกบัปีก่อนบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน  
�A,;>>  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน �,�9� ลา้นบาท ถึงแมว้่าจะมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหา
เงินจาํนวน ��,@;� ลา้นบาท ตํ+ากว่าปีก่อน �,@=� ลา้นบาท จากการชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั4นและระยะยาวตํ+ากว่าปี
ก่อน ประกอบกบัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน �,>99 ลา้นบาท ตํ+ากว่าปีก่อน �,>>A ลา้นบาท เนื+องจากในปีนี4 มี
เงินสดรับจากการขายหุน้ใน บริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 9�= ลา้นบาท เป็น
ผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที+ =� ธันวาคม ���� ลดลงจาก ณ วนัที+ =� ธันวาคม ���> เป็น
จาํนวน �,�=@  ลา้นบาท 

 

เครื�องบิน 

ในปี ���� บริษทัฯ ไดรั้บมอบเครื+องบินใหม่จาํนวน � ลาํ และปลดระวางเครื+องบินแบบโบอิ4ง BA=A-;>> 
จาํนวน � ลาํ ทาํใหจ้าํนวนเครื+องบินที+ใชใ้นการดาํเนินงาน ณ =� ธนัวาคม ���� มีจาํนวน �>= ลาํ (รวมเครื+องบิน
แอร์บสั A=�>-�>> จาํนวน �> ลาํ ซึ+ งใชด้าํเนินงานโดยบริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั)  สูงกวา่ ณ สิ4นปีก่อน = ลาํ 
และมีเครื+องบินที+ปลดระวางและรอการขาย  ณ วนัที+ =� ธนัวาคม ���� จาํนวน �� ลาํ  

 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที+ =� ธนัวาคม ����  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมจาํนวน ��@,A�� ลา้นบาท ลดลงจากวนัที+  
=� ธนัวาคม ���>  จาํนวน ��,>�; ลา้นบาท  (;.=%) โดยมีรายละเอียด ดงันี4  



 �;

 
 
สินทรัพยห์มุนเวียนมีจาํนวน ;9,�;@ ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ�@.; ของสินทรัพยท์ั4งหมดลดลงจากวนัที+ 

=� ธนัวาคม ���> เป็นจาํนวน �,9�@ ลา้นบาท (=.@%)  โดยมีสาเหตุสาํคญัดงันี4  

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํนวน �=,�9�  ลา้นบาท ลดลง  �,�=@ ลา้นบาท (�>.�%)  สาเหตุ
หลกัจากเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงานตํ+ากวา่เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินและกิจกรรมลงทุน   

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขายเพิ+มขึ4น �@9 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการรับโอนสินทรัพยร์อ
การขายมาเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขายรวมจาํนวน A=; ลา้นบาท ประกอบดว้ย เครื+องบิน � ลาํ ไดแ้ก่ 
แอร์บสั A==>-=>> จาํนวน � ลาํ  โบอิ4ง BA;A-;>> จาํนวน � ลาํ  และ โบอิ4ง BA=A-;>> จาํนวน � ลาํ จาํนวนรวม �9; 
ลา้นบาท  และที+ดินในต่างประเทศและสินทรัพยอื์+นรวมจาํนวน ;> ลา้นบาท ในขณะที+ในระหว่างปีมีการจาํหน่าย
เครื+ องบินโบอิ4ง BA=A-;>> จํานวน � ลาํ และแอร์บัส A==>-=>> จํานวน � ลาํ และอสังหาริมทรัพย์ทั4 งในและ
ต่างประเทศของบริษทัฯ  ทั4 งนี4  ณ วนัที+  =� ธันวาคม ���� สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขายประกอบด้วย 
เครื+องบินจาํนวน = ลาํ ไดแ้ก่ แอร์บสั A==>-=>> จาํนวน � ลาํ และโบอิ4ง BA;A-;>> จาํนวน � ลาํ รวมจาํนวน ;9> ลา้นบาท  

