คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
สำหรับผลประกอบกำรปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ของบริษัท กำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท กำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินสำหรับ สำหรับ ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บทสรุปผู้บริหำร
สภำวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2559 ยังคงเผชิญกับภำวะกำรส่งออกที่หดตัวจำกกำรฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอของประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจขนำดใหญ่ของโลก สำหรับกำรลงทุนภำคเอกชนเร่งตัวขึ้นตำมกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐ ประกอบกับมีกำร
อนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในช่วง 9 เดือนแรก ซึ่งมูลค่ำเงินลงทุนเติบโตขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้ำ
(ที่ มำ:สภำอุ ต สำหกรรมแห่ ง ประเทศไทย) และมีแรงสนับ สนุ นจำกนโยบำยภำครั ฐ จำกมำตรกำรกระตุ้ นเศรษฐกิ จ ที่ท ยอย
ดำเนินกำรมำตั้งแต่ช่วงเดือนกันยำยน 2558 เป็นต้นมำ
ภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรบินตลอดปี 2559 มีอัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) ของทุก
ภูมิภำคทั่วโลกอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ซึ่ง สำยกำรบินในภูมิภำคตะวันออกกลำงมีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 11.2 รองลงมำคือ
สำยกำรบินในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกำ ซึ่งเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9.2 และ 6.5 ตำมลำดับ สำหรับปริมำณกำรผลิตด้ำน
ผู้โดยสำร (ASK) ของทุกภูมิภำคมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 6.2 ซึ่งสำยกำรบินในภูมิภำคตะวันออกกลำงมีอัตรำกำรเติบโตของ
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำรสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ13.5 สำยกำรบินภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกำที่มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่
ร้อยละ 8.1 และ 6.3 ตำมลำดับ ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะมีสถำนกำรณ์ในหลำยประเทศ และมีปัจจัยสนับสนุนจำกแนวโน้มของรำคำ
ขำย (Yield) ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง เป็นผลให้มีปริมำณกำรเดินทำงที่เติบโตขึ้น (ที่มำ: สมำคมขนส่งทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศ)
สำหรับภำคกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในปี2559 เติบโตร้อยละ 9.0 ซึ่งนักท่องเที่ยวจำก
ภูมิภำคอเมริกำและตะวันออกกลำงมีกำรเติบโตสูงที่สุด หรือร้อยละ 14.0 ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจำกภูมิภำคเอเชียมี
อัตรำกำรเติบโตร้อยละ 10.0 ซึ่งเป็นอัตรำกำรเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรจัดระเบียบทัวร์ศูนย์
เหรียญ ที่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักในภูมิภำคเอเชียที่เ ดินทำงเข้ำประเทศไทยลดลงร้อยละ
21.0 ในไตรมำส 4 และภำพรวมทั้งปี 2559 มีกำรเติบโตเพียงร้อยละ 10.0 แต่อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยยังเป็นจุดหมำยปลำยทำง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของนัก ท่องเที่ยวชำวจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภำคเอเชีย ( ที่มำ: ศูนย์วิจัยกสิ กร)
สำหรับแนวโน้มภำคกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2560 นั้น กำรท่อ งเที่ยวแห่ งประเทศไทย เน้นพัฒ นำกำรท่องเที่ยวที่มี
คุ ณ ภำพ กระจำยรำยได้ สู่ ท้ อ งถิ่ น ต้ อ งดู แลสิ่ ง แวดล้ อ ม และยกระดั บ ภำพลั ก ษณ์ ป ระเทศไทย ซึ่ ง ได้ ป ระมำณกำรจ ำนวน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเติบโตร้อยละ5.5 ในขณะที่ตลำดนักท่องเที่ยวในประเทศจะเติบโตประมำณร้อยละ 6.2
ปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริกำรเส้นทำงบินใหม่ 3 เส้นทำงบิน คือ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน, กรุงเทพ-ดำนัง และสมุย –
เฉิงตู รวมถึงได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินในเส้นทำงบินปัจจุบันที่มีอุปสงค์สูง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรแข่งขัน อำทิเช่น กรุงเทพ
– สุโขทัย, กรุงเทพ – พนมเปญ, กรุงเทพ – เนปิดอว์, กรุงเทพ – หลวงพระบำง และสมุย – สิงคโปร์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตรำกำร
เติบโตของปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) ร้อยละ 8.7 ในขณะที่ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ASK) มีอัตรำกำรเติบโต
ร้อยละ 5.0 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558
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ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ของปี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 26,765.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจสำยกำรบินร้อยละ 6.6 และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สนำมบินยกเว้นธุรกิจให้บริกำรคลังสินค้ำร้อยละ 8.5
ธุรกิจสำยกำรบินมีผลประกอบกำรที่ดีขึ้นเป็นผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และมีอัตรำบรรทุกผู้โดยสำร
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.2 ประกอบกับรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงเป็นหลัก ทั้งนี้แม้ว่ำรำยได้จำกธุรกิจสำยกำรบินจะเติบโตขึ้นจำกปี
2558 แต่รำยได้จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรต่อหน่วย (Passenger Yield) ลดลงจำก 4.99 บาทต่อคน-กม. เป็น 4.88 บาทต่อคนกม. หรือร้อยละ 2.2 อันเป็นผลมำจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ
สำหรับผลดำเนินงำนของธุรกิจครัวกำรบิน มีอัตรำกำรเติบโตลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลมำจำกภำวะกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจครัวกำรบินได้เข้ำทำสัญญำกับสำยกำรบินลูกค้ำใหม่จำนวน 4 สำยกำรบินใน
ไตรมำสที่ 4 ของปี 2559 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนลูกค้ำรวมทั้งหมด 23 สำยกำรบิน สำหรับผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจ
บริกำรภำคพื้นและกำรให้บริกำรในลำนจอดและอุปกรณ์ภำคพื้น มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
จำนวนเที่ยวบินที่สนำมบินสุวรรณภูมิ และจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำ ในส่วนของธุรกิจกำรให้บริกำรคลังสินค้ำมีอัตรำกำรเติบโตที่ดี
ขึ้นเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 อันเป็นผลมำจำกกำรปรับค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บสูงขึ้น และปริมำณกำรขนส่งสินค้ำ ที่
เพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะในไตรมำสที่ 4 ของปี
ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีเท่ำกับ 2,776.4 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทได้ชำระภำษีเงินได้ส่วน
เพิ่มตำมประกำศกระทรวงกำรคลังเป็นจำนวน 506.1 ล้ำนบำท ทำให้มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 1,837.0 ล้ำนบำท โดยเป็นกำไรสุทธิที่
เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกับ 1,768.4 ล้ำนบำท และกำไร 0.84 บำทต่อหุ้น
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กำรเปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญในปี 2559
1. ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน และเปิดเส้นทำงใหม่ ดังนี้
กำรเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน
 กรุงเทพ – พนมเปญ

