คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงิน
สำหรับผลประกอบกำรปี 2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ของบริษัท กำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท กำรบินกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ ฐำนะทำงกำรเงินสำหรับ ปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
บทสรุ ปผู้บริหำร
เศรษฐกิ จ ไทยในไตรมำสที่ 4 ปี 2562 ขยำยตัวชะลอลงจำก ไตรมำส 3 ปี 2562 ทัง้ นี ้ ปริ ม ำณกำรส่งออกสิน ค้ ำ มี
แนวโน้ มฟื น้ ตัวช้ ำกว่ำที่คำด ตำมปริ มำณกำรค้ ำโลก ที่ชะลอลงจำกกำรกีดกันทำงกำรค้ ำ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ ำง
ของเศรษฐกิจไทยที่กระทบต่อภำคกำรส่งออก ขณะที่ กำรใช้ จ่ำยภำครัฐและกำรลงทุนภำคเอกชนมีแนวโน้ มขยำยตัวต่ำกว่ำที่
ประเมินไว้ อย่ำงไรก็ดี กำรบริ โภคภำคเอกชน ในปี 2562 ขยำยตัวดีกว่ำที่ประเมินไว้ จำกผลดีของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
สันจำกภำครั
้
ฐ (ที่มำ:ธนำคำรแห่งประเทศไทย) ทังนี
้ ้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ใน
ไตรมำสที่ 4 นี ้ ขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.6 ชะลอลงจำกร้ อยละ 2.6 ในไตรมำสก่อนหน้ ำ ส่งผลให้ ภำพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี
2562 ขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็ นกำรขยำยตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับตัง้ แต่ปี 2557 (ที่มำ : ธนำคำรไทยพำณิ ชย์) สำหรับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของทุกภูมิภำคทัว่ โลก (World Gross Domestic Product: GDP) ในปี 2562 ขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 (ที่มำ:
กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ)
ภำคอุตสำหกรรมกำรบินทุกภูมิภำคทัว่ โลกในปี 2562 มีอตั รำกำรเติบโตของปริ มำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) เฉลีย่ อยู่
ที่ร้อยละ 4.2 ลดลงจำกปี 2561 ซึง่ มีอตั รำกำรเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 7.3 โดยภูมิภำคแอฟริ กำมีอตั รำกำรเติบโตของปริ มำณกำรขนส่ง
ผู้โดยสำรสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 4.9 รองลงมำคือสำยกำรบินในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและยุโรป ที่มีอตั รำเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.8 และ
4.2 ตำมลำดับ ซึ่งอัตรำกำรเติบโตของปริ มำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) ทุกภูมิภำคทัว่ โลกโดยเฉลี่ยมีอตั รำกำรเติบโตที่ลดลง
เนื่องจำกสงครำมทำงกำรค้ ำระหว่ำงสหรัฐกับจีนและกิ จกรรมทำงเศรษฐกิจที่ชะลอลง ขณะที่ปริ มำณกำรผลิ ตด้ ำนผู้โดยสำร
(ASK) ของทุกภูมิภำคทัว่ โลกมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยเพียงร้ อยละ 3.4 ซึ่งภูมิภำคแอฟริ กำมีอตั รำกำรเติบโตของปริ มำณกำรผลิต
ด้ ำนผู้โดยสำรสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 4.7 รองลงมำคือสำยกำรบินในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกและยุโรปที่ร้อยละ 4.5 และ 3.6 ตำมลำดับ
ในขณะที่อตั รำกำรเติบโตของปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำรในภูมิภำคตะวันออกกลำงเติบโตเพียงร้ อยละ 0.1 สำหรับปริ มำณ
กำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (ASK) ที่เติบโตน้ อยกว่ำปริ มำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) ส่งผลให้ อตั รำบรรทุกผู้โดยสำร (PLF) อยูท่ ี่ร้อย
ละ 82.6 เพิ่มขึ ้นจำกปี 2561 ร้ อยละ 0.7 (ที่มำ: สมำคมขนส่งทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ)
สำหรับภำคกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในไตรมำส 4 ปี 2562 เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.1
เพิ่มขึ ้นจำกช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่ำนมำ โดยนักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคเอเชียใต้ มีอตั รำกำรเติบโตโดยรวมสูงสุดอยู่ที่ร้ อยละ 20.1
รองลงมำคือนักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีอตั รำเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 12.1 และภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกที่มีอตั รำ
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 12.0 ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวจำกภูมิภำคยุโรปเติบโตเพียงร้ อยละ 2.4 ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวจำกประเทศส่วน
ใหญ่ในภูมิภำคยุโรปมีอตั รำลดลง มีเพียงประเทศรัสเซียที่มีอตั รำกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวอยูท่ ี่ร้อยละ 8.5 (ที่มำ: กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ)
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สำหรับภำพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติในปี 2562 มีอตั รำกำรเติบโตเพียงร้ อยละ 4.2 โดยภูมิภำคเอเชียใต้ เป็ น
ภูมิภำคที่มีอตั รำกำรเติบโตสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 20.8 รองลงมำคือภูมิภำคเอเชียตะวันออก และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
อัตรำกำรเติบโตอยูท่ ี่ร้อยละ 5.4 และ ร้ อยละ 4.3 ตำมลำดับ สำหรับตลำดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็ นตลำดหลักนันมี
้ อตั รำกำรเติบโต
ในปี 2562 เพียงร้ อยละ 4.4 ซึ่งในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – มิถนุ ำยน 2562 ได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์กำรตกลงทำงกำรค้ ำของ
สหรัฐอเมริ กำกับจีนที่มีควำมไม่แน่นอนและกำรกีดกันทำงกำรค้ ำ ส่งผลให้ จำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนลดลงร้ อยละ 7.7 และเริ่ ม
ฟื น้ ตัวในเดือนกรกฎำคม2562 อย่ำงไรก็ตำม แม้ ว่ำจำนวนนักท่องเที่ยวจะเริ่ มฟื น้ ตัวแต่ยงั ไม่สำมำรถขยำยตัวได้ เท่ำกับปี 2561
(ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)
ในปี 2562 จำนวนผู้โดยสำรของบริ ษัทฯ ลดลงร้ อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ ทังนี
้ ้เป็ นผลมำจำกสัดส่วนจุดขำย
บัตรโดยสำร (Point-of-Sale) ในประเทศไทยปรับตัวลดลง โดยสัดส่วนจุดขำยบัตรโดยสำร (Point-of-Sale) ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่
มำจำกต่ำงประเทศ โดยมีสดั ส่วนร้ อยละ 55.0 ซึ่งผู้โดยสำรมำจำกจุดขำยบัตรโดยสำร (Point-of-Sale) ในทวีปเอเชีย (ยกเว้ น
ประเทศไทย) และทวีปยุโรป เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี อตั รำกำรเติบโตของผู้โดยสำรสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 16.0
รองลงมำคือทวีปอเมริ กำเหนือ และทวีปเอเชียใต้ ซึง่ เติบโตร้ อยละ 6.0 และร้ อยละ 4.0 ตำมลำดับ
บริ ษัทฯ มีรำยได้ รวม 28,609.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยหลักเป็ นผลมำ
จำกกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวในหุ้นกรุ งเทพดุสิตเวชกำร (BDMS) ระหว่ำงปี จำนวน 1,990.8 ล้ ำนบำท และเงินปั น
ผลรับที่ได้ รับจำกกำรลงทุน รวมถึงผลจำกรำยได้ ที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสนำมบิน ซึ่งเติบโตใน
อัตรำร้ อยละ 6.6 อย่ำงไรก็ตำม รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนของธุรกิจกำรบินปรับตัวลดลงร้ อยละ 6.9 อันเนื่องจำกภำวะกำร
แข่งขันในตลำดที่มีควำมรุ นแรงมำกขึ ้น ส่งผลให้ รำคำบัตรโดยสำรเฉลี่ยลดลงร้ อยละ 5.8 และอัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร
(Load Factor) เท่ำกับ 68.1
ในปี 2562 บริ ษั ทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 356.7 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำไรสุทธิ ที่เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้ นของบริ ษัทฯ เท่ำกับ
350.8 ล้ ำนบำท กำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 0.17 บำทต่อหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562
ในปี 2562 มีเหตุกำรณ์สำคัญต่ำงๆ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ปรับเปลี่ยนจำนวนเที่ยวบิน เพื่อให้ สอดคล้ องกับควำมปริ มำณต้ องกำรเดินทำงของผู้โดยสำรตำมฤดูกำล
และมีกำรเพิ่ มเที่ยวบิน เปิ ดเส้ นทำงบินใหม่ ปรับลดเที่ยวบิน และยกเลิกเที่ยวบินที่มีผลกำรดำเนินงำนไม่ตรงตำม
เป้ำหมำย ดังนี ้
เที่ยวบินใหม่:
กรุงเทพ – คัมรัน/ญำจำง

จำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (ตังแต่
้ เดือนมกรำคม 2562)

เชียงใหม่ – กระบี่ (เที่ยวเดียว)

จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (ตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2562)

เชียงใหม่ – หลวงพระบำง

จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (ตังแต่
้ เดือนเมษำยน 2562)
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เพิ่มเที่ยวบิน:
กรุงเทพ – ดำนัง

จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(ตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2562)

เชียงใหม่ – กระบี่ (เที่ยวเดียว)

จำกจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(ตังแต่
้ เดือนพฤษภำคม 2562)

กระบี่ – กรุงเทพฯ (เที่ยวเดียว)

จำกจำนวน 21 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 28 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(ตังแต่
้ เดือนพฤษภำคม 2562)

เพิม่ เที่ยวบิน (ตำมฤดูกำล):
กรุงเทพ – มัณฑะเลย์

จำกจำนวน 11 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้

กรุงเทพฯ-ฟูโ้ กว๊ ก

จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้

สมุย-กระบี่

จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 10 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้

สมุย-อูต่ ะเภำ

จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 11 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้

ปรับลดเที่ยวบิน:
เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์

จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(ตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2562)

เชียงใหม่ – ย่ำงกุ้ง

จำกจำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(ตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2562)

ปรับลดเทีย่ วบิน (ตำมฤดูกำล):
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (เที่ยวเดียว)

จำกจำนวน 56 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 49 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูร้อน เท่ำนัน)
้
จำกจำนวน 63 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 56 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้

เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (เที่ยวเดียว)

จำกจำนวน 42 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 35 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูร้อนเท่ำนัน)
้
จำกจำนวน 63 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 49 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้
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เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

จำกจำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ เป็ น 10 เที่ยวบินต่อสัปดำห์
(สำหรับตำรำงบินฤดูหนำวเท่ำนัน)
้

ยกเลิกเที่ยวบิน
ภูเก็ต – เชียงใหม่ (เที่ยวเดียว)

จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (ตังแต่
้ เดือนพฤษภำคม 2562)

เชียงใหม่ – ฮำนอย

จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (ตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2562)

2. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทฯ มีจำนวนเครื่ องบิน รวมทังสิ
้ ้น 40 ลำ ประกอบด้ วย
แบบเครื่องบิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

แอร์ บสั เอ 320

9

9

แอร์ บสั เอ 319

16

15

เอทีอำร์ 72-500

2

5

เอทีอำร์ 72-600

13

11

Total

40

40

บริ ษัทฯ ได้ รับมอบเครื่ องบินแอร์ บัส เอ 319 จำนวน 1 ลำในเดือนมกรำคม 2562 ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำดำเนินกำร และ
ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ รับมอบเครื่ องบินเอทีอำร์ 72-600 จำนวน 2 ลำ และได้ ทำกำรขำยเครื่ องบินเอที
อำร์ 72-500 จำนวน 3 ลำ
3. บริ ษัทฯ มีจำนวนสำยกำรบินพันธมิตรเป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 27 สำยกำรบิน โดยในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำร่วมทำสัญญำเข้ ำ
ทำควำมตกลงเที่ยวบินร่วม (Codeshare Agreement) เพิ่มเติม 1 สำยกำรบิน ได้ แก่ สำยกำรบินเตอร์ กิชแอร์ ไลน์ (เดือน
สิงหำคม 2562) และได้ ประกำศยกเลิกสัญญำกำรเป็ นสำยกำรบินร่วมกับสำยกำรบินเจ๊ ท แอร์ เวย์ส ตังแต่
้ 30 มิถนุ ำยน
2562 เป็ นต้ นไป โดยมีสำเหตุจำกกำรที่สำยกำรบินเจ๊ ท แอร์ เวย์สถูกระงับจำกกำรเป็ นสมำชิก IATA Clearing House
4. บริ ษัทฯ ได้ รับกำรต่อใบอนุญำตให้ ประกอบกิจกำรค้ ำขำยในกำรเดินอำกำศ (Air Operating License หรื อ AOL) จำก
สำนักงำนกำรบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย โดยใบอนุญำตมีอำยุ 10 ปี และจะสิ ้นสุดในปี 2572 (เดือนกุมภำพันธ์ 2562)
5. ในปี 2561 คณะกรรมกำรของบริ ษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิโครงกำรซื ้อหุ้นสำมัญคืน ในจำนวนหุ้นไม่เกินกว่ำ 40 ล้ ำนหุ้น เพื่อ
เป็ นกำรบริ หำรสภำพคล่องส่วนเกินของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มอัตรำผลตอบแทนให้ แก่สว่ นของผู้ถือหุ้น
รวมถึงเพิ่มอัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินโครงกำรซื ้อหุ้นสำมัญคืนแล้ วเสร็ จในเดือนมีนำคม 2562 ด้ วย
มูลค่ำซื ้อคืน 492 ล้ ำนบำท ในจำนวน 40 ล้ ำนหุ้น
6. บริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหำชน) ในนำมของ “กิจกำรร่วมค้ ำบีบีเอส” เพื่อยื่นข้ อเสนอเข้ ำร่ วมลงทุนในโครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำ
และเมืองกำรบินภำคตะวันออกต่อกองทัพเรื อ (เดือนมีนำคม 2562)
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7. บริ ษัท บำงกอกแอร์ เอวิเอชัน่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทำกำรลงนำมสัญญำเป็ นพันธมิตรกับสมำคมขนส่งทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศ (International Air Transport Association – IATA) ว่ำด้ วยกำรจัดตัง้ ศูนย์ ฝึกอบรมด้ ำนกำรบินของ
IATA ระดับภูมิภำค (เดือนมีนำคม 2562)
8. บริ ษัทฯ ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนและย้ ำยระบบที่ให้ บริ กำรผู้โดยสำร (Passenger Service System : PSS) ได้ แก่ ระบบ
สำรองที่นงั่ และออกบัตรโดยสำร และระบบเช็คอินผู้โดยสำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้ บริ กำรผู้โดยสำร และเพื่อให้
ผู้โดยสำรได้ รับควำมสะดวกสบำยมำกขึ ้น (เดือนกรกฎำคม 2562)
9. บริ ษัทฯ ได้ ประกำศควำมร่ วมมือด้ ำนรำยกำรสะสมคะแนนกับสำยกำรบินเอมิเรตส์ โดยสมำชิกจะสำมำรถรับและแลก
คะแนนสะสมเมื่อเดินทำงบนเที่ยวบินของทังสองสำยกำรบิ
้
นและนำมำแลกของรำงวัลและสิทธิประโยชน์ ต่ำงๆ (เดือน
พฤศจิกำยน 2562)
10. บริ ษัทฯ ได้ รับรำงวัลสุดยอดแบรนด์แห่งปี 2561 (Superbrands Thailand 2018) โดยเป็ นรำงวัลที่ได้ รับกำรโหวตจำก
ผู้บ ริ โภคในประเทศไทย ผู้ท รงคุณ วุฒิ ด้ ำนกำรตลำด สื่ อ มวลชน และรั บ คะแนนโหวตสูง สุด จำกกำรตัด สิ น ของ
คณะกรรมกำรอิสระที่คดั เลือกมำจำกองค์กรชันน
้ ำทัว่ ประเทศไทยกว่ำ 500 องค์กร (เดือนเมษำยน 2562)
11. บริ ษัทฯได้ รับกำรจัดอันดับเป็ นสำยกำรบินตรงต่อเวลำที่สดุ ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก อันดับที่ 2 ประจำปี 2562 จำก โอ
เอจี (OAG) ซึ่งเป็ นบริ ษัทชัน้ นำในกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ ำนอุตสำหกรรมกำรบินระดับโลก บริ ษัทฯ ยังเป็ นสำยกำรบิน
เดียวของประเทศไทยที่ติด 20 อันดับแรกด้ ำนควำมตรงต่อเวลำ จำกกำรจัดอันดับของสำยกำรบินจำกทัว่ โลก (Top 20
Airlines by On-Time Performance) (เดือนเมษำยน 2562)
12. บริ ษัทฯ ได้ รับรำงวัลสำยกำรบินยอดเยี่ยมในภูมิภำคเอเชีย รำงวัลทรำเวลเลอร์ ส ช้ อยส์ แอร์ ไลน์ อวอร์ ดส ประจำปี
2562 จำกทริ ปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ด้ำนกำรท่องเที่ยวชัน้ นำของโลกที่มีกำรจัดอันดับควำมพึง
พอใจในกำรใช้ บริ กำรสำยกำรบินทัว่ โลก (เดือนเมษำยน 2562)
13. บริ ษัทฯ ได้ รับรำงวัลสำยกำรบินภูมิภำคยอดเยี่ยมของโลก และรำงวัลสำยกำรบินภูมิภำคยอดเยี่ยมของเอเชีย ประจำปี
2562 จำกกำรประกำศผลรำงวัล สกำยแทร็ ก ซ์ เวิ ร์ลด์ แอร์ ไลน์ อวอร์ ด (SKYTRAX World Airline Awards 2019)
(เดือนมิถนุ ำยน 2562)
14. บริ ษั ท ฯ ได้ รับ รำงวัล ท็ อ ปเท็ น สำยกำรบิ น ที่ ให้ บ ริ ก ำรบนเครื่ อ งที่ ดี ที่ สุด ในโลก (Top Ten Best in Cabin Service Worldwide) จำกกำรจัดอันดับแบบสำรวจควำมคิดเห็นสุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2562 โดย สมำร์ ท แทรเวล
เอเชีย ซึ่งจัดทำโดย SmartTravelAsia.com เว็บไซต์และนิตยสำรท่องเที่ยวออนไลน์ชนน
ั ้ ำของเอเชีย (เดือนกรกฎำคม
2562)
15. บริ ษัทฯ ได้ รับกำรประกำศให้ เป็ น สำยกำรบิน 5 ดำวระดับภูมิภำค ในกำรจัดอันดับ Official Airline Ratings™ ของ
APEX ประจำปี 2563 โดย APEX (Airline Passenger Experience Association) ซึ่งเป็ นองค์กรแบบไม่แสวงหำกำไร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กำที่ทำกำรประเมินคุณภำพกำรบริ กำรของสำยกำรบินทัว่ โลก (เดือนกันยำยน 2562)
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16. บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รำงวัล Selling Travel Agents Choice Awards ประจ ำปี 2562 ประเภทสำยกำรบิ น ระดับ ภู มิ ภ ำค
ต่ำงประเทศ จำกนิตยสำร Selling Travel ซึ่งเป็ นนิตยสำรชัน้ นำด้ ำนธุรกิจท่องเที่ยว โดยพิธีมอบรำงวัลจัดขึ ้นในงำน
World Travel Market (WTM 2019) ณ ศูนย์เอ็กซ์เซล กรุงลอนดอน สหรำชอำณำจักร (เดือนพฤศจิกำยน 2562)
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับสนำมบินและกำรลงทุน

1. บริ ษัท ครัวกำรบินกรุ งเทพ จำกัด และบริ ษัท กูร์เมท์ พรี โม จำกัด ในนำมกิจกำรร่วมค้ ำบีเอซีจีพี (BACGP) ได้ รับสิทธิ
ประกอบกิจกำรจัดส่งอำหำรและเครื่ องดื่มให้ แก่อำกำศยำน ณ ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยมีอำยุสญ
ั ญำ 5 ปี และได้
จัดตังบริ
้ ษัทย่อยแห่งใหม่คือ บริ ษัท ครัวกำรบินกรุ งเทพดอนเมือง จำกัด เพื่อให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ บริ ษัท ท่ำ
อำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) โดยมีทนุ จดทะเบียน 20 ล้ ำนบำท (เดือนมิถนุ ำยน 2562)

2. บริ ษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด และบริ ษัท บริ กำรภำคพื ้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ ไวด์ไฟลท์เซอร์ วิส จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัท
ย่อยได้ ลงนำมในสัญญำแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำโครงกำรครัวกำรบินและโครงกำรอุปกรณ์ ภำคพื ้น และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกด้ ำนอุปกรณ์ซอ่ มบำรุง ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิกบั บริ ษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) (ทอท.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับควำมช่วยเหลือและเยียวยำผู้ประกอบกำรที่ได้ รับผลกระทบจำกกำรปิ ดท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
อันเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ควำมขัดแย้ งทำงกำรเมืองภำยในประเทศที่เริ่ มตังแต่
้ ต้นปี 2553 โดยยกเว้ นค่ำตอบแทนขันต่
้ ำ
และให้ ชำระค่ำตอบแทนในอัตรำร้ อยละตำมที่ระบุในสัญญำจำกรำยได้ ที่เกิดขึ ้นจริ งในระหว่ำงเดือนเมษำยนถึงเดือน
ธันวำคม 2553 และนอกจำกนี ้ บริ ษัท ครั วกำรบินกรุ งเทพ จำกัดยังได้ รับกำรปรับลดค่ำตอบแทนขัน้ ต่ำตัง้ แต่เดือน
มกรำคม 2554 เป็ นต้ นไป ด้ วยเหตุดงั กล่ำว ทอท. จึงออกใบลดหนี ้ให้ แก่บริ ษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง รวมเป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น
140 ล้ ำนบำท (เดือนกันยำยน 2562)

3. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) มีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ ำเพิ่มขึ ้น 6 สำยกำรบิน
เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ โดยมีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ ำเพิ่มขึ ้นจำก 20 สำยกำรบินเป็ น 26 สำย
กำรบิน

4. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท บริกำรภำคพื ้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์ วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวน
สำยกำรบินลูกค้ ำเพิ่มขึ ้น 7 สำยกำรบิน เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ โดยมีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ ำที่
ให้ บริ กำรด้ ำนอุปกรณ์ภำคพื ้นดินเพิ่มขึ ้นจำก 79 สำยกำรบิน เป็ น 86 สำยกำรบิน

5. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คำร์ โก้ จำกัด (BFS Cargo) มีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ ำเพิ่มขึ ้น 6
สำยกำรบิน เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ โดยมีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ ำที่ให้ บริ กำรคลังสินค้ ำระหว่ำง
ประเทศเพิ่มขึ ้นจำก 69 สำยกำรบิน เป็ น 75 สำยกำรบิน
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คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ ฐำนะกำรเงิน
บริ ษัทฯ เป็ นสำยกำรบินที่ให้ บริ กำรเต็มรู ปแบบ โดยมุ่งเน้ นบริ กำรระดับพรี เมี่ยมให้ แก่ผ้ โู ดยสำร บริ ษัทฯ เป็ นเจ้ ำของ
และดำเนินกำรกิจกำรสนำมบิน 3 สนำมบิน ได้ แก่ สนำมบินสมุย สนำมบินสุโขทัย และสนำมบินตรำด นอกจำกจำกธุรกิจสำยกำร
บินและธุรกิจสนำมบินแล้ ว บริ ษัทฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสนำมบิน ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรกิจกำรภำคพื ้นดิน กำร
ให้ บริ กำรอำหำรบนเที่ยวบิน และกำรให้ บริ กำรคลังสินค้ ำระหว่ำงประเทศ ให้ กบั สำยกำรบินตนเองและสำยกำรบินอื่ นๆ
งบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินของบริ ษัทย่อยจำนวน 14 บริ ษัท ได้ แก่
1) บริ ษั ท ครั ว กำรบิ น กรุ งเทพ จ ำกัด (BAC) 2) บริ ษั ท บริ ก ำรภำคพื น้ กำรบิ น กรุ ง เทพเวิ ลด์ ไวด์ ไฟลท์ เซอร์ วิ ส จ ำกัด (BFS
Ground) 3) บริ ษัท กำรบินกรุงเทพบริ กำรภำคพื ้น จำกัด (PGGS) 4) บริ ษัท บำงกอกแอร์ เวย์ส โฮลดิ ้ง จำกัด (PGH) 5) บริ ษัท
เอสเอ เซอร์ วิสเซส จำกัด 6) บริ ษัท บีเอฟเอส คำร์ โก้ ดีเอ็มเค จำกัด 7) บริ ษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้ ำส์ จำกัด 8) บริ ษัท ครัวกำรบิน
กรุ งเทพภูเก็ต จำกัด 9) บริ ษัท กูร์เมท์ พรี โม่ จำกัด 10) บริ ษัท ครัวกำรบินกรุ งเทพสมุย จำกัด 11) บริ ษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ
เชียงใหม่ จำกัด 12) บริ ษัท มอร์ แดนฟรี จำกัด 13) บริ ษัท บำงกอกแอร์ เอวิเอชัน่ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 14) บริ ษัท ครัวกำรบิน
กรุงเทพดอนเมือง จำกัด
ข้ อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
ข้ อมูลธุรกิจสำยกำรบิน

หน่ วย

มกรำคม-ธันวำคม
ปี 2562
ปี 2561
19,028.2

20,515.9

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

11,878.3

12,844.0

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

7,149.9

7,671.9

6,497.2

6,655.6

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

3,365.7

3,545.6

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

3,131.5

3,110.0

4,422.8

4,565.5

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

2,491.0

2,566.6

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

1,931.8

1,998.9

68.1

68.6

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

74.0

72.4

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

61.7

64.3

5,860.2

5,952.6

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

4,007.6

4,141.6

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

1,852.6

1,811.0

รำยได้ จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรแบบประจำ (1)

ปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (ASK)

ปริ มำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK)

อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (Load Factor)

จำนวนผู้โดยสำรที่ขนส่ง

ล้ ำนบำท

ล้ ำนที่นงั่ -กม.

ล้ ำนคน-กม.

ร้ อยละ

พันคน
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หน่ วย

มกรำคม-ธันวำคม
ปี 2562
ปี 2561

เที่ยวบิน

70,810

71,379

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

45,434

47,313

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

25,376

24,066

8,558.9

8,626.6

เส้ นทำงกำรบินภำยในประเทศ

5,436.5

5,684.6

เส้ นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

3,122.4

2,942.0

8.4

8.8

แอร์ บสั เอ320

9.4

10.0

แอร์ บสั เอ319
เอทีอำร์ 72-500 และ เอทีอำร์ 72-600

8.5

9.2

7.3

7.2

40

40

แอร์ บสั เอ320

9

9

แอร์ บสั เอ319
เอทีอำร์ 72-500

16

15

2

5

เอทีอำร์ 72-600

13

11

ล้ ำนกิโลเมตร

50.7

51.8

กิโลเมตร

754.7

767.0

บำทต่อคน-กม.

4.30

4.49

3.33
3.58

3.45
3.49

2.86

2.75

(0.25)

(0.04)

ข้ อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
จำนวนเที่ยวบิน

จำนวนที่นงั่ ทังหมด
้

อัตรำกำรใช้ เครื่ องบิน

จำนวนเครื่ องบิน ณ วันที่สิ ้นสุดไตรมำส

ระยะทำงบิน
ระยะทำงบินโดยเฉลีย่
รำยได้ จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรต่อหน่วย
(Passenger Yield) (2)
รำยได้ ปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (RASK)
ต้ นทุนต่อปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (CASK)
ต้ นทุนต่อปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำรไม่รวมค่ำน ้ำมัน
เชื ้อเพลิง (CASK - Fuel)
RASK – CASK

พันที่นงั่

ชัว่ โมงต่อวันต่อลำ

ลำ

บำทต่อที่นงั่ -กม.

หมำยเหตุ :
(1) ตัวเลขเหล่ำนี จ้ ะแตกต่ำงจำกตัวเลขที่แ สดงในงบกำรเงิน รวมเนื่องจำกเป็ นตัวเลขที่รวมรำยได้ จำกเที่ ยวบินแบบประจำ รำยได้ สุทธิ จำกกำร
แลกเปลี่ยนกำรรับขนส่งผู้โดยสำรสุทธิจำกเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยสำยกำรบินอื่นและขำยโดยบริ ษัทฯ ตำมควำมตกลงเที่ยวบินร่วม (codesharing) รำยได้ จำกกำรขำยที่นั่งโดยสำรบนเที่ยวบินของสำยกำรบินอื่นซึง่ ไม่ได้ เป็ นเที่ยวบินร่วม (Interline) รำยได้ ค่ำธรรมเนียมชดเชยค่ำน ้ำมัน
และเงินค่ำประกันภัยเรียกเก็บจำกผู้โดยสำร แต่ไม่รวมรำยได้ จำกกำรให้ บริกำรคลังสินค้ ำ และกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินเช่ำเหมำลำ และยังไม่ได้ หกั
ส่วนลดและค่ำคอมมิชชัน่
(2) รำยได้ จำกผู้โดยสำร รวมรำยได้ ค่ำธรรมเนียมชดเชยค่ำนำ้ มันและเงินค่ำประกันภัยเรี ยกเก็บจำกผู้โดยสำร แต่ไม่รวมรำยได้ ค่ำสัมภำระน ้ำหนัก
เกิน หำรด้ วยปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK)
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ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หน่วย : ล้ ำนบำท
มกรำคม – กันยำยน
2562

2561

รำยได้ รวม

28,609.2

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน (1)
ค่ำใช้ จำ่ ยรวม

เปลี่ยนแปลง
จำนวน

%

27,943.6

665.6

2.4

25,755.0

26,810.5

(1,055.5)

(3.9)

26,928.0

26,515.3

412.7

1.6

กำไรสำหรับปี /งวด

356.7

263.7

93.0

35.3

กำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

350.8

249.3

101.5

40.7

EBIT (2)

(364.2)

1,097.8

(1,462.0)

(133.2)

EBITDA (2)

1,057.3

2,478.0

(1,420.7)

(57.3)

EBITDAR (2)

2,619.6

4,041.2

(1,421.6)

(35.2)

EBIT Ratio (ร้ อยละ)

(1.4)

4.1

(5.5)

EBITDA Ratio (ร้ อยละ)

4.1

9.2

(5.1)

EBITDAR Ratio (ร้ อยละ)

10.2

15.1

(4.9)

หมำยเหตุ
(1) รำยได้ รวมหักรำยได้ เงินปั นผล กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ และรำยได้ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินงำน
(2) สำหรับกำรคำนวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR ต่อรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน เป็ นกำรคำนวณเพิ่มเติมซึง่ ผู้ลงทุนไม่ควรพิจำรณำเป็ นกำร
แสดงผลกำรดำเนินงำนหรือสภำพคล่อง หรือใช้ ทดแทนกำไรสำหรับปี /งวด หรื อกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ซึง่ ถูกแสดงในงบกำรเงิน
ของ บริ ษัทฯ ที่จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ทัง้ นี ้ เนื่องจำกมีวิธีกำรคำนวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR หลำยวิธี EBIT EBITDA
และ EBITDAR ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี ้ อำจไม่สำมำรถนำไปเปรียบเทียบกับมำตรวัดที่มีชื่อเรียกอย่ำงเดียวกันที่ใช้ โดยบริษัทอื่น