 สินทรัพยห์มุนเวียนอื+นๆ มีจาํนวน =�,=�� ลา้นบาท ลดลง A�9 ลา้นบาท (�.>%)  สาเหตุหลกัเกิดจาก
ลูกหนี4 การคา้มีจาํนวน �>,=9; ลา้นบาท ลดลง �,=�� ลา้นบาท จากยอดขายในเดือนธันวาคม ����  ที+ต ํ+ากว่าเดือน 
ธนัวาคม ���>  อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี4จากลูกหนี4การคา้ไดเ้ร็วขึ4น  
โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี4 เฉลี+ยลดลงจาก �= วนั ในปี ���> เป็น �� วนัในปี ���� ซึ+ งตํ+ากว่าระยะ เวลาการใหสิ้นเชื+อ
โดยปกติของบริษทัฯ 

ล้านบาท
% ของ

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท

% ของ

สินทรัพย์รวม
  ล้านบาท    %

สินทรพัย์หมุนเวยีน

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 13,692 5.1 15,230 5.4 -1,538 -10.1

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที+ถือไวเ้พื+อขาย                   490                    0.2 201 0.1 +289 +143.8

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอื+น ๆ 35,366 13.1 36,085 12.8 -719 -2.0

สินทรัพย์หมนุเวียน 49,548 18.4 51,516 18.3 -1,968 -3.8

ที+ดิน อาคาร และอุปกรณ์

   เครื+องบนิและเครื+องยนตอ์ะไหล่จ่ายล่วงหน้า                     -                       -   6,124 2.2 -6,124 -100.0

   เครื+องบนิ 45,946 17.1 42,186 15.0 +3,760 +8.9

   เครื+องบนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน 105,600 39.3 113,220 40.3 -7,620 -6.7

   อุปกรณ์การบนิหมุนเวยีน 11,708 4.4 9,592 3.4 +2,116 +22.1

   งานระหวา่งทาํ 341 0.1 599 0.2 -258 -43.1

   ที+ดิน  อาคาร และคา่ปรบัปรุง 13,311 5.0 13,554 4.9 -243 -1.8

   เครื+องมือ โรงซอ่ม และอุปกรณ์ 2,692 1.0 2,828 1.0 -136 -4.8

ที�ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 179,598 66.9 188,103 67.0 -8,505 -4.5

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื+นๆ 39,575 14.7 41,156 14.7 -1,581 -3.8

รวมสินทรัพย์ 268,721 100.0 280,775 100.0 -12,054 -4.3

31 ธ.ค. 2560 เปลี�ยนแปลง31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม



 ��

ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจาํนวน �A9,�9@ ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ��.9 ของสินทรัพยท์ั4งหมด ลดลง
จากวนัที+ =� ธนัวาคม ���> เป็นจาํนวน @,�>� ลา้นบาท (;.�%) โดยมีสาเหตุหลกัเกิดจากการคิดค่าเสื+อมราคาตามปกติ
ของสินทรัพย ์การปรับลดประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื+องบินและเครื+องยนตอ์ะไหล่จากร้อยละ�> เป็นร้อยละ � 
ของมูลค่าตน้ทุนเริ+มแรก และการปลดระวางเครื+องบินแบบโบอิ4ง BA=A-;>> จาํนวน � ลาํ ถึงแมว้า่จะมีการรับมอบ
เครื+องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั  A=�>-9>> จาํนวน  � ลาํ และเครื+องยนตจ์าํนวน = เครื+องยนตก์ต็าม 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื+น ๆ มีจาํนวน =9,�A� ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ �;.A ของสินทรัพยท์ั4งหมด ลดลง
จากวนัที+ =� ธนัวาคม ���> จาํนวน �,�@� ลา้นบาท (=.@%) โดยมีรายการที+ลดลงและเพิ+มขึ4นอย่างมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

- สินทรัพยร์อการขายมีจาํนวน ;,@9� ลา้นบาท ลดลง =,A=; ลา้นบาท (;=.=%) สาเหตุหลกัเกิดจากการตั4ง
สาํรองดอ้ยค่าของเครื+องบินเพิ+มขึ4นในปีนี4จาํนวน =,��> ลา้นบาท และการโอนสินทรัพยร์อการขายไปเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขายจาํนวน A=; ลา้นบาท ตามที+กล่าวไวข้า้งตน้   