จำกจำนวน 35 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 42 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มกรำคม 2559)

 สมุย – สิงคโปร์

จำกจำนวน 12 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มีนำคม 2559)

 กรุงเทพ –เนปิดอว์

จำกจำนวน 5 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มีนำคม 2559)

 กรุงเทพ – หลวงพระบำง จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มีนำคม 2559)
 กรุงเทพ – สุโขทัย

จำกเดิมจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 21 เที่ยวบินต่อสัปดำห์(กรกฎำคม 2559)

 ภูเก็ต- หำดใหญ่

จำกเดิมจำนวน 10 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์(ตุลำคม 2559)

 กรุงเทพ-เชียงรำย

จำกเดิมจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 21 เที่ยวบินต่อสัปดำห์(ตุลำคม 2559)

 กรุงเทพ-เชียงใหม่

จำกเดิมจำนวน 49 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 56 เที่ยวบินต่อสัปดำห์(ธันวำคม 2559)

 เชียงใหม่-สมุย

จำกเดิมจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์(ธันวำคม 2559)

เส้นทำงบินใหม่
 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

จำนวน 10 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (เมษำยน 2559)

 กรุงเทพ – ดำนัง

จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (พฤษภำคม 2559)

 สมุย – เฉิงตู

จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (กรกฎำคม 2559)

2. เดื อ นพฤษภำคม 2559 บริ ษั ท ฯได้ เข้ำ ร่ ว มท ำสั ญ ญำเข้ ำ ท ำควำมตกลงเที่ ย วบิ น ร่ ว ม (Code Share Agreement) กั บ
ออสเตรียนแอร์ไลน์ ซึ่งเป็นสำยกำรบินประจำชำติ ของประเทศออสเตรีย กำรร่วมมือดังกล่ำวเป็นกำรอำนวยควำมสะดวก
ให้กับผู้โดยสำรของสำยกำรบินออสเตรียนแอร์ไลน์ในกำรเดินทำงเชื่อมต่อจำกกรุงเทพฯ ไปยังเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมใน
ประเทศไทย อำทิ สมุย ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่และเชียงรำย และประเทศกัมพูชำ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสำยกำรบินที่เข้ำทำควำมตก
ลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวม 21 สำยกำรบิน เพิ่มจำกปี 2558 จำนวน 1 สำยกำรบิน
3. เดือนธันวำคม 2559 บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมทำสัญญำเข้ำทำควำมตกลงเที่ยวบินร่วมเพิ่มเติมกับสำยกำรบินไทย ซึ่งกำรร่วมมือ
ดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่มโอกำสทำงกำรขำยให้บริษัทฯ สำมำรถเชื่อมต่อโครงข่ำยกำรบิน และช่องทำงกำรจำหน่ำยของสำยกำร
บินไทย
4. บริษัทฯ ได้รับรำงวัล "สำยกำรบินระดับภูมิภำคยอดเยี่ยมของโลกประจำปี 2559" และ "รำงวัลสำยกำรบินระดับภูมิภำคยอด
เยี่ยมของเอเชียประจำปี 2559" จำกสกำยแทร็กซ์ สกำยแทร็กซ์เป็นกำรประกำศรำงวัลจำกผลสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
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ที่ใหญ่ที่สุดและทรงคุณค่ำมำกที่สุดในอุตสำหกรรมกำรบิน โดยผู้โดยสำรทั่วโลกจะเป็นผู้ให้คะแนนจำกกำรที่ใช้บริกำรสำยกำร
บินต่ำงๆทั่วโลกเป็นประจำทุกปี
5. บริษัทฯ ได้รับกำรจัดอับดับเป็น "1 ใน 5 สำยกำรบินที่มีกำรบริกำรบนเครื่องที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2559" และ "1 ใน 10 สำย
กำรบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2559" จำกสมำร์ททรำเวลเอเชียซึ่งรวมรวมผลโหวตจำกนักท่องเที่ยวกว่ำหลำยล้ำนคนทั่วโลก
ในหมวดธุรกิจกำรท่องเที่ยวและบริกำร
6. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ให้บริกำรขนส่งผู้โดยสำร รวมทั้งสิ้น 34 ลำ ประกอบด้วย
แบบเครื่องบิน
แอร์บัส เอ 320
แอร์บัส เอ 319
เอทีอาร์ 72-500
เอทีอาร์ 72-600
Total

