
คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวเิคราะห์ฐานะทางการเงินสําหรับปี 2562  สิ นสุดวันที" #1 ธันวาคม 2562 ของบริษทั 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย   
  

1. บทสรุปผู้บริหาร 

  ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2562  มีทิศทางชะลอตวัลงต่อเนื!องจากผลกระทบสงครามการคา้ระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลต่อแนวโนม้การลงทุนของโลกและความเชื!อมั!นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการ
ส่งออก ประกอบกบัความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และการเมืองที!กระจายตวัในหลายภูมิภาค เช่น เสถียรภาพ
รัฐบาลในยโูรโซน  ความขดัแยง้ระหวา่งอินเดียและปากีสถาน  เหตุการณ์ประทว้งในฮ่องกงซึ!งส่งผลต่อความกงัวล
ในเศรษฐกิจและการเงินทั!วโลก อย่างไรกต็ามราคานํ7ามนัดิบยงัเป็นปัจจยับวก โดยราคานํ7ามนัดิบในตลาดโลกในปี 
2562 เฉลี!ยอยูที่!  63.5 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตํ!ากวา่ปีก่อนร้อยละ 8.5 

  เศรษฐกิจไทยในปี 2562  มีสญัญาณการชะลอตวัของภาคการส่งออกสินคา้จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
โลก และผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกบัสถานการณ์เงินบาทที!แข็งค่าเมื!อ
เทียบกบัประเทศคู่คา้สําคญัส่งผลกระทบต่อทั7งภาคการส่งออกและภาคการท่องเที!ยวของไทย  อย่างไรก็ดียงัมีปัจจยั
สนับสนุนจากภาคการท่องเที!ยวที!ยงัขยายตวัจากการที!ภาครัฐยงัคงใชม้าตรการกระตุน้การท่องเที!ยวในเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื! อง โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival ให้กับนักท่องเที! ยวต่างชาติ 21 ประเทศ ทําให้จํานวน
นกัท่องเที!ยวต่างชาติที!เดินทางเขา้ไทยในปี 2562  มีจาํนวน 39.8 ลา้นคน  เพิ!มขึ7นจากปีก่อนร้อยละ 4.2  ทั7งนี7  5 อนัดบั
แรกที!มีการขยายตวัของจาํนวนนกัท่องเที!ยวระหว่างประเทศมากที!สุดในปี 2562 ไดแ้ก่ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั ลาว 
และอินโดนีเซีย ตามลาํดับ  อย่างไรก็ดี นักท่องเที!ยวชาวจีนซึ! งคิดเป็นร้อยละ 27.6  ของนักท่องเที!ยวทั7 งหมดที! เริ! ม
กลบัมาขยายตัวตั7งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2562  เฉลี!ยที! ร้อยละ 20.5  แต่ในเดือนธันวาคม 2562 กลบั
ขยายตวัเพียงร้อยละ 1.5 เนื!องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ! งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื!องถึง ไตรมาส 
1 ของปี VWXY   

  จากขอ้มูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตวัของปริมาณการผลิต
ดา้นผูโ้ดยสารและปริมาณการขนส่งในปี 2562  ที!เพิ!มขึ7นประมาณ 3.4% และ 4.2% ตามลาํดบั ซึ! งเป็นการขยายตวัใน
อตัราที!ลดลงจากปีก่อน และเป็นปีแรกนบัตั7งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกที!ความตอ้งการเดินทางของผูโ้ดยสาร
ตํ!ากว่าแนวโน้มการเติบโตระยะยาวที!  5.5%  ทั7งนี7 จากผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที!ชะลอตวัลง ความ
เชื!อมั!นทางธุรกิจที!ลดลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ตามปริมาณการผลิตด้าน
ผูโ้ดยสารที!เพิ!มขึ7นตํ!ากว่าปริมาณการขนส่ง ส่งผลให้อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารเฉลี!ย  82.6%  ซึ! งทาํสถิติสูงสุด
เป็นประวติัการณ์  สาํหรับการขนส่งสินคา้ในภาพรวมปรับตวัลดลงจากปีก่อน โดยมีปริมาณการขนส่งสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ์ตํ!ากว่าปีก่อน 3.3%  และเป็นการลดลงตํ!าสุดเป็นปีแรกนบัตั7งแต่ปี 2555 จากผลกระทบสงครามการคา้ระหว่าง
ประเทศส่งผลใหป้ริมาณการขนส่งสินคา้ลดลง ในขณะที!ปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑสู์งกวา่ปีก่อน 2.1%  อตัราการ
ขนส่งพสัดุภณัฑเ์ท่ากบั 46.7%   ทั7งนี7  IATA คาดการณ์ว่าในปี 2562 ธุรกิจสายการบินจะยงัคงมีกาํไร แต่ตํ!ากว่าปีก่อน 
อย่างไรก็ตามสายการบินยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะตน้ทุนที!อยู่ในระดบัสูงทั7งค่านํ7 ามนัและบุคลากรในขณะที!ราคาขายบตัร
โดยสารเฉลี!ยในเส้นทางไป-กลบัลดลง นอกจากนี7สายการบินตน้ทุนตํ!าที!มีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้เกิดอุปทานส่วนเกิน 
ส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้นราคามีความรุนแรง   

 อุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2562 เติบโตในอตัราที!ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย เหตุการณ์
ความไม่สงบในหลายประเทศ ประกอบกบัค่าเงินบาทที!แข็งค่าขึ7นอย่างมาก ส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการมาเที!ยวเมืองไทย
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มีต้นทุนที!สูงขึ7 น ทําให้นักท่องเที!ยวส่วนหนึ! งเปลี!ยนการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางอื!น  ขณะที! อุปทานการ
ใหบ้ริการการบินของสายการบินขยายตวัทาํใหเ้กิดการแข่งขนัดา้นราคาที!ทวีความรุนแรงยิ!งขึ7น ซึ! งคาดว่าการแข่งขนั
จะยงัคงรุนแรงต่อเนื!องไปถึงปี 2563 และเป็นปัจจัยสําคัญที! มีผลต่อรายได้จากผูโ้ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วยของ          
สายการบินมีแนวโนม้จะลดลง 
 ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการตามแผนฟื7 นฟูธุรกิจต่อเนื!องจากปีที!ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื!อใหผ้ล
การดาํเนินงานมีกาํไรอย่างต่อเนื!องและยั!งยืน รวมทั7งเพื!อเพิ!มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการที!เทียบเคียง
มาตรฐานชั7นนาํ และรักษามาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากลไดอ้ยา่งต่อเนื!อง โดยยงัคงมีแนวทางการดาํเนินงาน
ตามกรอบ W กลยุทธ์ ไดแ้ก่  _)  การเร่งทาํกาํไรเพิ!มจากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ทุนที!แข่งขนัได ้ 2)  การพฒันา
ศกัยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ  3) การสร้างประสบการณ์การเดินทางที!ดีใหก้บัลูกคา้  a) การดาํเนินงาน
ดว้ยนวตักรรมและดิจิทลัเทคโนโลยี  W) การบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิผล 
 ทั7งนี7  จากปัจจยัลบที!กระทบต่ออุตสาหกรรมการบินของโลกและของไทยทาํให้ผลการดาํเนินในงวดครึ! งปี
แรกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํแผนฟื7 นฟูระยะเร่งด่วนจนถึงสิ7นปี 2562 ประกอบดว้ย 3 แนวทางการ
ดาํเนินงาน ได้แก่ การเพิ!มรายได ้การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดย
ดาํเนินการควบคู่ไปกบัแผนดาํเนินงานตามกลยทุธ์หลกัดงักล่าวขา้งตน้ 

 โดยในปี 2562 มีการดาํเนินการตามแผนดงันี7  
- การทบทวนแผนการจดัหาเครื!องบิน จาํนวน 38 ลาํ ในโครงการจดัหาเครื!องบินปี 2562-2569 ซึ! งที!

ผา่นมาคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบในแผนการจดัหาเครื!องบิน เพื!อทดแทนเครื!องบินปลดระวางจาํนวน 17 ลาํ
โดยให้สอดคลอ้งกบัฐานะการเงินและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัที!เปลี!ยนแปลงไป ขณะนี7อยู่ระหว่างการทบทวน
แผนการจดัหาเครื!องบินโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื!อใหบ้ริษทัฯ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ั!งยืน และไม่เป็นภาระ
ทางการเงินในระยะยาว  

- การดาํเนินการโครงการศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) การบินไทยในฐานะหน่วยงาน
เจา้ของโครงการไดจ้ดัส่งเอกสารการคดัเลือกใหแ้ก่เอกชนผูป้ระสงคร่์วมทุนเรียบร้อยแลว้ในเดือนธนัวาคม 2562 
โดยกาํหนดการยื!นขอ้เสนอของเอกชนผูป้ระสงค์ร่วมทุนภายในวนัที! 6 มีนาคม 2563 และจะเขา้สู่กระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารและประเมินขอ้เสนอของคณะกรรมการคดัเลือกต่อไป  

- การบูรณาการการบริหารจดัการการบินไทยและไทยสมายล์ โดยใช้หลกัการบริหารจดัการแบบ 
Brother-Sister โดยมีการควบรวมแผนงานในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะดา้นการขายและการวางแผนเสน้ทางบินที!เนน้
ให้การบินไทยซึ! งมีประสบการณ์ดา้นการขายเขา้มามีส่วนสนับสนุนมากขึ7 น โดยการบินไทยจะเป็นผูก้าํหนด
ทิศทางและกลยุทธ์ในการขายที!นั!งบนเที!ยวบินของสายการบินไทยสมายลทุ์กเส้นทางบินเริ!มตั7งแต่ เดือนมีนาคม 
2562 ภายใตวิ้ธีการ Block Space Concept  ส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานโดยรวมเริ!มปรับตวัในทิศทางที!ดีขึ7นเมื!อเทียบ
งวดเดียวกนัของปีก่อน 