- เงินลงทุนในบริษทัร่วมมีจาํนวน �,=>> ลา้นบาท ลดลง �,>9� ลา้นบาท (=�.=%) สาเหตุหลกัจากขายหุ้น
ของบริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ทาํใหเ้งินลงทุนลดลงประมาณ �A@ ลา้นบาท  ประกอบ
กบับริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) มีผลการดาํเนินงานขาดทุน ทาํใหเ้งินลงทุนลดลงประมาณ @�@ ลา้นบาท  

- เงินประกนัการบาํรุงรักษาเครื+องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) มีจาํนวน �=,�=9 ลา้นบาท 
เพิ+มขึ4น =,��> ลา้นบาท (=>.=%)  ตามประมาณการหนี4 สินระยะยาวที+บริษทัไดป้ระมาณเพิ+มขึ4นในส่วนค่าซ่อมแซม
เครื+องบินตามสัญญาเช่าดาํเนินงานตามสภาพการบิน และเงื+อนไขการบาํรุงรักษาเครื+องบิน   ทั4งนี4  บริษทัสามารถนาํ
ค่าใชจ่้ายที+จะเกิดขึ4นตามประมาณการหนี4 สินดงักล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้หเ้ช่าไดต้ามเงื+อนไขที+ปรากฏในสัญญาเช่า 

- ค่าตกแต่งเครื+องบินเช่าดาํเนินงานรอการตดับญัชีมีจาํนวน ;,�=9 ลา้นบาท เพิ+มขึ4น =99 ลา้นบาท (9.�%) 
สาเหตุหลกัเกิดจากค่าอุปกรณ์และผลิตภณัฑ์ในห้องโดยสารของเครื+ องบินเช่าดาํเนินงานแบบแอร์บัส A=�>-9>> 
จาํนวน = ลาํ  และค่าใชจ่้ายในโครงการปรับปรุงเครื+องบินเช่าดาํเนินงานแบบโบอิ4ง A@A-@ จาํนวน ; ลาํโดยการติดตั4ง 
Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity  

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset) ของปี ����  เท่ากบัร้อยละ -�.�@  ลดลงจากปี ���> ซึ+ ง
เท่ากบัร้อยละ >.�� 

หนี�สิน 

ณ วนัที+ =� ธนัวาคม ���� หนี4 สินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีจาํนวน �;@,��� ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 
วนัที+ =� ธนัวาคม ���>  จาํนวน ;9A ลา้นบาท (>.�%) โดยมีองคป์ระกอบหลกัของหนี4 สิน ดงันี4  



 ��

 
 

หนี4 สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี4 สินที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี  ��,@�= ลา้นบาท) ซึ+งคิดเป็นร้อยละ ��.� 
ของหนี4 สิ4นทั4งหมดลดลงจาก ณ =� ธนัวาคม ���> จาํนวน  �,9@�  ลา้นบาท (�.9%)  สาเหตุหลกัเกิดจาก 

- เงินกูร้ะยะสั4นมีจาํนวน =,>>> ลา้นบาท ลดลง ;,�A> ลา้นบาท จากการจ่ายชาํระคืนตามกาํหนด  

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีจาํนวน �@,�=> ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �,��A ลา้นบาท สาเหตุมาจากค่านํ4ามนัคา้งจ่าย
เพิ+มขึ4น และตั4งคา้งจ่ายเงินชดเชยวนัลาหยดุพกัผอ่นที+ไม่ไดใ้ช ้(Vacation Compensation) เพิ+มขึ4น 

 
 หนี4 สินระยะยาว (รวมหนี4 สินที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+งปี  ��,@�= ลา้นบาท)  ซึ+ งคิดเป็นร้อยละ �9.A 