กำไรจำกกำรดำเนินงำนและกำไรสุทธิ
บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จ ำกกำรด ำเนิ น งำนในปี 2561 และปี 2562 เท่ ำ กับ 26,810.5 ล้ ำนบำท และ 25,755.0 ล้ ำ นบำท
ตำมลำดับ ซึง่ ลดลงร้ อยละ 3.9 ในขณะที่ใช้ จ่ำยรวมเพิ่มขึ ้นจำก 26,515.3 ล้ ำนบำท เป็ น 26,928.0 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตรำ
ร้ อยละ 1.6
บริ ษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ บวกด้ วยค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย และค่ำเช่ำเครื่ องบิน (EBITDAR)
ซึ่งคำนวณจำกรำยได้ รวม (ไม่รวมรำยได้ เงินปั นผล กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบี ้ยรับ และรำยได้ อื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำร
ดำเนินงำน) หักด้ วยค่ำใช้ จ่ำยรวม บวกกลับด้ วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย และค่ำเช่ำเครื่ องบิน เท่ำกับ 4,041.2 ล้ ำนบำท
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และ 2,619.6 ล้ ำนบำท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อยละ 15.1 และร้ อยละ 10.2 ของรำยได้ จ ำกกำรด ำเนิ น งำนของปี 2561 และปี 2562
ตำมลำดับ
ในปี 2562 บริ ษั ทฯ มี กำไรก่อนหักภำษี เงิ นได้ จ ำนวน 720.4 ล้ ำนบำท บริ ษั ทฯ มี กำไรสุทธิ เท่ำกับ 356.7 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำ จำนวน 93.0 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 35.3 ซึ่งเป็ นกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 350.8
ล้ ำนบำท
รำยได้
รำยได้ รวมของบริ ษัทฯ (โดยไม่รวมรำยได้ ระหว่ำงสำยธุรกิจ) สำมำรถแบ่งตำมสำยธุรกิจออกเป็ น 4 ประเภทดังนี ้
หน่วย : ล้ ำนบำท
มกรำคม – ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
จำนวน
%

2562

%

2561

%

19,063.9

66.6

20,475.4

73.3

(1,411.5)

(6.9)

18,516.1

64.7

19,708.8

70.5

(1,192.7)

(6.1)

346.0

1.2

550.1

2.0

(204.1)

(37.1)

201.8

0.7

216.5

0.8

(14.7)

(6.8)

2. ธุรกิจสนำมบิน

547.3

1.9

598.1

2.1

(50.8)

(8.5)

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสนำมบินและ
กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง

4,350.3

15.2

4,082.3

14.6

268.0

6.6

1,024.0

3.6

1,048.8

3.8

(24.8)

(2.4)

2,391.4

8.4

2,167.6

7.7

223.8

10.3

1. ธุรกิจสำยกำรบิน
-

รำยได้ สุท ธิ จ ำกกำรขนส่ง ผู้ โดยสำร
แบบประจำ

-

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินแบบ
เช่ำเหมำลำ

-

ค่ำระวำงขนส่ง

-

บจ.ครัวกำรบินกรุงเทพ

-

บจ.บริ ก ำรภำคพื น้ กำรบิ น กรุ ง เทพ
เวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์ วิส

-

บจ.กำรบินกรุงเทพบริ กำรภำคพื ้น

349.8

1.2

367.1

1.3

(17.3)

(4.7)

-

รำยได้ อื่นๆ (1)

585.1

2.0

498.8

1.8

86.2

17.3

4,647.7

16.3

2,787.8

10.0

1,859.9

66.7

28,609.2

100.0

27,943.6

100.0

665.6

2.4

4. รำยได้ ท่ ไี ม่ ได้ แบ่ งตำมสำยธุรกิจ
รวมรายได้
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หมำยเหตุ (1) รำยได้ อื่นๆ คือรำยได้ จำกบจ.บีเอซี กูร์เม่ท์ เฮำส์ ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบจ.ครัวกำรบินกรุงเทพ ประกอบธุรกิจร้ ำนอำหำรในย่ำนธุรกิจ
และแหล่งท่องเที่ยวชันน
้ ำในกรุงเทพฯ บจ.กูร์เมท์ พรีโม่ และบจ.มอร์ แดนฟรี ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบจ.บำงกอกแอร์ เวย์ส โฮลดิ ้ง

รายได้ จากธุรกิจสายการบิน
ในปี 2562 รำยได้ จำกธุรกิ จสำยกำรบินเป็ นรำยได้ หลักของบริ ษัทฯ คิดเป็ นร้ อยละ 66.6 ของรำยได้ รวมของบริ ษัทฯ
รำยได้ ค่ำโดยสำรประกอบด้ วยรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินแบบประจำ รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินแบบเช่ำเหมำลำ
และค่ำระวำงขนส่ง
ในปี 2562 รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินแบบประจำ เท่ำกับ 18,516.1 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี
2561 โดยกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินแบบประจำ เป็ นผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรที่ปรับตัวลดลงร้ อยละ 1.6
โดยเฉพำะจำนวนผู้โดยสำรในเส้ นทำงภำยในประเทศที่ลดลงร้ อยละ 3.2 เมื่อเทียบจำกปี ก่อนหน้ ำ รวมถึงกำรแข่งขันที่รุนแรงใน
ธุรกิ จสำยกำรบินและกำรแข็งค่ำของเงินบำท ส่งผลให้ รำคำบัตรค่ำโดยสำรเฉลี่ยลดลงร้ อยละ 5.8 และรำยได้ จำกกำรขนส่ง
ผู้โดยสำรต่อหน่วยลดลงร้ อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ
บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรเที่ยวบินแบบเช่ำเหมำลำลดลงจำก 550.1 ล้ ำนบำท เป็ น 346.0 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็ นผลจำกกำรปรับลดเที่ยวบินในกำรให้ บริ กำรแบบเช่ำเหมำลำในเส้ นทำงสมุยไปยังเมือง
ฉงชิ่ง ตังแต่
้ เดือนกันยำยน 2561 และหยุดให้ บริ กำรในเส้ นทำงสมุยไปยังเมืองกวำงโจว ตังแต่
้ เดือนตุลำคม 2561
รายได้ จากธุรกิจสนามบิน
ปี 2562 รำยได้ จำกธุรกิ จสนำมบินคิ ดเป็ น สัดส่วนในอัตรำร้ อยละ 1.9 ของรำยได้ รวมของบริ ษั ทฯ รำยได้ จำกธุรกิ จ
สนำมบินส่วนใหญ่มำจำกจำนวนเที่ยวบินขำเข้ ำและขำออก รวมถึง รำยได้ คำ่ บริ กำรผู้โดยสำรซึ่งได้ รับจำกผู้โดยสำรขำออก โดย
มำจำกสนำมบินสมุยเป็ นหลัก โดยบริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกธุรกิจสนำมบินเท่ำกับ 547.3 ล้ ำนบำท หรื อลดลงร้ อยละ 8.5 เทียบกับปี
2561
รายได้ จากธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
บริษัท ครั วการบินกรุ งเทพ จากัด (BAC)
ปี 2562 รำยได้ ของ บจ.ครัวกำรบินกรุ งเทพ (BAC) เท่ำกับ 1,024.0 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 ร้ อยละ 2.4 กำรลดลง
ดังกล่ำวเป็ นผลมำจำกกำรปรับลดขนำดของเครื่ องบินที่ให้ บริ กำรของสำยกำรบินลูกค้ ำและกำรลดจำนวนเที่ยวบินของสำยกำร
บินลูกค้ ำรำยใหญ่ ส่งผลให้ ปริ มำณอำหำรที่ผลิตโดย BAC ในปี 2562 ลดลงร้ อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ
นอกจำกนี ้ BAC ได้ โอนธุรกิ จในส่วนของธุรกิ จบริ กำรอำหำรกล่องโคเชอร์ (Kosher Box) ให้ กับ บริ ษัท ครั วกำรบิ น
กรุงเทพภูเก็ต จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย ของ BAC ในกำรให้ บริ กำรแทนทังหมด
้
ตังแต่
้ ไตรมำสที่ 2 ของปี 2561
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บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟล์ ทเซอร์ วิส จากัด (BFS Ground)
ปี 2561 และ 2562 รำยได้ ของ บจ.บริ ก ำรภำคพื น้ กำรบิ นกรุ งเทพเวิลด์ ไวด์ ไฟล์ ทเซอร์ วิส (BFS Ground) ในส่วนที่
ให้ บริ กำรสำยกำรบินอื่นเท่ำกับ 2,167.6 ล้ ำนบำท และ 2,391.4 ล้ ำนบำทตำมลำดับ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.3 เมื่อเทียบจำกปี ก่อน
หน้ ำ
รำยได้ ที่เพิ่มขึ ้นของ BFS Ground เป็ นผลมำจำกจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ ้น โดยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.6 เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2561 และจำนวนสำยกำรบินลูกค้ ำที่เพิ่มขึ ้นอีก 7 สำยกำรบิน ส่งผลให้ ณ เดือนธันวำคม 2562 BFS Ground มีจำนวน
สำยกำรบินลูกค้ ำ 86 สำยกำรบิน
บริษัท การบินกรุ งเทพบริการภาคพื้น จากัด (PGGS)
ปี 2562 รำยได้ ของ บจ.กำรบินกรุงเทพบริ กำรภำคพื ้น (PGGS) เท่ำกับ 349.8 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 4.7 ซึง่ เป็ นผลจำก
จำนวนเที่ยวบินที่ให้ บริ กำรลดลง โดยหลักมำจำกกำรหยุดปฎิบตั ิกำรบินเข้ ำ -ออกสนำมบินสมุยของกำรบินไทย โดยในปี 2562
PGGS มีจำนวนเที่ยวบินที่ให้ บริ กำรลดลงร้ อยละ 17.0 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561
รายได้ ท่ไี ม่ ได้ แบ่ งตามสายธุรกิจ
บริ ษัทฯ มีรำยได้ ที่ไม่ได้ แบ่งตำมสำยธุรกิจ เท่ำกับ 4,647.7 ล้ ำนบำทตำมลำดับ หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 66.7 โดยหลักเป็ น
ผลมำจำกเงินปั นผลรับที่ได้ จำกหุ้นกรุ งเทพดุสิตเวชกำร (BDMS) เงินลงทุนระยะยำวอื่น โอนกลับรำยกำรค่ำสัมปทำนค้ ำงจ่ำย
ตำมมำตรกำรช่วยเหลือของบริ ษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน) (ทอท.) และรำยได้ อื่นๆ โดยในปี 2562 รำยได้ อื่นๆ ที่
เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ รำยได้ คำ่ สัมปทำน รำยได้ คำ่ ธรรมเนียมบัตร
โดยสำร ค่ำสัมภำระส่วนเกิน และรำยได้ จำกค่ำเช่ำพื ้นที่
ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ผลกำรดำเนินงำนใน ปี 2562 บริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเท่ำกับ 808.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 0.8 เมื่อเทียบกับปี 2561 กำรเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เป็ นผลมำจำกส่วนแบ่งกำไรที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนที่ดีขึ ้น ของบริ ษัท ดับบลิว
เอฟเอสพีจี คำร์ โก้ จำกัด
หน่วย : ล้ ำนบำท
มกรำคม-ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
จำนวน
%