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
9
12
6
7
34

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
8
11
8
4
31

ในเดือนกุมภำพันธ์ และเดือนธันวำคม 2559 บรัษัทฯ ยังได้รับมอบเครื่องบินแอร์บัส เอ 319 จำนวน 1 ลำ และ แอร์บัส เอ 320
จำนวน 1 ลำ ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนตำมลำดับ นอกจำกนั้นบริษัทฯ ยังได้รับมอบเครื่องบินเอทีอำร์ 72-600 จำนวน 3
ลำ ในเดือนมกรำคม เดือนเมษำยน และเดือนสิงหำคม 2559 ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะเดียวกันในเดือนมีนำคม
และเดือนพฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ ได้ทำกำรส่งคืนเครื่องบินเอทีอำร์ 72-500 จำนวน 2 ลำตำมเงื่อนไขสัญญำเช่ำ
7. บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงทุนในบริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพสมุย จำกัด และบริษัท ครัวกำรบิน
กรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 20.0 ล้ำนบำท และ 100.0 ล้ำนบำทตำมลำดับ โดยทั้ง 2 บริษัท บริษัท ครัวกำรบิน
กรุงเทพ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 กำรลงทุนดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรอำหำรขึ้นเครื่องให้กับสำยกำร
บินต่ำงๆ ที่สนำมบินสมุย และสนำมบินภูเก็ต
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คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
บริษัทฯ เป็นสำยกำรบินที่ให้บริกำรเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นบริกำรระดับพรีเมี่ยมให้แก่ผู้โดยสำร บริษัทฯ เป็นเจ้ำของและ
ดำเนินกำรกิจกำรสนำมบิน 3 สนำมบิน ได้แก่ สนำมบินสมุย สนำมบินสุโขทัย และสนำมบินตรำด นอกจำกจำกธุรกิจสำยกำรบิน
และธุรกิ จสนำมบินแล้ว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจสนำมบิน ได้แก่ กำรให้ บริกำรกิจกำรภำคพื้นดิน กำร
ให้บริกำรอำหำรบนเที่ยวบิน และกำรให้บริกำรคลังสินค้ำระหว่ำงประเทศ ให้กับสำยกำรบินตนเองและสำยกำรบินอื่นๆ
งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้ว ยงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินของบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท ครัวกำรบินกรุ งเทพ จ ำกั ด (BAC) 2) บริ ษัท บริ กำรภำคพื้ นกำรบินกรุง เทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ ำกัด (BFS
Ground) 3) บริษัท กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพื้น จำกัด (PGGS) 4) บริษัท บำงกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด (PGH) 5) บริษัท
เอสเอ เซอร์วิสเซส จำกัด 6) บริษัท บีเอฟเอส คำร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด 7) บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้ำส์ จำกัด 8) บริษัท ครัวกำรบิน
กรุงเทพภูเก็ต จำกัด 9) บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด และ 10) บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพสมุย จำกัด
ข้อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
ข้อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
รำยได้จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรแบบประจำ (1)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ASK) (2)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
ปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) (2)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (Load Factor)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
จำนวนผู้โดยสำรที่ขนส่ง (2)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

หน่วย

มกรำคม-ธันวำคม
ปี 2559

ปี 2558

20,760.6
12,680.9
8,079.7
6,148.6
3,413.9
2,734.7
4,252.6
2,515.2
1,737.4

19,517.1
11,886.1
7,631.0
5,853.6
3,365.4
2,488.2
3,911.5
2,350.0
1,561.5

ร้อยละ

69.2
73.7
63.5

66.8
69.8
62.8

พันคน

5,640.6
4,044.3
1,596.3

5,149.5
3,719.6
1,429.9

ล้ำนบำท

ล้ำนที่นั่ง-กม.

ล้ำนที่นั่ง-กม.
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ข้อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
จำนวนเที่ยวบิน
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
จำนวนที่นั่งทั้งหมด
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
อัตรำกำรใช้เครื่องบิน
แอร์บัส เอ320
แอร์บัส เอ319
เอทีอำร์72-500 และ เอทีอำร์72-600
จำนวนเครื่องบิน ณ วันที่สิ้นสุดไตรมำส
แอร์บัส เอ320
แอร์บัส เอ319
เอทีอำร์72-500
เอทีอำร์72-600
ระยะทำงบินโดยเฉลี่ย
ระยะทำงบิน (2)
รำยได้จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรต่อหน่วย (Passenger
Yield) (3)
รายได้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (RASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (CASK)
ต้นทุนต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารไม่รวมค่านามัน
เชือเพลิง (CASK - Fuel)
RASK – CASK

หน่วย

มกรำคม-ธันวำคม
ปี 2559

ปี 2558

67,453
45,856
21,597
8,103.7
5,469.1
2,634.6
9.03
10.11
9.56
7.43
34
9
12
6
7
753.9

63,180
43,876
19,304
7,653.4
5,290.4
2,363.0
9.02
9.63
9.32
8.10
31
8
11
8
4
759.6

48.3

45.8

บาทต่อคน-กม.

4.88

4.99

บาท

3.65
3.33

3.60
3.30

2.82
0.33

2.55
0.30

เที่ยวบิน
พันที่นั่ง
ชั่วโมงต่อวันต่อลา

ลำ

กิโลเมตร
ล้านกิโลเมตร

หมำยเหตุ :
(1) ตัวเลขเหล่ำนี้จะแตกต่ำงจำกตัวเลขที่แสดงในงบกำรเงินรวมเนื่องจำกเป็นตัวเลขที่ รวมรำยได้จำกเที่ยวบินแบบประจำและเที่ยวบินเช่ำเหมำลำแบบประจำ รำยได้สุทธิจำก
กำรแลกเปลี่ยนกำรรับขนส่งผู้โดยสำรสุทธิจำกเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยสำยกำรบินอื่นและขำยโดยบริษัทฯ ตำมควำมตกลงเที่ยวบินร่วม (codeshare) รำยได้จำกกำร
ขำยที่นั่งโดยสำรบนเที่ยวบินของสำยกำรบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็นเที่ยวบินร่วม (Interline) รำยได้ค่ำธรรมเนียมชดเชยค่ำน้ำมันและเงินค่ำประกันภัยเรียกเก็บจำกผู้โดยสำร
แต่ไม่รวมรำยได้จำกกำรให้บริกำรคลังสินค้ำ กำรให้บริกำรเที่ยวบินเช่ำเหมำลำอื่นๆ และยังไม่ได้หักส่วนลดและค่ำคอมมิชชั่น
(2) ไม่รวมเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยสำยกำรบินอื่นและขำยโดยบริษัทฯ แต่รวมเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยบริษัทฯ และขำยโดยสำยกำรบินอื่น
(3) รำยได้จำกผู้โดยสำรรวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมชดเชยค่ำน้ำมันและเงินค่ำประกันภัยเรียกเก็บจำกผู้โดยสำร และไม่รวมรำยได้ ค่ำสัมภำระน้ำหนักเกิน หำรด้วยปริมำณกำร
ขนส่งผู้โดยสำร (RPK)
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ผลการดาเนินงานสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินของบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–ธันวำคม
2559

2558

1,837.0

1,849.1

เปลี่ยนแปลง
จำนวน
%
(12.1)
(0.7)

1,753.6

1,606.4

147.1

9.2

250.0

689.4

275.7

-

1.0

(1.0)

(100.0)

รำยได้เงินปันผล

442.2

280.4

161.8

57.7

ดอกเบี้ยรับ

171.1

255.8

(84.7)