ของหนี4 สิ4นทั4งหมด ลดลง =,@�� ลา้นบาท  (�.�%)   จากการกูย้ืมเงินระยะยาว การออกหุน้กู ้  และหนี4 สินภายใต้
เงื+อนไขสญัญาเช่าเครื+องบินแบบแอร์บสั A=�>-9>> จาํนวน � ลาํ รวมจาํนวน  �=,=>� ลา้นบาท  การจ่ายชาํระคืน
เงินกูร้ะยะยาวและหุน้กูร้วมจาํนวน  ��,AA� ลา้นบาท  อยา่งไรกต็าม ผลจากการแขง็ค่าของเงินบาทเมื+อเทียบกบัเงิน
เงินสกุลยโูร  และดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแมว้า่จะอ่อนค่าเลก็นอ้ยเมื+อเทียบกบัเงินสกุลเยน ณ =� ธนัวาคม ���� เมื+อ
เทียบกบั ณ วนัสิ4นงวดของปี ���>  ทาํใหห้นี4 สินระยะยาวเมื+อคิดเป็นเงินบาทมียอดลดลงจาํนวน �,=�� ลา้นบาท   

 
หนี4 สินไม่หมุนเวียนอื+นๆ ซึ+งคิดเป็นร้อยละ �=.A ของหนี4 สิ4นทั4งหมด มีจาํนวน ==,9;= ลา้นบาท เพิ+มขึ4น �,=>9 

ลา้นบาท  (�@.�%)  สาเหตุหลกัเกิดจากประมาณการหนี4 สินระยะยาวเพิ+มขึ4น ;,=9@ ลา้นบาท จากประมาณการค่าใชจ่้าย
ค่าซ่อมแซมเครื+องบินตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน ที+เกี+ยวเนื+องกบัค่าซ่อมเครื+ องบินตามสภาพการบินและเงื+อนไขการ
บาํรุงรักษาเครื+องบิน ทั4งนี4บริษทัฯ สามารถนาํค่าใชจ่้ายดงักล่าวไปขอคืนจากผูใ้ห้เช่าไดจ้ากรายการเงินประกนัการ
บาํรุงรักษาเครื+องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) ประกอบกบัประมาณการหนี4 สินสําหรับผลประโยชน์
พนกังานเพิ+มขึ4น 9@� ลา้นบาท  

 
ณ สิ4นปี ����  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีอตัราส่วนหนี4 สินที+มีภาระดอกเบี4ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest 

Bearing Debt to Equity)  เท่ากบั A.; เท่า สูงกวา่ ณ สิ4นปี ���> ซึ+งเท่ากบั �.> เท่า และอตัราส่วนหนี4 สินรวมต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้เท่ากบั ��.�  เท่า เพิ+มขึ4นจาก ณ สิ4นปี ���> ที+เท่ากบั A.@ เท่า  

 
 

ล้านบาท
% ของ

หน ี�สินรวม
ล้านบาท

% ของ

หน ี�สินรวม
  ล้านบาท %

หนี4 สินหมุนเวยีน  (ไม่รวมหนี4 สินระยะยาวที+ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 66,046              26.6 68,031              27.4 -1,985 -2.9

หนี�สินระยะยาว

   หุ้นกู ้ 64,850              26.1 62,100              25.0 +2,750 +4.4

   หนี4 สินภายใตเ้งื+อนไขสญัญาเชา่เครื+องบนิ 58,982              23.8 62,517              25.1 -3,535 -5.7

   เงินกูย้ ืมระยะยาว 24,444                9.8 27,480              11.0 -3,036 -11.0

   รวมหน ี�สินระยะยาว 148,276              59.7 152,097              61.1 -3,821 -2.5

หนี4 สินไม่หมุนเวยีนอื+นๆ 33,943              13.7 28,634              11.5 +5,309 +18.5

รวมหน ี�สิน 248,265            100.0 248,762            100.0 -497 -0.2

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 เปลี�ยนแปลง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที+ =� ธนัวาคม ����  ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน �>,;�� ลา้นบาท  ลดลงจากวนัที+ =� ธนัวาคม ���>  
จาํนวน ��,��A ลา้นบาท  (=�.�%)  สาเหตุหลกัเกิดจากขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี ����  
ทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity)  ลดลงจากติดลบร้อยละ �.= ในปี ���> เป็นติดลบ
ร้อยละ ;;.� ในปีนี4  