2562

2561

บริ ษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คำร์ โก้ จำกัด

415.4

381.8

33.6

8.8

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์สนำมบินสมุย

393.3

420.7

(27.4)

(6.5)

ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

808.7

802.5

6.2

0.8
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ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ำใช้ จ่ำยประกอบด้ วยต้ นทุนขำยและบริ กำร ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเป็ นหลัก โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้ ำนบำท
มกรำคม-ธันวำคม

1. ต้ นทุนขำยและบริกำร
ธุรกิจสำยกำรบิน

Variance
ล้ ำนบำท
%

2562

%

2561

%

22,324.4

82.9

22,339.5

84.3

(15.1)

(0.1)

18,112.5

67.3

18,202.6

68.7

(90.1)

(0.5)

-

ค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิงเครื่ องบิน

4,667.3

17.3

4,934.9

18.6

(267.6)

(5.4)

-

ค่ำซ่อมแซมเครื่ องบิน

3,547.6

13.2

3,536.2

13.3

11.4

0.3

-

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์
อื่นๆ ของพนักงำน

3,427.1

12.7

3,444.8

13.0

(17.7)

(0.5)

-

ค่ำบริ กำรผู้โดยสำร

3,040.9

11.3

3,151.4

11.9

(110.5)

(3.5)

-

ค่ำเช่ำเครื่ องบิน

1,562.3

5.8

1,563.2

5.9

(0.9)

(0.1)

-

ค่ำธรรมเนียมขึ ้นลง พักค้ ำง และ
ค่ำธรรมเนียมวิทยุกำรบิน

1,188.4

4.4

1,196.0

4.5

(7.6)

(0.6)

-

อื่นๆ

678.9

7.1

376.1

7.2

302.8

80.5

4,211.9

15.6

4,136.9

15.6

75.0

1.8

1,894.7

7.0

2,099.2

7.9

(204.5)

(9.7)

1,858.8

6.9

2,065.7

7.8

(206.9)

(10.0)

35.9

0.1

33.5

0.1

2.4

7.2

3. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำร

2,702.9

10.1

2,074.7

7.8

628.2

30.3

ธุรกิจสำยกำรบิน

1,910.1

7.1

1,396.5

5.3

513.6

36.8

ธุรกิจสนำมบิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจสนำมบินและกลุม่ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง และอื่นๆ

792.8

3.0

678.2

2.5

114.6

16.9

ธุรกิจสนำมบิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจสนำมบินและกลุม่ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง และอื่นๆ
2. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ธุรกิจสำยกำรบิน
ธุรกิจสนำมบิน ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจสนำมบินและกลุม่ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้ อง และอื่นๆ

14
ASIA’S BOUTIQUE AIRLINE

มกรำคม-ธันวำคม

4. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น
ค่ าใช้ จ่ายรวม

2562

%

2561

%

6.0

0.0

1.9

0.0

26,928.0

100.0

26,515.3

100.0

Variance
ล้ ำนบำท
%
4.1
215.8
412.7

1.6

ต้ นทุนขายและบริการ
ต้ นทุนขำยและบริ กำรมีองค์ประกอบหลัก คือค่ำน ้ำมันเชื ้อเพลิง ค่ำซ่อมแซมเครื่ องบิน เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์
อื่นๆ ของพนักงำน ค่ำบริ กำรผู้โดยสำร และค่ำเช่ำเครื่ องบิน
สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 ต้ นทุนขำยและบริ กำรเป็ นค่ำใช้ จ่ำยหลักของบริ ษัทฯ ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 84.3 และร้ อยละ
82.9 ของค่ำใช้ จ่ำยรวม ตำมลำดับ
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยคิดเป็ นร้ อยละ 7.9 และร้ อยละ 7.0 ของค่ำใช้ จ่ำยรวม ตำมลำดับ โดย
ในปี 2562 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยเท่ำกับ 1,894.7 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ ำ ซึง่ ค่ำใช้ จ่ำยที่ลดลงส่วนใหญ่
เกิดจำกค่ำโฆษณำ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำย และค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวข้ องกับระบบที่สนับสนุนกำรขำย เป็ นหลัก อย่ำงไรก็
ตำม ยังมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยที่เพิ่มขึ ้นในส่วนของค่ำสำรองที่นงั่ ผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยบัตรโดยสำร และเงินสำรองตำมโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำนฉบับใหม่
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
สำหรับปี 2561 และ ปี 2562 ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรคิดเป็ นร้ อยละ 7.8 และร้ อยละ 10.1 ของค่ำใช้ จ่ำยรวม ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่ มำกจำกค่ำวิชำชีพ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรอื่นๆ โดยหลักมำจำกค่ำเบี ้ยปรับภำษี
และภำษี เงินได้ นิติบุคคลต่ำงประเทศ นอกจำกนีย้ ังรวมถึง กำรรับรู้ ต้ นทุนผลประโยชน์ พนักงำนเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญ ญัติ
คุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินมีองค์ ประกอบหลักคือ ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วงจำกกองทุนรวมสิทธิ กำรเช่ำอสังหำริ มทรัพย์
สนำมบินสมุย ทังในส่
้ วนของค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง และส่วนที่ผนั แปรตำมจำนวนผู้โดยสำรขำออกและเที่ยวบินขำเข้ ำ
นอกจำกนี ้ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินยังรวมถึง ดอกเบี ้ยจ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยชำระให้ แก่สถำบันกำรเงิน และหนี ้สิน
ภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance Lease)
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หน่วย : ล้ ำนบำท
มกรำคม-ธันวำคม
เปลี่ยนแปลง
จำนวน
%