- การบริหารจดัการดา้นรายได ้การขายและการตลาด โดยดาํเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกคา้แบบ Personalized 
มุ่งเนน้การสร้างรายไดเ้สริม (Ancillary Revenue) เช่น รายไดจ้ากการขาย Preferred Seat  และการเพิ!มรายไดใ้นธุรกิจที!
ไม่เกี!ยวเนื!องกบัการบิน เช่น การเพิ!มรายไดข้องฝ่ายครัวการบินรวมทั7งเร่งดาํเนินงานดา้น Digital Marketing โดยใช ้
Big Data และ Data Analytic ในการวิเคราะห์ตลาดเพื!อใชเ้ป็นเครื!องมือในการเพิ!มการขายทาง Online  รวมทั7งการขาย
สินคา้ออนไลนโ์ดยร่วมมือกบัพนัธมิตรทางการคา้ที!อยู่ในระบบตลาดสินคา้ออนไลน์ใหม้ากขึ7น  



 3

- การปรับเปลี!ยนวิธีการสะสมไมล ์เพื!อให้สมาชิกบตัรรอยลั ออร์คิด พลสั สามารถสะสมไมลเ์พื!อใชแ้ลก
รางวลัไดง่้ายและรวดเร็วขึ7น  รวมถึงการปรับเปลี!ยนตารางการแลกรางวลัครั7 งใหญ่ในรอบ 25 ปี เพื!อให้สอดคลอ้งกบั
โปรแกรมสะสมไมลข์องสายการบินชั7นนาํต่างๆ โดยตารางรางวลัใหม่เริ!มใชต้ั7งแต่วนัที! 1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป 

- ในเดือนมกราคม 2562 บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทุน 908.80 
ลา้นหุน้ มูลค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.75  บาท และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ!มทุนเมื!อวนัที! 
13 กุมภาพนัธ์ 2562 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่ไดใ้ช้สิทธิu ซื7 อหุ้นเพิ!มทุนดงักล่าว เนื!องจากพิจารณาแลว้เห็นว่าแผน
ธุรกิจในอนาคตยงัไม่ชดัเจนเพียงพอ และไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการบินไทย ทาํใหส้ัดส่วนการถือครองหุน้
ของบริษทัฯ ในสายการบินนกแอร์ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็นร้อยละ 15.94 และรับรู้กาํไรจากการเปลี!ยนแปลง
สดัส่วนเงินลงทุนจาํนวน 273 ลา้นบาท   

- การดาํเนินการขายเครื!องบินที!ปลดระวางแลว้อยา่งต่อเนื!องโดยในปี 2562 มีการโอนกรรมสิทธิu เครื!องบิน
ให้แก่ผู ้ซื7 อรวม 6 ลาํ ได้แก่ เครื! องบินแบบแอร์บัส A330-300 จํานวน  5 ลํา  และเครื! องบินแบบโบอิ7ง B747-400  
จาํนวน 1 ลาํ  

- การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย โดยมีมาตรการตัดค่าใช้จ่ายที!ไม่จาํเป็น และปรับลดค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการอยา่งสมคัรใจ เป็นตน้ 

- เมื!อวนัที! 26 เมษายน 2562 ที!ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ของบริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัให้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 2,691 ลา้นบาท และสํารองส่วนลํ7ามูลค่าหุ้นจาํนวน 
25,546 ลา้นบาท รวมทั7งสิ7นจาํนวน  28,237 ลา้นบาท เพื!อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัฯ  ทั7งนี7  ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2561 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมจาํนวน 28,533 ลา้นบาท  ซึ! งจะทาํใหผ้ลขาดทุนสะสมคงเหลือจาํนวน 296 
ลา้นบาท  

 ณ วนัที! 1 มกราคม 2562 บริษทัฯ มีผลขาดทุนสะสมยกมาจาํนวน 28,533 ลา้นบาท ภายหลงัปรับปรุง
ผลกระทบการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 จาํนวน 2,159 ลา้นบาท  คงเหลือผลขาดทุนสะสม
จาํนวน 26,374 ลา้นบาท   บริษทัฯ ไดโ้อนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 2,691 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จาํนวน 23,683 ลา้นบาท เพื!อลา้งผลขาดทุนสะสมจาํนวนดงักล่าว ทาํใหผ้ลขาดทุนสะสมยกมา ณ วนัที! 1 มกราคม 
2562 คงเหลือเป็นศูนย ์ และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจาํนวน 1,863 ลา้นบาท   ทั7 งนี7 การบันทึกรายการโอน
ดงักล่าวเป็นการโอนบญัชีในส่วนของผูถื้อหุ้นเท่านั7น และไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ แต่อย่างใด  โดยบริษทัฯ บนัทึกรายการโอนดงักล่าวในไตรมาส 1 ของปี 2562 รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 8.23 