 
4. ปัจจยัที�มผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปี ���� คาดการณ์ว่ายงัคงเติบโตตามอตัราการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกที+คาดว่าจะขยายตวั ถึงแมว้่าจะตํ+ากว่าอตัราการขยายตวัในปี ���� โดยมีปัจจยัเสี+ยงที+สําคญัที+อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน  ความไม่
แน่นอนทางการเมือง เช่น การถอนตวัออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยโุรปขององักฤษ (BREXIT) เป็นตน้ อย่างไร
ก็ตามคาดการณ์ว่าปัจจยัดงักล่าวจะไม่ส่งผลอย่างรุนแรงเนื+องจากมีปัจจยักระตุน้เชิงบวกจากนโยบายการคลงัที+
ขยายตวัและการลงทุนทางธุรกิจที+กาํลงัเติบโตในประเทศเศรษฐกิจสาํคญั อตัราการขนส่งผูโ้ดยสารและปริมาณการ
ผลิตดา้นผูโ้ดยสารในปี ���� คาดวา่ยงัคงเติบโตถึงแมว้่าจะลดลงจากปี ���� แต่ยงัสูงกว่าอตัราการเติบโตเฉลี+ย �> ปี 
นอกจากนี4ราคานํ4ามนัดิบที+คาดวา่จะมีแนวโนม้ปรับตวัลดลงใน ปี ���� โดยคาดการณ์ราคานํ4ามนัเครื+องบินเฉลี+ยอยู่
ที+ @�.= เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตํ+ากวา่ปี ���� ร้อยละ A.�    

แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี ����  คาดการณ์ว่ายงัมีแนวโน้มขยายตัวจากปี ���� ใน
ทิศทางเดียวกบัอุตสาหกรรมการบินโลก  นอกจากนี4  การเร่งสร้างความเชื+อมนัของตลาดนักท่องเที+ยวจีนของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบกบัการออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม Visa On Arrivals เป็นการ
ชั+วคราวครอบคลุม �� ประเทศรวมถึงประเทศจีนจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้ตลาดนักท่องเที+ยวจีนทยอยฟื4 นตวั
กลบัมาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  นอกจากนี4ความคืบหนา้โครงการก่อตั4งศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เพื+อเป็น
ศูนยก์ลางการซ่อมบาํรุงอากาศยานที+ทนัสมยัระดบัโลก และเป็นแรงขบัเคลื+อนหลกัในการพฒันาอุตสาหกรรมการ
บินและอวกาศในประเทศไทยใหก้า้วไปไกลยิ+งขึ4น และส่งผลดีต่อแผนพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก
ของประเทศไทย ซึ+งจะเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด ์;.> ของรัฐบาลไทย ที+มีวตัถุประสงคเ์พื+อพฒันาอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการโดยใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมในประเทศไทยใหไ้ปสู่ระดบัโลก  สาํหรับความคืบหนา้การ
แกปั้ญหามาตรฐานการบินพลเรือนของสาํนกังานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) เพื+อยกระดบัการบิน
พลเรือนของไทยจาก Category �  กลบัขึ4นเป็น Category � ซึ+ งจะทาํใหส้ายการบินของไทยสามารถขยายการรับส่ง
ผูโ้ดยสารเขา้ออกประเทศสหรัฐอเมริกาได ้นั4นคาดวา่ FAA จะเขา้มาตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ โดยสาํนกังานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตั4งเป้าวา่จะสามารถเพิ+มระดบักลบัมาเป็น Category � ไดภ้ายในปี ���� 

ในปี ���� บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) มีแผนการดาํเนินงานที+สาํคญัดงันี4  

- ดาํเนินการตามโครงการจดัหาเครื+องบินของบริษทัฯ ปี ���� - ���A  ซึ+ งเป็นการจดัหาเพื+อทดแทน
เครื+องบินเก่าที+มีอายใุชง้านมากกวา่ �> ปี   