2562

2561

ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงินจ่ำยกองทุนรวม

1,359.6

1,467.6

(108.0)

(7.4)

ดอกเบี ้ยจ่ำยและค่ำธรรมเนียม (1)

409.9

406.5

3.4

0.8

1,769.5

1,874.1

(104.6)

(5.6)

รวมค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน

หมำยเหตุ : (1) ดอกเบี ้ยจ่ำย ค่ำธรรมเนียมที่จำ่ ยชำระให้ แก่สถำบันกำรเงิน, หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำทำงกำรเงิน และค่ำธรรมเนียมบัตรเครดิต

ปี 2562 บริ ษัทฯ มีดอกเบี ้ยจ่ำยกองทุนรวมจำนวน 1,359.6 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 7.4 เทียบกับปี 2561 กำรลดลงส่วน
ใหญ่ เป็ นผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรขำออกและจำนวนเที่ยวบินที่เข้ ำออกสนำมบินสมุย ที่ลดลงร้ อยละ 8.8 และ ร้ อยละ 4.8
เทียบกับปี ก่อนหน้ ำ ตำมลำดับ รวมถึงกำรยกเลิกปฏิบตั ิกำรบินเส้ นทำงบินเข้ ำ-ออกสนำมบินสมุย ของสำยกำรบินกำรบินไทย
(TG) ตังแต่
้ ต้นเดือนกันยำยน 2561 เป็ นต้ นมำ
ดอกเบี ้ยจ่ำย และค่ำธรรมเนียม เพิ่มขึ ้นจำก 406.5 ล้ ำนบำท เป็ น 409.9 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้เป็ นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของ
ดอกเบี ้ยจ่ำยที่ชำระให้ แก่สถำบันกำรเงินอันเนื่องมำจำกกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำวสำหรับฝูงบินเครื่ องบิน ATR 72-600
ที่เพิ่มขึ ้น
สินทรั พย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 61,907.7 ล้ ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม
2561 จำนวน 159.3 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ ำนบำท
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

เปลี่ยนแปลง

9,319.3

7,647.7

1,671.6

1,535.4

1,713.4

(178.0)

ค่ำใช้ จำ่ ยค่ำซ่อมแซมรอรับคืน

857.8

1,050.3

(192.5)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

877.0

1,018.4

(141.4)

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

12,589.5

11,429.8

1,159.7

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

2,920.2

2,902.1

18.1

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

29,050.5

30,270.0

(1,219.5)

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
และ เงินลงทุนชัว่ ครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
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ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

เปลี่ยนแปลง

15,608.2

15,520.2

88.0

เงินมัดจำ

643.7

805.5

(161.8)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,095.6

1,139.4

(43.8)

49,318.2
61,907.7

50,637.2
62,067.0

(1,319.0)
(159.3)

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

สินทรั พย์ หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 12,589.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก วันที่ 31 ธันวำคม
2561 จำนวน 1,159.7 ล้ ำนบำท โดยมีรำยกำรหลักที่เปลีย่ นแปลงได้ แก่
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด และ เงิ นลงทุนชัว่ คราว เพิ่มขึ ้นจำนวน 1,671.6 ล้ ำนบำท โดยหลักมำจำกเงิน
สดรับ จำกกิ จกรรมกำรด ำเนิ น งำน เงิ นกู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น และกำรขำยเงิ น ลงทุน ระยะยำว ใน
หลักทรัพย์เผื่อขำย รวมถึงกำรได้ รับเงินปั นผลจำกเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและเงินลงทุน ระยะยำวอื่น แต่อย่ำงไรก็
ตำมบริ ษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลและดอกเบี ้ย รวมถึงกำรชำระคืนเงินกู้และหนี ้สินที่เกิดจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เครื่ องบินระหว่ำงปี
ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมรอรับคืน ลดลงจำนวน 192.5 ล้ ำนบำท โดยหลักมำจำกเงินสดรับจำกรำยกำรเงินเรี ยกคืนของ
ค่ำใช้ จ่ำยสำรองค่ำซ่อมบำรุงเครื่ องบิน (Maintenance Reserve Fund)
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 49,318.2 ล้ ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 1,319.0 ล้ ำน
บำท โดยมีรำยกำรหลักที่เปลีย่ นแปลงได้ แก่
เงิ นลงทุนระยะยาวอืน่ ลดลงจำนวน 1,219.5 ล้ ำนบำท ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์
เผื่อขำยระหว่ำงปี
ที ่ดิน อาคารและอุป กรณ์ เพิ่ม ขึ ้นจำนวน 88.0 ล้ ำนบำท ซึ่งเป็ น ผลจำกบริ ษั ทฯ ได้ ลงทุนในที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์เพิ่มเติม โดยส่วนใหญ่คือกำรซื ้อเครื่ องบิน ATR 72-600 จำนวน 2 ลำ อะไหล่เครื่ องบิน และที่ดิน อย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษัทฯ มีกำรขำยเครื่ องบิน ATR 72-500 จำนวน 3 ลำ ในปี 2562
เงินมัดจำ ลดลงจำนวน 161.8 ล้ ำนบำท ส่วนใหญ่เป็ นค่ำมัดจำเครื่ องบิน
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 31,903.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม
2561 จำนวน 614.3 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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หน่วย : ล้ ำนบำท
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

เปลี่ยนแปลง

3,183.2

2,883.3

299.9

994.6

691.3

303.3

277.3
2,343.7
2,457.7
9,256.5

13.1
2,531.0
2,221.5
8,340.2

264.2
(187.3)
236.2
916.3

5,315.3

5,502.9

(187.6)

11,252.4

11,331.0

(78.6)