(33.1)

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

179.4

322.9

(143.5)

(44.4)

7.5

9.2

(1.7)

(18.5)

3,729.8

2,838.2

891.6

31.4

ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย

1,068.3

833.4

234.8

28.2

EBITDA(3)

4,798.0

3,671.6

1,126.4

30.7

ค่ำเช่ำเครื่องบิน

1,772.4

1,621.7

150.7

9.3

EBITDAR(3)

6,570.4

5,293.3

1,277.1

24.1

รำยได้รวม

26,765.8

24,902.9

1,863.0

7.5

รำยได้จำกกำรดำเนินงำน (4)

25,965.7

24,034.6

1,931.1

8.0

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
EBIT Ratio (ร้อยละ)

1,768.4
14.4

1,796.9
11.8

(28.5)
2.6

(1.6)

กำไรสำหรับปี/งวด
บวก:
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร

939.4 (1)

หัก:

รำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน (2)
EBIT (3)
บวก:

บวก:
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มกรำคม–ธันวำคม
2559

2558

EBITDA Ratio (ร้อยละ)

18.5

15.3

EBITDAR Ratio (ร้อยละ)

25.3

22.0

เปลี่ยนแปลง
จำนวน
%
3.2
3.3

หมำยเหตุ
(1) บริษัทฯ ยื่นชำระภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจำนวน 506.1 ล้ำนบำท อันเป็นผลมำจำกกำรปรับเกณฑ์กำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนให้เป็นไปตำมเกณ์คำนวณภำษีของกรมสรรพำกร ตำมประกำศของกระทรวงกำรคลังฉบับลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 ทั้งนี้ ได้ยื่นแบบแสดง
รำยกำรเพิ่มเติมเพื่อชำระภำษีในวันที่ 29 กรกฎำคม 2559
(2) กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
(3) สำหรับกำรคำนวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR ต่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำน เป็นกำรคำนวณเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนไม่ควรพิจำรณำเป็นกำรแสดงผลกำร
ดำเนินงำนหรือสภำพคล่อง หรือใช้ทดแทนกำไรสำหรับปี/งวด หรือกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ซึ่งถูกแสดงในงบกำรเงินของ บริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ทั้งนี้ เนื่องจำกมีวิธีกำรคำนวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR หลำยวิธี EBIT EBITDA และ EBITDAR ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้
อำจไม่สำมำรถนำไปเปรียบเทียบกับมำตรวัดที่มีชื่อเรียกอย่ำงเดียวกันที่ใช้โดยบริษัทอื่น
(4) รำยได้รวมหักรำยได้เงินปันผล กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน

กำไรจำกกำรดำเนินงำนและกำไรสุทธิ
บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จ ำกกำรด ำเนิ นงำนในปี 2558 และปี 2559 เท่ ำ กับ 24,034.6 ล้ำ นบำทและ 25,965.7 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพิ่มขึ้นจำก 21,692.8 ล้ำนบำท เป็น 22,919.4 ล้ำนบำท
หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 5.7 ส่วนใหญ่ เกิ ดจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำซ่อมบำรุงเครื่องบิน เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำบริกำรผู้โดยสำร และค่ำเสื่อมรำคำ
บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ บวกด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย และค่ำเช่ำเครื่องบิน (EBITDAR)
ค ำนวณจำกรำยได้ ร วม (ไม่ ร วมรำยได้ เงิน ปั น ผล ก ำไรจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย น ดอกเบี้ย รั บ และรำยได้ ที่ ไม่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำร
ดำเนินงำน) หักด้วยค่ำใช้จ่ำยรวม บวกกลับด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย และค่ำเช่ำเครื่องบิน เท่ำกับ 5,293.3 ล้ำนบำท และ
6,570.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.0 และร้อยละ 25.3 ของรำยได้จำกกำรดำเนินงำนของปี 2558 และปี 2559 ตำมลำดับ
ปี 2559 บริษัทฯ มีกาไรก่อนหักภาษีเงินได้จานวน 2,776.4 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม 939.4 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2559 จานวน 369.7 ล้านบาท และรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี
ก่อนจานวน 506.1 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,837.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จำนวน 12.1 ล้ำนบำท
หรือร้อยละ 0.7 ทั้งนี้เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกับ 1,768.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.3 ของ
กำไรสำหรับงวด
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รำยได้
รำยได้รวมของบริษัทฯ (โดยไม่รวมรำยได้ระหว่ำงสำยธุรกิจ) สำมำรถแบ่งตำมสำยธุรกิจออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม – ธันวำคม
2559

%

2558

%

เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

20,713.0

77.4

19,429.6

78.0

1,283.4

6.6

564.0

2.1

535.3

2.2

28.7

5.4

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมบิน

3,414.9

12.8

3,148.3

12.6

266.6

8.5

4. รำยได้ที่ไม่ได้แบ่งตำมสำยธุรกิจ

2,073.9

7.7

1,789.7

7.2

284.2

15.9

26,765.8

100.0

24,902.9

100.0

1,862.9

7.5

1. ธุรกิจสำยกำรบิน
2. ธุรกิจสนำมบิน

รวมรายได้
รายได้จากธุรกิจสายการบิน

รำยได้ค่ำโดยสำรประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบประจำและรำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบเช่ำ
เหมำลำโดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม – ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
2559
2558
ล้ำนบำท
%
รำยได้สุทธิจำกกำรขนส่งผู้โดยสำรแบบประจำ

20,236.6

19,087.4

1,149.2

6.0

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบเช่ำเหมำลำ

194.4

16.6

177.8

1,071.1

20,431.0

19,104.0

1,327.0

6.9

282.0

325.6

(43.6)

(13.4)