- พฒันาคุณภาพการบริการให้กบัผูโ้ดยสารในทุกจุดสัมผสับริการ โดยการดาํเนินการปรับปรุงและ
ขยายพื7นที!ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Prestige Lounge ที!ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายใตแ้นวคิด   Ecology 
Green Mood Concept  ที!นอกจากมีความโดยเด่นในดา้นความสะดวกสบายและการบริการที!มีเอกลกัษณ์แบบไทย
แลว้ ผูโ้ดยสารที!มาใชบ้ริการจะรู้สึกเหมือนไดพ้กัผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ! งจะสามารถรองรับความตอ้งการ
และปริมาณของผูโ้ดยสารที!มาใชบ้ริการไดม้ากขึ7น โดยมีสิ!งอาํนวยความสะดวกอย่างครบครันเพื!อให้ผูโ้ดยสาร
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุดก่อนการเดินทาง โดยไดเ้ปิดใหบ้ริการเมื!อวนัที! 21 ตุลาคม 2562 

 ทั7งนี7  จากความมุ่งมั!นดาํเนินการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื!อง ทาํใหก้ารบินไทยยงัคงไดรั้บรางวลัสายการ
บินยอดเยี!ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจาํปี 2019 จาํนวน 2 รางวลั ไดแ้ก่รางวลัอนัดบั 1 สายการบินที!ให้บริการ 
สปาเลาจน์ยอดเยี!ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) โดยไดติ้ดต่อกนัเป็นปีที! 5  รางวลัอนัดบั 1 สายการ
บินที!มีพนกังานใหบ้ริการยอดเยี!ยมของเอเชีย (Best Airline Staff in Asia) ซึ! งรางวลันี7 ไดจ้ากการบริการอนัยอดเยี!ยมของ
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พนกังานตอ้นรับบนเครื!องบินและพนกังานตอ้นรับภาคพื7น นอกจากนี7ยงัไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 10 สายการ
บินชั7นนาํยอดเยี!ยมของโลกปี 2019 (World’s Top 10 Airlines of  2019)  รางวลั TTG Travel Hall of Fame จากนิตยสาร 
TTG Travel โดยไดร้างวลัสายการบินยอดเยี!ยมแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกนั
ครบ 10 ปี โดยไดต่้อเนื!องเป็นปีที! 4  และรางวลัสายการบินดีเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจาํปี 2562-2563 (Asia-
Pacific Most Outstanding Airlines 2019-2020)  จาก NOW Travel Asia  เป็นตน้ นอกจากนี7  บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์
จาํกดั ยงัไดรั้บรางวลัสายการบินบูทีคยอดเยี!ยม (Best Boutique Airline) และรางวลัใหญ่จาก Trip Advisor ต่อเนื!อง
เป็นปีที! 3 ไดแ้ก่สายการบินยอดเยี!ยมอนัดบัหนึ! งของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอด
เยี!ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airlines in Asia)  

  บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีจาํนวนเครื! องบินที!ใช้ในการดาํเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 103 ลาํ 
เท่ากบั ณ สิ7นปี 2561  ในจาํนวนนี7 มีเครื!องบินที!ใชบ้ริการไม่รวมเครื!องบินที!จอดเพื!อทาํการซ่อมบาํรุงตามตารางการซ่อม
บาํรุงปกติเฉลี!ยในปี 2562 จาํนวน 90 ลาํ ตํ!ากว่าปีก่อนที!เฉลี!ย 92 ลาํ  ส่วนหนึ! งเกิดจากผลกระทบจากกรณีเครื!องยนต์
โรลส์รอยซ์ Trent 1000 ต่อเนื!องจากปีก่อน ถึงแมเ้ครื!องบิน B787-8 ลาํสุดทา้ยที!จอดซ่อมเนื!องจากปัญหาเครื!องยนต์
ดงักล่าวไดน้าํกลบัมาทาํการบินตามปกติแลว้ตั7งแต่เดือนสิงหาคม 2562  อตัราการใชป้ระโยชน์ของเครื!องบิน (Aircraft 
Utilization) เท่ากบั 11.9 ชั!วโมง ตํ!ากว่าปีก่อนที! 12.0 ชั!วโมง  ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) ลดลง 2.7% จาก
การปรับลดเที!ยวบินที!ไม่ทํากาํไรในเส้นทางออสเตรเลียได้แก่ เส้นทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซิดนีย ์และกรุงเทพฯ-
บริสเบนในเดือน พฤศจิกายน 2561  การยกเลิกเส้นทางบินกรุงเทพฯ-เตหะรานประเทศอิหร่านเมื!อวนัที! 1 มี.ค.61  แต่
ไม่สามารถเพิ!มเที!ยวบินไดเ้นื!องจากปัญหาเครื!องยนต์ ประกอบกบัเหตุการณ์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประกาศ
ปิดน่านฟ้าเมื!อวนัที! 27 กุมภาพนัธ์ 2562  ทาํให้ตอ้งหยุดบินในเส้นทางไป-กลบั กรุงเทพฯ-ละฮอร์ และกรุงเทพฯ-
อิสลามาบัด เป็นการชั!วคราว โดยกลบัมาทาํการบินไปยงัสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานไดต้ามปกติ ตั7งแต่วนัที!        
1 สิงหาคม 2562 เป็นตน้ไป โดยมีปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (RPK) ลดลง 0.9% อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร 
(Cabin Factor) เฉลี!ย 79.1%  สูงกวา่ปีก่อนซึ! งเฉลี!ยที! 77.6%  และจาํนวนผูโ้ดยสารที!ทาํการขนส่งรวมทั7งสิ7น  24.51 ลา้นคน 
เพิ!มขึ7นจากปีก่อน 0.8%  สาํหรับดา้นการขนส่งสินคา้มีปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑ ์(ADTK) ตํ!ากว่าปีก่อน 2.6%  
ปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ์ (RFTK) ตํ!ากว่าปีก่อน 13.7%  จากการส่งออกที!ชะลอตวั และมาตรการกีดกนัทาง
การคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลให้อตัราการบรรทุกสินคา้ (Freight Load Factor) เฉลี!ยเท่ากบั 53.8%      
ตํ!ากวา่ปีก่อนที!เฉลี!ยที! 60.8% 