956.6
5,060.0
62.4
22,646.7
31,903.2

722.6
5,330.3
61.9
22,948.7
31,288.9

234.0
(270.3)
0.5
(302.0)
614.3

หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยำว หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
เครื่ องบิน และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถงึ
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำย
รำยได้ รับล่วงหน้ ำ
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว หนี ้สินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
เครื่ องบิน และหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน- สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
ผลประโยชน์ของพนักงำน
หนี ้สินภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินหมุนเวียน จำนวน 9,256.5 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 916.3 ล้ ำนบำท โดย
มีรำยกำรหลักที่เปลีย่ นแปลงได้ แก่
เงิ นกู้ยืมระยะยาว หนีส้ ิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิ นเครื ่องบิ น และหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิ นที ่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี จำนวน 994.6 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ นจำนวน 303.3 ล้ ำนบำท
โดยหลักมำจำกเงินกู้ยืมระยะยำวที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้ยืมฉบับใหม่สำหรับกำรรับ
มอบเครื่ องบิน ATR72-600 จำนวน 2 ลำ
ภาษี เงิ นได้ค้างจ่ าย จำนวน 277.3 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำนวน 264.2 ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึ ้นดังกล่ำวเป็ นผลมำ
จำกภำษี ค้ำงจ่ำยจำกกำรขำยหลักทรัพย์เผื่อขำยระหว่ำงปี
รายได้รบั ล่วงหน้า ลดลงจำนวน 187.3 ล้ ำนบำท จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เป็ นผลจำกกำรลดลงของกำร
จองซื ้อบัตรโดยสำรล่วงหน้ ำเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ
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หนี ้สินหมุนเวี ยนอื ่น จำนวน 2,457.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 236.2 ล้ ำนบำท กำรเพิ่มขึ ้นดังกล่ำวเป็ นผลมำจำก
ส ำรองค่ ำ ซ่ อ มแซมเครื่ อ งบิ น (Maintenance Reserve Fund) ส ำหรั บ เครื่ อ งบิ น ATR72-600 และหนี ส้ ิ น
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินไม่หมุนเวียน มีจำนวน 22,646.7 ล้ ำนบำท ลดลงจำนวน 302.0 ล้ ำนบำท จำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561
โดยมีรำยกำรหลักที่เปลีย่ นแปลงได้ แก่
เงิ นกู้ยืมระยะยาว หนี ้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่ าการเงิ นเครื ่องบิ น และหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิ น – สุทธิ จาก
ส่วนที ่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ลดลงจำนวน 187.6 ล้ ำนบำท โดยหลักมำจำกกำรคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
และในทำงกลับกันบริ ษัทฯ ได้ มีกำรเข้ ำทำสัญญำเงินกู้ยืมฉบับใหม่ระหว่ำงปี ด้วย
ผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ่มขึ ้นจำนวน 234.0 ล้ ำนบำท เป็ นผลมำจำกกำรกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนำยจ้ ำงเลิกจ้ ำง สำหรับลูกจ้ ำง ตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงำนฉบับใหม่
หนีส้ ิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ลดลงจำนวน 270.3 ล้ ำนบำท เนื่องจำกผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงใน
ผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนกำรคำนวณทำงบัญ ชี กับฐำนภำษี ของมูลค่ำหนีส้ ินภำยใต้ สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิ น
เครื่ องบิน รวมถึงกำรปรับสัดส่วนกำรถือครองของหลักทรัพย์เผื่อขำยระหว่ำงปี
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หน่วย : ล้ ำนบำท
31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

เปลี่ยนแปลง

2,100.0

2,100.0

-

9,319.5

9,319.5

-

หุ้นสำมัญซื ้อคืน

(491.6)

(366.8)

(124.8)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

18,934.9

19,836.7

(901.8)

กำไรสะสม

296.3

32.6

263.7

อื่นๆ (1)

(154.6)

(143.9)

(10.7)

30,004.5

30,778.1

(773.6)

ณ วันที่
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญและส่วนเกินทุนจำก
กำรใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมำยเหตุ
บริษัทย่อย

(1)

ประกอบด้ วยส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทย่อยและส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 30,004.5 ล้ ำนบำท ลดลง จำนวน 773.6
ล้ ำนบำท โดยหลักเกิดจำกกำรปรับสัดส่วนกำรถือครองของหลักทรัพย์เผื่อขำย โดยลดลงจำนวน 901.8 ล้ ำนบำท บริ ษัทฯ มีกำไร
สะสมจำนวน 296.3 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 263.7 ล้ ำนบำท
งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ ำนบำท
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน

1,175.8

1,901.9

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

1,495.1

817.2

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(1,745.6)

(1,916.2)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

5,273.1

4,347.7

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดำเนินงำน จำนวน 518.9 ล้ ำนบำท และมีเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน จำนวน 1,175.8 ล้ ำนบำท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีเงินสดสุทธิจำกกำรใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 1,495.1 ล้ ำนบำท
ซึ่งเป็ นผลจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ และกำรขำยเงินลงทุนระยะยำวตำมมูลค่ำตลำด รวมถึง เงินปั นผลรับจำกกำร
ลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกำรลงทุนระยะยำวอื่น จำนวน 4,346.0 ล้ ำนบำท ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เพิ่มเติม และมีกำรซื ้อเงินลงทุนระยะยำวใน บมจ.บริ กำรเชื ้อเพลิงกำรบินกรุงเทพ (BAFS) เพิ่มเติม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีกระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ ในกิจกรรมกำรจัดหำเงินจำนวน 1,745.6 ล้ ำน
บำท โดยหลักเป็ นกำรชำระดอกเบี ้ย กำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว กำรชำระดอกเบี ้ยตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน กำรจ่ำยเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และกำรซื ้อหุ้นสำมัญคืน
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อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
ณ 31 ธันวำคม
2562

2561

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

1.4

1.4

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

3.8

4.3

ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

24.2

24.4

ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลีย่ (วัน)

8.5

8.2

ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)

33.5

34.2

อัตรำส่วนแสดง

อัตรำกำไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)

6.8

11.2

ควำมสำมำรถ

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้ อยละ)

(1.5)

4.4

ในกำรทำกำไร

อัตรำกำไร EBITDAR (ร้ อยละ)

10.2

15.1

อัตรำกำไรสุทธิ (ร้ อยละ)

1.2

0.9

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)

1.2

0.9

อัตรำส่วนแสดง

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้ อยละ)

0.6

0.4

ประสิทธิภำพ

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้ อยละ)

11.4

11.0

ในกำรดำเนินงำน

อัตรำหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.5

0.5

อัตรำส่วนวิเครำะห์

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

1.1

1.0

นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย (เท่ำ)

0.6

1.3

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
และกำรบริ หำรเงิน
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นิยำมศัพท์ ด้ำนกำรบิน
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (Load Factor)

หมำยถึง จ ำนวนบรรทุ ก ผู้ โดยสำรเที ย บเป็ นสั ด ส่ ว นต่ อ จ ำนวนที่ นั่ ง
ผู้โดยสำรทังหมด
้

ปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (Available

หมำยถึง จำนวนที่นงั่ ผู้โดยสำรคูณระยะทำงบินเป็ นกิโลเมตร

Seat-Kilometer: ASK)
ปริ มำณกำรขนส่งด้ ำนผู้โดยสำร
(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)
รำยได้ ตอ่ หน่วยจำกกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร
(Revenue per ASK: RASK)

หมำยถึง จำนวนผู้โดยสำรของเที่ยวบินแบบประจำคูณ ระยะทำงบินเป็ น
กิโลเมตร
หมำยถึง รำยได้ จำกกำรขำยและให้ บริ ก ำรของบมจ. กำรบิ น กรุ ง เทพ
(หมำยถึง รำยได้ รวมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสุทธิ กบั กำไร
จำกกำรขำยเงินลงทุน โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้ อยค่ำเงินลงทุนใน
บริ ษั ท ย่อ ย เงิ น ปั นผลรั บ และ เงิ น ชดเชยจำกกำรเลิก สัญ ญำ)
หำรด้ วยปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร(ASK)

ต้ นทุนต่อหน่วยจำกกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร(Cost หมำยถึง ผลรวมของต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำน
per ASK: CASK)

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร และค่ำตอบแทนผู้บริ หำรของ บมจ. กำร
บินกรุงเทพ (แต่ไม่รวมต้ นทุนทำงกำรเงิน) (หมำยถึง ค่ำใช้ จ่ำย
รวมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสุทธิ กับขำดทุนจำกกำรขำยเงิน
ลงทุน และขำดทุนจำกกำรขำยสิทธิกำรเช่ำ) หำรด้ วยปริ มำณกำร
ผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (ASK)

ต้ นทุนต่อปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำรไม่รวม
ต้ นทุนน ้ำมันเชื ้อเพลิง (CASK - Fuel)

หมำยถึง ผลรวมของต้ นทุนจำกกำรดำเนินงำน

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร และค่ำตอบแทนผู้บริ หำรของ บมจ. กำร
บินกรุงเทพ

(แต่ไม่รวมต้ นทุนทำงกำรเงินและต้ นทุนค่ำน ้ำมัน)

(หมำยถึง

ค่ำใช้ จ่ำยรวมจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสุทธิกบั

ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุน ขำดทุนจำกกำรขำยสิทธิกำรเช่ำ
และ ค่ำน ้ำมัน) หำรด้ วยปริ มำณกำรผลิตด้ ำนผู้โดยสำร (ASK)
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