20,713.0

19,429.6

1,283.4

6.6

รวมรำยได้ค่ำโดยสำร
ค่ำระวำงขนส่ง
รวมรายได้ธุรกิจสายการบิน

ในปี 2559 รำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินทั้งแบบประจำเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้เป็นผลมำจำก
จำนวนผู้โดยสำรเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มควำมถี่ของเส้นทำงบินปัจจุบันที่มีอุปสงค์สูง และกำรเปิดให้บริกำรเส้นทำงบิน
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ใหม่ในเส้นทำงเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน จำนวน 10 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ และเส้นทำงกรุงเทพ - ดำนัง จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
ในขณะที่รำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบเช่ำเหมำลำสำหรับปี 2559 เท่ำกับ 194.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,071.1 ทั้งนี้ส่วน
ใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเปิดให้บริกำรเส้นทำงบิน สมุย – เฉิงตู ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559
รายได้จากธุรกิจสนามบิน
ปี 2558 และปี 2559 รำยได้ จ ำกธุ ร กิ จ สนำมบิ น คิ ด เป็ น สั ด ส่ วนร้ อ ยละ 2.2 และ 2.1 ของรำยได้ ร วมของบริ ษั ท ฯ
ตำมลำดับ รำยได้จำกธุรกิจสนำมบินเกิด จำกรำยได้ค่ำบริกำรผู้โดยสำรซึ่งได้รับจำกผู้โดยสำรขำออก ซึ่ งมำจำกสนำมบินสมุย
เป็นหลัก โดยในปี 2559 บริษัทฯมีรำยได้จำกธุรกิจสนำมบินเป็น 564.1 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็น
ผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรขำออกจำกสนำมบินสมุยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5
สำหรับปี 2559 จำนวนผู้โดยสำรขำออกจำกสนำมบินสมุยที่ปฏิบั ติกำรบินโดยสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ส มีจำนวน
1.1 ล้ำนคน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน
ข้อมูลกำรดำเนินกำรและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับสนำมบิน
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม-ธันวำคม
ปี 2559
ปี 2558
ข้อมูลการบริการครัวการบิน:
รำยได้ (1)

1,456.4

1,456.0

EBITDA

419.3

431.6

กำไรสุทธิ

275.8

284.5

10.2

9.9

2,382.9

2,130.1

EBITDA

404.6

304.8

กำไรสุทธิ

255.5

146.1

63,226

58,074

1,702.0

1,567.9

จำนวนที่อำหำรที่ผลิตและให้บริกำร (ล้ำนที่)
ข้อมูลการบริการภาคพื้นดิน:
รำยได้ (1)

จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร
ข้อมูลการบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ:
รำยได้ (1)
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มกรำคม-ธันวำคม
ปี 2559
ปี 2558
773.2
672.2

EBITDA
กำไรสุทธิ

526.8

443.6

น้ำหนักของสินค้ำที่ให้บริกำร(ตัน)

378,026

375,301

ปริมำณกำรรองรับสินค้ำ (ตันต่อปี)

450,000

450,000

กำรใช้งำน (Utilization) (ร้อยละ)

84.0

83.4

หมำยเหตุ : (1) รำยได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรำยได้ที่แสดงยอดรวมโดยไม่หักรำยกำรที่มีระหว่ำงกันกับบริษัทใหญ่

รำยได้จำกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมบิน แสดงเฉพำะส่วนที่ให้บริกำรให้แก่สำยกำรบินอื่นดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

2559

2558

บจ.ครัวกำรบินกรุงเทพ

972.1

1,020.8

(48.7)

(4.8)

บจ.บริกำรภำคพื้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส

1,925.5

1,694.0

231.5

13.7

บจ.กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพื้น

396.2

322.9

73.3

22.7

รำยได้อื่นๆ (1)

121.1

110.6

10.5

9.5

3,414.9

3,148.3

266.6

8.5

รวมรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน

หมำยเหตุ (1) รำยได้อื่นๆ คือรำยได้จำกบจ. บีเอซี กูร์เม่ท์ เฮำส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบจ.ครัวกำรบินกรุงเทพ ประกอบธุรกิจ ร้ำนอำหำรในย่ำนธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยว
ชั้นนำในกรุงเทพฯ

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จากัด (BAC)
ปี 2559 รำยได้ ของ บจ. ครัวกำรบิ นกรุ ง เทพ (BAC) เท่ำ กับ 972.1 ล้ านบาท ลดลงจำกช่วงเดีย วกัน ของปี 2558
ร้อยละ 4.8 อันเนื่องมาจำกภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้นที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ต้องสูญเสียลูกค้ำบำง
รำยและต้องปรับรำคำลง
ปี 2559 ปริมาณอาหารที่ผลิตโดย BAC เพิ่มขึนโดยเพิ่มขึนร้อยละ 2.9 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่ อนหน้า โดยมี
สัดส่วนอาหารสาหรับชันหนึ่งและชันธุรกิจเพิ่มขึนร้อยละ 16.5 และร้อยละ 11.6 ตามลาดับ ทั้งนี้ในช่วงไตรมำส 4 ของปี 2559
BAC ได้เข้ำทำสัญญำกับสำยกำรบินลูกค้ำเพิ่มขึ้นอีก 4 สำยกำรบิน ส่งผลให้ ณ ธันวำคม 2559 BAC มีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำ
23 สำยกำรบิน
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บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จากัด (BFS Ground)
ปี 2558 และ 2559 รำยได้ของ บจ. บริกำรภำคพื้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ท เซอร์วิส (BFS Ground) ในส่วนที่
ให้บริกำรสำยกำรบินอื่นเท่ำกับ 1,694.0 ล้ำนบำท และ 1,925.5 ล้ำนบำทตำมลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7
รำยได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 รวมถึงจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำ ที่เพิ่มขึ้น
อีก 3 สำยกำรบิน ส่งผลให้ ณ ธันวำคม 2559 BFS Ground มีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำ 70 สำยกำรบิน
บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จากัด (PGGS)
ปี 2559 รำยได้ของ PGGS เท่ำกับ 396.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 กำรเพิ่มขึ้น
ของรำยได้ดังกล่ำวเกิดจำกกำรปรับอัตรำค่ ำบริกำรต่อเที่ยวบินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559 ทั้งนี้ในปี 2559 PGGS มีจำนวนเที่ยวบิน
ที่ให้บริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0
รายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ
บริษัทฯ มีรำยได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำยกำรบิน ธุรกิจสนำมบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุร กิจสนำมบิน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม – ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
2559
2558
ล้ำนบำท
%
เงินปันผลรับ
442.2
280.4
161.8
57.7
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
179.4
322.9
(143.5)
(44.4)
ดอกเบี้ยรับ

171.1

255.8

(84.7)

(33.1)

รำยได้อื่นๆ (1)