ในปี 2562 บริษทัฯ ตอ้งเผชิญผลกระทบจากปัจจยัลบหลายประการทั7 งจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที!
ชะลอตวั  สงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ภยัธรรมชาติ การแข็งค่าของเงินบาทที!แข็งค่าที!สุดในรอบ 6 ปี 
การแขง็ขนัดา้นราคาที!รุนแรง และการรับรู้ค่าชดเชยตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์เพิ!มขึ7นจาก 
300 วนัเป็น 400 วนั โดยมีรายไดร้วมทั7งสิ7น 184,046 ลา้นบาท  ตํ!ากว่าปีก่อน 15,454 ลา้นบาท หรือ 7.7%  สาเหตุสาํคญั
เนื!องจากปัจจยัลบที!ส่งผลต่อการเดินทางของผูโ้ดยสารและการขนส่งสินคา้ และการแข่งขนัที!รุนแรง ทาํให้รายไดจ้าก
การขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ลดลงรวม 15,767 ลา้นบาท (8.6%)  สาํหรับค่าใชจ่้ายรวม 196,470  ลา้นบาท ตํ!ากว่าปีก่อน 
12,088 ลา้นบาท (5.8%)  สาเหตุหลกัเกิดจากค่านํ7 ามนัที!ลดลง 5,421 ลา้นบาท (9.0%)  เนื!องจากราคานํ7 ามนัลดลง 8.2% 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานไม่รวมนํ7 ามนัลดลงจากปีก่อน 6,580  ลา้นบาท (4.6%) สาเหตุหลกัเกิดจากการปรับปรุง
รายการค่าใช้จ่ายเงินทดแทนวนัหยุดประจาํปี (วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีที!ใช้ไม่หมดภายใน 3 ปี ตามที!ระเบียบ
บริษทักาํหนด) ที!รับรู้รายการเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินสําหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ลา้นบาท การ
เปลี!ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื!องบินและเครื!องยนตจ์ากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 โดยบนัทึกผลกระทบ
ของเครื!องบินที!คิดค่าเสื!อมราคาครบ 20 ปี แลว้ รวมไวใ้นปี 2561 จาํนวน 1,279 ลา้นบาท  ประกอบกบัค่าใชจ่้าย
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ดาํเนินงานอื!นๆ ลดลงตามปริมาณการผลิตที!ลดลง ส่งผลให้บริษทัฯ และบริษทัย่อยขาดทุนจากการดาํเนินงาน
จาํนวน 12,424 ลา้นบาท ขาดทุนสูงกวา่ปีก่อน 3,366 ลา้นบาท (37.2%)   
 นอกจากนี7  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายที!เกิดขึ7นครั7 งเดียวไดแ้ก่ 

- ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทาํงาน จาํนวน 2,689 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ รับรู้ค่าชดเชย
เพิ!มเติมตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เรื!องมาตรฐานขั7นตํ!าของสภาพการจา้งในรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบบัที! 4) ที!กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ!มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งซึ! งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี ขึ7นไป
ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยจาํนวน 400 วนั โดยมีผลตั7งแต่วนัที! 30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป   

- กาํไรจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 273     
ลา้นบาท จากการลดสัดส่วนการถือครองหุน้ของบริษทัฯ ในสายการบินนกแอร์ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เป็นร้อยละ 
15.94 ในไตรมาส _ ของปี 2562 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเครื!องบินจาํนวน 634 ลา้นบาท  

- ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ  4,439 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรจากการตีมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหนี7 สิน (Unrealized FX Gain) 2,243 ลา้นบาท และกาํไรที!เกิดขึ7นแลว้ (Realized FX Gain)  2,196 ลา้นบาท 

ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยขาดทุนสุทธิ 12,017 ลา้นบาท ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน 448  ลา้นบาท (3.9%) 
โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที!เป็นของบริษทัใหญ่ 12,042 ลา้นบาท  คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 5.52 บาท  ขาดทุนเพิ!มขึ7น
จากปีก่อน 0.19 บาทต่อหุน้ (3.6%)    
 ทั7งนี7  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรก่อนหักตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย       
กาํไรจากการเปลี!ยนสัดส่วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทาํงาน และผลขาดทุนจากการ  
ด้อยค่าสินทรัพยแ์ละเครื! องบิน (EBITDA)  จาํนวน  8,804  ลา้นบาท ตํ!ากว่าปีก่อน 5,690 ลา้นบาท (39.3%) โดยมี  
EBITDA Margin เท่ากบั 4.8%  เปรียบเทียบกบัปีก่อนที!เท่ากบั  7.3% 

1.  คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานปี 1231 

� การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่มาปรับใช ้
ตามที!ไดมี้การประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที! 15 เรื!องรายไดจ้ากสัญญาที!ทาํกบั

ลูกคา้ มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที!มีรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป     
มีผลใหก้ารวดัมูลค่าและ การรับรู้รายไดใ้นสิทธิบตัรโดยสารและสิทธิไมลส์ะสมเปลี!ยนแปลงไปในเรื!องความน่าจะ
เป็นที!ผูโ้ดยสารที!ไม่ใชสิ้ทธิ และคาํนวณมูลค่าสิทธิของไมลส์ะสมโดยประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ ทั7งนี7 มี
ผลกระทบการรับรู้รายการในอดีตจนถึงวนัที! 31 ธนัวาคม 2561 ที!จะตอ้งปรับปรุงภาระผูกพนัที!บริษทัไดเ้คยแสดง
เป็นหนี7 สินหมุนเวียนไวใ้นรายการรายรับดา้นขนส่งที!ยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลงจาํนวน 2,159 ลา้นบาท คู่กบัการรับรู้
กาํไรสะสมตน้งวด ส่งผลให้ขาดทุนสะสมตน้งวดลดลงดว้ยจาํนวนที!เท่ากนั และมีผลกระทบสําหรับปี 2562 ตาม
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

งบการเงินรวมสาํหรับปี 2562 ประกอบดว้ยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทัยอ่ย 5 บริษทั 
ไดแ้ก่  1) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาทอี์สตเ์อเชีย จาํกดั  2) บริษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จาํกดั  3) บริษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ!ง จาํกดั  4) บริษทั ทวัร์เอื7องหลวง จาํกดั  และ 5) บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั   
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงนิที"สําคัญ (Financial Per formance) – งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 

หน่วย : ล้านบาท 
ม.ค.-ธ.ค. 

2562 2561 
เปลี"ยนแปลง 

ล้านบาท %  

รายได้รวม 184,046 199,500   -15,454   -7.7 
  -  ค่าโดยสารและค่านํ7าหนกัส่วนเกิน 149,044 160,255   -11,211 -7.0 
  -  ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภณัฑ ์ 17,784 22,340   -4,556 -20.4 
  -  รายไดก้ารบริการอื!นๆ 13,452 13,370   +82 +0.6 
  -  อื!นๆ 3,766 3,535   +231 +6.5 
ค่าใช้จ่ายรวม 196,470 208,558   -12,088 -5.8 
  -  ค่านํ7ามนัเครื!องบิน 54,675 60,096   -5,421 -9.0 
  -  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไม่รวมนํ7 ามนั 137,550 144,130   -6,580 -4.6 
  -  ตน้ทุนทางการเงิน - สุทธิ 4,245 4,332   -87   -2.0 

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (12,424) (9,058)   -3,366   -37.2 
หกั  ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทาํงาน (a�� วนั) 2,689 -   +2,689   - 
บวก  กาํไรจากการเปลี!ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทุน 273 -   +273   - 
หกั  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเครื!องบิน 634 3,459   -2,825   -81.7 
บวก กาํไรจากอตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศ 4,439 911   +3,528   +387.3 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (11,035) (11,606)   +571   +4.9 
ขาดทุนสุทธิ (12,017) (11,569)   -448   -3.9 