- การเพิ+มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน โดยการเร่งทาํกาํไรเพิ+มจากตลาดเชิงรุก และมีตน้ทุนที+
แข่งขนัได ้เช่น โครงการพฒันาและเพิ+มรายไดเ้สริมนอกเหนือจากรายไดห้ลกัผ่านช่องทาง Digital Marketing   
โครงการบริหารจดัการดา้นการขายและการใช้ประโยชน์ของเครื+องบิน  โครงการพฒันาการดาํเนินงานร่วมกบั
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั  การปรับปรุงและพฒันาการบริการครบวงจรเพื+อสร้างประสบการณ์ที+ดีให้กบั



 �@

ลูกคา้  ประกอบกบัการมุ่งเนน้การลดค่าใชจ่้ายหลกัที+มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น การบริหาร
จดัการดา้นนํ4ามนั และอตัราแลกเปลี+ยน  เป็นตน้   

นอกจากนี4ในเดือน มกราคม ���� มีเหตุการณ์สาํคญัดงันี4  

- บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ+มทุนจาํนวนรวม 9>@.@ ลา้นหุน้ 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ �.A� บาท  บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเพิ+มทุนต่อกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เมื+อวนัที+ �= กุมภาพนัธ์ ���� ซึ+ งบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ� ซื4อหุน้สามญัเพิ+มทุนดงักล่าวจึงทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ ��.@> เหลือ
ร้อยละ ��.9;  

- สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ �� (TFRS��) เรื+องรายได้
จากสัญญาที+ทาํกบัลูกคา้ ซึ+ งมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินที+มีรอบระยะเวลาเริ+มในหรือหลงัวนัที+  � มกราคม ���� 
เป็นตน้ไป  ทั4งนี4  บริษทัฯไดป้ฎิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี 

5.  สรุปอัตราส่วนทางการเงินที�สําคัญ 

 
 

 
ความหมายและสูตรในการคํานวณอัตราส่วนทางการเงนิ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
 =   สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขาย) / หนี4 สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับดา้นการขนส่งที+ยงัไม่ถือเป็น

รายได)้ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงนิกู้หมุนเวยีน) (Current Ratio Included Committed Credit Line) 
 =   (สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที+ถือไวเ้พื+อขาย) +วงเงินกูห้มุนเวียน) / หนี4 สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับดา้นการ

ขนส่งที+ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin) 
  =  กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน/รายไดร้วม(ไม่รวมอตัราแลกเปลี+ยน) 

2561 2560

อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.84 0.84 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงนิก ูห้มุนเวียน) เท่า 0.99 1.01 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Pr ofitability Ratio)

อัตรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํ เนินงาน ร้อยละ (4.54) 1.49 

อัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้อยละ (5.79) (1.08)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น ร้อยละ (44.10) (6.32)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (2.58) 0.65 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financia l Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี4สินที+มีภาระดอกเบี4ยต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น เท่า 7.40 4.98 

อัตราส่วนหนี4สินรวมต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น เท่า 12.14 7.77 

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี4ย เท่า 3.22 5.10 

ม.ค.-ธ.ค.
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อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin) 
   =  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายไดร้วม(ไม่รวมอตัราแลกเปลี+ยน) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on  Equity) 
 =  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉลี+ย  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)  
 =  กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัดอกเบี4ยและภาษี / สินทรัพยร์วมเฉลี+ย 
อัตราส่วนหนี�สินที�มีภาระดอกเบี�ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bear ing Debt to Equity)  
 =  (เงินกูย้มืระยะสั4น+หนี4 สินระยะยาวรวมส่วนที+ถึงกาํหนดชาํระภายใน � ปี) / ส่วนของผูถื้อหุ้น 
อัตราส่วนหนี�สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)  
 =  หนี4 สินรวม / ส่วนของผูถื้อหุ้น 
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี�ย (Interest Coverage Ratio)  
 =  EBITDA / ดอกเบี4ยจ่าย 