1,281.2

930.6

350.6

37.7

รวมรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ

2,073.9

1,789.7

284.2

15.9

หมำยเหตุ

(1) รำยได้อื่นๆ มีองค์ประกอบหลักคือรำยได้ค่ำธรรมเนียมบัตรโดยสำร ค่ำสัมภำระส่วนเกิน และรำยได้บัตรโดยสำรหมดอำยุ เป็นต้น

ผลกำรด ำเนิ น งำน ปี 2558 และ 2559 บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ ที่ ไม่ ได้ แบ่ งตำมสำยธุ ร กิจ เท่ำ กั บ 1,789.7 ล้ ำ นบำท และ
2,073.9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รำยได้ที่ไม่ได้แบ่งตำมสำยธุรกิจ ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่คือเงินปันผลรับ และรำยได้อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่แปร
ผันตำมจำนวนผู้โดยสำรที่เพิ่มสูงขึ้น อันได้แก่ ค่ำธรรมเนียมบัตรโดยสำร ค่ำสัมภำระส่วนเกิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลกำรดำเนินงำน ปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ำกับ 685.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ
36.0 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนส่วนใหญ่มำจำกส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัท ดับบลิว
เอฟเอสพีจี คำร์โก้ จำกัด และกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์สนำมบินสมุย (SPF) กำรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกผลกำร
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ดำเนินงำนของกองทุน SPF ที่ดีขึ้น และกำรเพิ่มขึ้นในส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนของกองทุน SPF ทั้งนี้เป็นผลมำจำกที่บริษัทฯ
เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนใน SPF จำกร้อยละ 30.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2559
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–ธันวำคม

เปลี่ยนแปลง

2559

2558

ล้ำนบำท

%

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คำร์โก้ จำกัด

260.7

217.4

43.3

19.9

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
สนำมบินสมุย

424.8

286.8

138.0

48.1

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

685.5

504.2

181.3

36.0

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยต้นทุนขำยและบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นหลัก โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

2559

%

2558

%

ต้นทุนขำยและบริกำร

19,082.9

83.3

18,228.3

84.0

854.6

4.7

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

1,980.5

8.6

1,748.1

8.1

232.4

13.3

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

1,856.0

8.1

1,716.3

7.9

139.7

8.1

2.0

0.0

8.8

0.0

(6.8)

(77.3)

22,921.4

100.0

21,701.5

100.0

1,219.9

5.6

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขำยและบริกำรมีองค์ประกอบหลัก คือค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำบริกำรผู้โดยสำร เงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นๆ
ของพนักงำน ค่ำซ่อมแซมเครื่องบิน และค่ำเช่ำเครื่องบิน เป็นต้น
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สำหรับ ปี 2558 และ 2559 ต้นทุนขำยและบริกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.0 และร้อยละ 83.3
ของค่ำใช้จ่ำยรวมตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนขำยและบริกำรเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำซ่อมเครื่องบิน เงินเดือน
ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงำน ค่ำบริกำรผู้โดยสำร และค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง : ต้นทุนค่านามันเชือเพลิงเป็นต้นทุนผันแปรตามจานวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน สาหรับ ปี 2558 และ
2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายนามันเชือเพลิง 4,401.3 ล้านบาท และ 3,093.9 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.1 และ 16.2 ของต้นทุน
ขำยและบริกำรตำมลำดับ ต้นทุนค่านามันเชือเพลิงที่ลดลงเป็นผลมาจากราคานามันเชือเพลิงเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง
บริษัทฯ ได้ประกันความเสี่ยงด้านราคานามัน โดยสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 52.0 ของปริมาณการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ค่าบริการผู้โดยสาร : ปี 2559 บริษัทฯ มีค่ำบริกำรผู้โดยสำรจำนวน 3,244.6 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2558 กำรเพิ่มขึ้นของค่ำบริกำรผู้โดยสำรเป็นผลจำกจำนวนของผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น และจำนวนเที่ยวบินที่
ให้บริกำรสูงขึ้น ปี 2559 บริษัทฯ มีจานวนผู้โดยสาร และจานวนเที่ยวบินเติ บโตร้อยละ 9.5 และ ร้อยละ 6.8 ตามลาดับ เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน : ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นๆ
ของพนั ก งำนจ ำนวน 2,753.4 ล้ ำ นบำท และจ ำนวน 3,227.2 ล้ ำ นบำท ตำมล ำดั บ กำรเพิ่ ม ขึ้ น ของเงิ น เดื อ น ค่ ำ แรงและ
ผลประโยชน์อื่นๆพนักงำนโดยหลักเกิดจำกจำนวนนักบิน และลูกเรือที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนนักบิน
และลูกเรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ รวมถึงกำรปรับเพิ่มขึ้นของอัตรำเงินเดือน และโบนัสที่
จ่ำยให้แก่พนักงำน
ค่าซ่อมแซมเครื่องบิน : ปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่ำซ่อมแซมเครื่องบินจำนวน 2,218.7 ล้ำนบำท และ 2,977.1 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ค่ำซ่อมแซมเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจำกเครื่องบินที่มีอำยุมำกขึ้น และค่าใช้จ่ายสารองค่าซ่อมบารุงเครื่ องบิน
(Maintenance Reserve Fund) สาหรับเครื่องบินที่บริษัทฯ รับมอบมาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าเครื่องบิน
ค่าเช่าเครื่องบิน : บริษัทฯ มีต้นทุนค่ำเช่ำเครื่องบิน เพิ่มขึ้นจำก 1,621.7 ล้ำนบำท เป็น 1,772.4 ล้ำนบำท ในปี 2559
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.3 ของต้นทุนขำยและบริกำร กำรเพิ่มขึ้นของค่ำเช่ำเครื่องบินเป็นผลมำจำกจำนวนเครื่องบินที่รับเข้ำ
มำระหว่ำงปีภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนจำนวน 2 ลำ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สำหรับ ปี 2558 และ 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 8.1 และร้อ ยละ 8.6 ของค่ำใช้จ่ำยรวม ตำมลำดับ ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกค่ำสำรองที่นั่งผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยบัตรโดยสำรที่ และระบบอื่นที่สนับสนุนกำรขำยเป็นหลัก ทั้งนี้กำร
เพิ่ มขึ้นของค่ำส ำรองที่นั่งบัต รโดยสำรและระบบอื่ นที่ส นับสนุนกำรขำยเกิดจำกกำรปรับอั ตรำค่ำใช้บริ กำรระบบและจำนวน
ผู้โดยสำรที่เพิ่มขึ้น
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สำหรับปี 2558 และ 2559 ค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริหำรคิดเป็นร้อ ยละ 7.9 และร้อ ยละ 8.1 ของค่ำใช้จ่ำยรวม ตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรประกอบด้วย เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงพนักงำน ค่ำตอบแทนผู้บริหำร ค่ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และค่ำเสื่อม
รำคำเป็นหลัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีองค์ประกอบหลักคือ ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วงจำกกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
สนำมบินสมุย ทั้งในส่วนของค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง และส่วนที่ผันแปรตำมจำนวนผู้โดยสำรขำออกและเที่ยวบินขำเข้ำในกำร
คำนวณอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนของสัญญำเช่ำช่วงจำกกองทุนรวม เพื่อให้รวมถึงประมำณกำรค่ำบริกำรผันแปร (นอกเหนือจำกค่ำเช่ำคงที่) มำรวมคำนวณ
เพื่อหำอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง กำรเปลี่ยนวิธีกำรคำนวณทำให้มูลค่ำทำงบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำก
เป็นกำรนำประมำณกำรหนี้สินที่มีในอนำคตตลอดทั้งสัญญำมำบันทึกในงบกำรเงิน
นอกจำกนี้ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ยังรวมถึง ดอกเบี้ยจ่ำยสถำบันกำรเงิน และดอกเบี้ยภำยใต้สัญญำเช่ำเช่ำทำงกำรเงิน
(Finance Lease) ในรูปแบบสัญญำซื้อขำยแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement)
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