ขาดทุนสุทธิส่วนที"เป็นของบริษทัใหญ่ (12,042) (11,625)   -417   -3.6 
ขาดทุนต่อหุ้น                                        (บาท)              (5.52)              (5.33)            -0.19   -3.6 
ข้อมูลการดาํเนินงานที"สําคญั     
EBITDA                                                 (ลา้นบาท) 8,804 14,494   -5,690   -39.3 
จาํนวนผูโ้ดยสาร  (ลา้นคน)              24.51              24.32   +0.19 +0.8 
ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร  (ลา้นที!นั!ง-กิโลเมตร) 90,622 93,131   -2,509  -2.7 
ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (ลา้นคน-กิโลเมตร) 71,695 72,315   -620  -0.9 
อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (%)                79.1                77.6   +1.5 
รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วย (บาท/คน-ก.ม.)                2.04                2.19 -0.15  -6.8 
ปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑ ์  (ลา้นตนั-กิโลเมตร) 3,950 4,054 -104  -2.6 
ปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (ลา้นตนั-กิโลเมตร) 2,127 2,465 -338  -13.7 
อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (%) 53.8 60.8   -7.0 
นํ7าหนกัพสัดุภณัฑข์นส่ง (พนักก.) 587,953 685,244 -97,291  -14.2 
รายไดจ้ากพสัดุภณัฑเ์ฉลี!ยต่อหน่วย (บาท/ตนั-กม.)                7.84                8.51 -0.67  -7.9 
เครื!องบินที!ใชด้าํเนินงาน ณ Y_ ธ.ค.  (ลาํ) 
ชั!วโมงปฏิบติัการบิน  (ชั!วโมง) 

                103 
420,723 

                103 
423,209 

- 
-2,486 

 - 
-0.6 

อตัราการใชป้ระโยชน์เครื!องบินเฉลี!ย (ชั!วโมง/ลาํ/วนั) 11.9 12.0 -0.1  -0.8 
อตัราแลกเปลี!ยนเฉลี!ย     
   1 USD    : THB 31.0476 32.3107 -1.2631 -3.9 
  1 EUR    : THB 34.7548 38.1513 -3.3965  -8.9 
  100 JPY : THB 28.4806 29.2571 -0.7765  -2.7 
ราคานํ7ามนัเฉลี!ย  (USD/BBL) 84.04 91.56 -7.52 -8.2 

หมายเหตุ :  _) EBITDA =  รายได ้(ไม่รวมกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี!ยน และกาํไรจากการเปลี!ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน ) - ค่าใช้จ่าย (ไม่
รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทาํงานและผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยแ์ละเครื!องบิน) 
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รายได้ 

 ในปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดร้วมลดลง 15,454 ลา้นบาท (7.7%) โดยมีรายละเอียดของรายได ้ดงันี#  

� รายได้ค่าโดยสารและค่านํ าหนักส่วนเกิน  

รายไดจ้ากค่าโดยสารและนํ7าหนกัส่วนเกินมีจาํนวน 149,044 ลา้นบาท ลดลง 11,211 ลา้นบาท (7.0%) 
สาเหตุหลกัเกิดจาก 

- ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร ลดลง 0.9%  คิดเป็นเงินประมาณ _,360 ลา้นบาท โดยลดลงเกือบทุก
เส้นทางบิน โดยเฉพาะในเส้นทางออสเตรเลีย เส้นทางยุโรป และเส้นทางภายในประเทศ แต่เพิ!มขึ7นในเส้นทาง
ภูมิภาคเอเซียไดแ้ก่ เส้นทางสายเหนือ สายใต ้และเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ ในขณะที!บริษทัฯ มี
ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารลดลง 2.7% ส่งผลให้อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี!ย 79.1%     
สูงกวา่ปีก่อนซึ!งเฉลี!ย 77.6%   

- รายไดจ้ากผูโ้ดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ7 ามนัและค่าเบี7 ยประกนัภยั) เฉลี!ย
เท่ากบั 2.04 บาท/RPK ตํ!ากว่าปีก่อน 0.15 บาท (6.8%) คิดเป็นเงินประมาณ 10,754 ลา้นบาท ส่วนหนึ! งเป็นผลจาก
การแขง็ค่าของเงินบาท โดยเฉพาะเมื!อเทียบกบัสกุลเงินที!เป็นรายไดห้ลกั ไดแ้ก่ เงินสกลุเยน  ยโูร ดอลล่าร์ออสเตรเลีย 
และดอลล่าร์สหรัฐฯ ทาํให้รายไดเ้ฉลี!ยต่อหน่วยเมื!อคิดเป็นเงินบาทลดลง 0.09 บาท/RPK (4.1%) หรือประมาณ 
6,693 ลา้นบาท หากไม่รวมผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงของอตัราแลกเปลี!ยน รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลี!ยต่อหน่วย
จะตํ!ากวา่ปีก่อนประมาณ 2.7% หรือประมาณ 4,302 ลา้นบาท 

ตารางแสดงข้อมูลการดาํเนินงานด้านการขนส่งผู้โดยสาร จาํแนกตามภูมภิาค – บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

 เปลี"ยนแปลงจากปีก่อน (% ) อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (% ) 

 ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ง 2562 2561 

ภูมิภาคเอเชีย -0.2 +2.1 76.9 75.2 

ขา้มทวปี -4.7 -3.5 81.7 80.6 

ภายในประเทศ -6.3 -2.3 78.5 75.3 

ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่านํ าหนักส่วนเกิน จาํแนกตามภูมภิาค – บริษทัฯ และบริษทัย่อย 