2559

2558

ดอกเบี้ยจ่ำยกองทุนรวม

1,457.9

1,351.4

106.5

7.9

ดอกเบี้ยจ่ำย (1)

295.7

255.0

40.7

16.0

รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน

1,753.6

1,606.4

147.2

9.2

หมำยเหตุ (1) ค่ำธรรมเนียม ดอกเบี้ยจ่ำยสถำบันกำรเงินและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance Lease)

ปี 2559 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ำยกองทุนรวมจำนวน 1,457.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกัน
ของปีก่อนหน้ำ ซึ่งเป็นผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรที่เดินทำงออกจำกสนำมบินสมุย เติบโตร้อยละ 14.5 และจำนวนเที่ยวบินที่เข้ำ
ออกสนำมบินสมุยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของอัตรำค่ำบริกำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศที่เดินทำงออกจำก
สนำมบินสมุยในอัตรำใหม่
สำหรับดอกเบี้ยจ่ำยสถำบันกำรเงินและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance Lease) เพิ่มขึ้นจำก 255.0 ล้ำน
บำท เป็น 295.7 ล้ำนบำท ในปี 2559 ดอกเบี้ยจ่ำยที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน จำกกำรรับมอบเครื่องบิน
ประเภท ATR 72-600 โดย ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเครื่องบินภำยใต้เงื่อนไขสัญญำเช่ำทำงกำรเงินจำนวน 7 ลำ
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธั นวำคม 2559 บริ ษัท และบริษั ทย่อ ย มีสิ นทรั พ ย์ร วมทั้ง สิ้ น 60,288.7 ล้ำนบำท เพิ่ มขึ้นจำกวันที่ 31
ธันวำคม 2558 จำนวน 3,276.1 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เปลี่ยนแปลง

10,669.9

13,243.5

(2,573.6)

338.1

193.1

145.0

850.0

256.3

593.7

14,192.2

15,846.3

(1,654.1)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

2,862.1

2,450.3

411.8

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

28,506.3

27,003.2

1,503.1

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

12,793.4

9,559.0

3,234.4

46,096.5

41,166.3

4,930.2

60,288.7

57,012.6

3,276.1

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
และ เงินลงทุนชั่วครำว
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพ ย์ห มุนเวียน จำนวน 14,192.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม
2558 จำนวน 1,654.1 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจำนวน 2,573.6 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรใช้เงิน
เพื่อจัดซื้อเครื่องบินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และกำรจัดซื้ออะไหล่เครื่องบิน ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้เงินจำกกำร
ระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์
 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึนจานวน 145.0 ล้านบาท ทังนีเป็นผลมาจากการชาระค่าเช่าเครื่องบินล่วงหน้าของเครื่องบิน
แอร์บัส เอ319 และ เอ320 ซึ่งนาเข้ามาใหม่ในปี 2559 จานวนรวม 2 ลาภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึนจานวน 593.7 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมำจำกจำนวนเงินที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ รับคืนจำกกำร
ชำระค่ำซ่อมบำรุงเครื่องบินล่วงหน้ำ
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 46,096.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 4,930.2
ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 411.8 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์สนำมบินสมุย โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 31.6
 เงินลงทุนระยะยาวอื่ น เพิ่ มขึ้นจำนวน 1,503.1 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุ นระยะยำวใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย ตำมมูลค่ำตลำด
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 3,234.4 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรรับมอบเครื่องบินตำมสัญญำกำรสั่งซื้อ
เครื่องบินประเภท ATR72-600 ในมกรำคม เดือนเมษำยน และเดือนสิงหำคม 2559 รวมถึงกำรลงทุนซื้ออะไหล่เครื่องบิน
และอุปกรณ์บริกำรภำคพื้น
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 28,300.1 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม
2558 จำนวน 2,383.2 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยำวและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำง
กำรเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำง
กำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ง
ปี
ภำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

เปลี่ยนแปลง

465.3

500.0

(34.7)

1,765.5
7,327.6

1,405.8
6,525.1

359.7
802.5

3,685.3

2,503.8

1,181.5

11,374.4
5,295.5
20,972.5
28,300.1

11,354.1
5,040.3
19,391.8
25,916.9

20.3
255.2
1,580.7

2,383.2
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หนี้สินหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 7,327.6 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 802.5 ล้ำนบำท โดยมี
รำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เครื่องบินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปีจำนวน 82.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2558
จำนวน 159.5 ล้ำนบำทซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำกู้ยืมเงิน ในขณะที่หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เครื่องบินที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี มีจำนวน 312.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 120.2
ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรรับเครื่อง ATR 72-600 เพิ่มเติมระหว่ำงปีภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 359.7 ล้ำนบำท จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายสารองค่าซ่อมบารุงเครื่องบิน (Maintenance Reserve Fund) สาหรับเครื่องบินที่บริษัท ฯ รับมอบเครื่องบิน
ATR 72-600 จานวน 3 ลา
หนี้สินไม่หมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินไม่หมุ นเวียน มีจำนวน 20,972.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำนวน 1,580.7 ล้ำน
บำท โดยมีรำยกำรรำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
 หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เครื่องบิน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,396.0 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรเข้ำทำสัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงินจำกกำรรับมอบเครื่องบิน ATR72-600
 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจำนวน 255.2 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลกำรปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำดของ
หลักทรัพย์เผื่อขำยที่เพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญและส่วนเกินทุนจำกกำรใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เปลี่ยนแปลง

2,100.0
9,319.5

2,100.0
9,319.5

-

663.7
31,988.5

430.9
31,095.7

232.8
892.8
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 31,988.5 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกวันที่
31 ธันวำคม 2558 จำนวน 892.8 ล้ำนบำท บริษัทฯ มีกาไรสะสมจานวน 663.7 ล้านบาท เพิ่มขึน 232.8 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดาเนินงาน

หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–ธันวำคม
2559
2558
3,494.6
3,900.7

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน

(675.3)

2,225.3

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(4,396.0)

(3,673.1)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

3,051.4

4,628.0

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำเนินงำน จำนวน 4,399.8 ล้ำนบำท และมีเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 3,494.6 ล้ำนบำท ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงโดย
หลักเป็นผลมำจำกจำนวนเงินที่บริษัทฯ ชำระค่ำซ่อมบำรุงเครื่องบิน (Maintenance Reserve Fund) ล่วงหน้ำรอรับคืน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมกำรลงทุน จำนวน 675.3 ล้ำนบำท ซึ่ง
เป็นผลมำจำกเงินปันผลรับจำกบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชกำรและกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์สนำมบิ นสมุยจำนวนรวม
1,182.5 ล้ ำ นบำท ในขณะเดี ย วกั น ระหว่ำ งปี 2559 บริ ษั ท ฯได้ ล งทุ น ในกำรจั ด ซื้ อ เครื่ อ งบิ น ประเภท Business Jet ทั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกำรและเพิ่มกลุ่มกำรให้บริกำรลูกค้ำ รวมถึงการกำรเพิ่มเงินลงทุนเพื่อกำรดำรงสัดส่วนกำรถือ
หุ้นในหุ้ นของ บริษัท ขนส่งน้ำมันทำงท่อ จำกัด (“FPT”) และกำรเพิ่มเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพ ย์
สนำมบินสมุย
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมกำรจัดหำเงินจำนวน 4,396.0 ล้ำนบำท
ส่วนใหญ่เป็นกำรชำระคืนเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและดอกเบี้ยจ่ำยรวมจำนวน 2,513.3 และจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมจำนวน 1,470.0 ล้ำนบำท
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

อัตรำส่วนสภำพคล่องและ อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
กำรบริหำรเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

มกรำคม- ธันวำคม
ปี 2559
ปี 2558
1.9
2.4
4.5

5.1

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

25.8

24.8

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)

6.4

5.7

ระยะเวลำชำระหนี้ (วัน)

35.2

32.8

อัตรำกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

22.7

21.1

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)

15.1

12.3

อัตรำกำไร EBITDAR (ร้อยละ)

25.3

22.0

อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

6.9

7.4

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

5.8

6.5

อัตรำส่วนแสดง
ประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนินงำน

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ)

3.1

3.5

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)

26.0

32.3

อัตรำหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.5

0.5

อัตรำส่วนวิเครำะห์
นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

0.9

0.8

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)

2.7

2.3

อัตรำส่วนแสดง
ควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไร
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นิยำมศัพท์ด้ำนกำรบิน
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (Load Factor)

หมำยถึง จ ำนวนบรรทุ ก ผู้ โดยสำรเที ย บเป็ น สั ด ส่ ว นต่ อ จ ำนวนที่ นั่ ง
ผู้โดยสำรทั้งหมด

ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร

หมำยถึง จำนวนที่นั่งผู้โดยสำรคูณระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร

(Available Seat-Kilometer: ASK)
ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้โดยสำร
(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)

หมำยถึง จ ำนวนผู้ โดยสำรของเที่ ยวบิ นแบบประจ ำคู ณ ระยะทำงบิน เป็ น
กิโลเมตร

รำยได้ต่อหน่วยจำกกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร
(Revenue per ASK: RASK)

หมำยถึง รำยได้ จ ำกกำรขำยและให้ บ ริ ก ำรของบมจ. กำรบิ น กรุ ง เทพ
(หมำยถึง รำยได้รวมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสุทธิกับ กำไร
จำกกำรขำยเงินลงทุน โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริษัทย่อ ย เงินปันผลรั บ และ เงิน ชดเชยจำกกำรเลิกสั ญ ญำ)
หำรด้วยปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร(ASK)

ต้นทุนต่อหน่วยจำกกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร
(Cost per ASK: CASK)

หมำยถึง ผลรวมของต้นทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำตอบแทนผู้บริหำรของ บมจ. กำร
บินกรุงเทพ (แต่ไม่รวมต้นทุนทำงกำรเงิน) (หมำยถึง ค่ำใช้จำ่ ย
รวมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสุทธิกับ ขำดทุนจำกกำรขำยเงิน
ลงทุน และขำดทุนจำกกำรขำยสิทธิกำรเช่ำ) หำรด้วยปริมำณ
กำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ASK)

ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำรไม่รวม
ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)

หมำยถึง ผลรวมของต้นทุนจำกกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และค่ำตอบแทนผู้บริหำรของ บมจ. กำร
บินกรุงเทพ (แต่ไม่รวมต้นทุนทำงกำรเงินและต้นทุนค่ำน้ำมัน)
(หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยรวมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสุทธิกับ
ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน ขำดทุนจำกกำรขำยสิทธิกำรเช่ำ
และ ค่ำน้ำมัน) หำรด้วยปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ASK)
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