หน่วย : ล้านบาท 2562     2561 เปลี"ยนแปลง 

      ล้านบาท %  

รายได้ค่าโดยสารและค่านํ าหนักส่วนเกิน       
  ภูมิภาคเอเชีย    82,484 87,053 - 4,569 - 5.2 
  ขา้มทวีป    55,666 61,221  - 5,555  - 9.1 
  ภายในประเทศ    10,507 11,231 - 724  - 6.4 
  เที*ยวบินแบบไม่ประจาํ    387 750  - 363  - 48.4 

รวมรายได้ค่าโดยสารและค่านํ าหนักส่วนเกิน   149,044 160,255 -11,211  - 7.0 
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- รายได้ค่าโ ดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกินสําหรับเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย  มีจาํนวน 82,484    
ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 4,569  ลา้นบาท (5.2%)  โดยมีปริมาณการผลิตตํ!ากว่าปีก่อน 0.2% สาเหตุส่วนหนึ!งเป็น
ผลจากการยกเลิกเที!ยวบินในเส้นทางไป-กลบักรุงเทพฯ-ละฮอร์ และกรุงเทพฯ-อิสลามาบัดจากการปิดน่านฟ้า
ปากีสถาน ส่วนปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารเพิ!มขึ7นจากปีก่อนเพียง 2.1% สาเหตุหลกัเกิดจากการชะลอตวัอย่าง
รุนแรงของตลาดท่องเที!ยวจีนในช่วงครึ! งปีแรกของปี 2562 ถึงแมว้่าจะเริ!มกลบัมาขยายตวัตั7งแต่เดือน กรกฎาคม-
พฤศจิกายน 2562 แต่ในเดือนธันวาคม 2562 กลับขยายตัวลดลงจากเหตุการณ์ระบาดของเชื7 อไวรัส COVID -19  
นอกจากนี7 เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง และปัจจัยลบอื!นๆ ที! ส่งผลต่อการเดินทาง การแข่งขนัที! รุนแรงทั7 งใน
เสน้ทางภูมิภาคที!ไดรั้บผลกระทบจากสายการบินตน้ทุนตํ!าที!เพิ!มจาํนวนเที!ยวบินและจุดบิน ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี!ยต่อ
หน่วยตํ!ากว่าปีก่อน 7.5%  โดยมีอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร 76.9% สูงกว่าปีก่อนที! 75.2%  ทั7งนี7 ในปี 2562
บริษทัฯ ไดเ้พิ!มจุดบินใหม่ไปยงัเมืองเซนได ประเทศญี!ปุ่น เมื!อวนัที! 29 ตุลาคม 2562  และสายการบินไทยสมายล์
ไดย้กเลิกเสน้ทางบินกรุงเทพฯ-กวางโจว เมื!อวนัที! 19 กมุภาพนัธ์ 2562   

- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกินสาํหรับเส้นทางบินข้ามทวีป  มีจาํนวน 55,666 ลา้นบาท  
ลดลงจากปีก่อน 5,555 ลา้นบาท (9.1%) โดยมีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารลดลง 4.7% สาเหตุหลกัเกิดจากการ
ปรับลดเที!ยวบินในเส้นทางออสเตรเลีย ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารลดลง 3.5% อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร
เพิ!มขึ7นจาก  80.6% ในปี VWX1 เป็น 81.7% ในปีนี7  ขณะที!รายไดเ้ฉลี!ยต่อหน่วยลดลงจากปีก่อนประมาณ 6.5% ส่วน
หนึ!งเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกบัสกุลยูโร และดอลล่าร์ออสเตรเลีย  ปัจจยัลบที!ส่งผลต่อการเดินทาง 
การแข่งขนัที!รุนแรงจากผลกระทบจากสายการบินตะวนัออกกลาง 

- รายได้ค่าโ ดยสารและค่านํ�าหนักส่วนเกินสําหรับเส้นทางบินภายในประเทศ  มีจาํนวน 10,507        
ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 724 ลา้นบาท (6.4%) โดยมีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารลดลง  6.3% ส่วนหนึ!งเกิดจาก
การยกเลิกทาํการบินไปยงัสมุย ตั7งแต่วนัที! 3 กนัยายน 2561 เป็นตน้ไป  โดยไดร่้วมลงนามสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างกนับนเที!ยวบินรหสัร่วม (Code Share Flight) กบัสายการบินบางกอกแอร์เวยใ์นทุกเที!ยวบินของเส้นทางนี7
แทนปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารลดลง 2.3%  และรายไดเ้ฉลี!ยต่อหน่วยลดลง 4.8%  จากการแข่งขนัในตลาดจาก
สายการบินตน้ทุนตํ!าที!มีการลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด  ทั7งนี7 อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสารในเส้นทางบิน
ภายในประเทศเพิ!มขึ7นจาก 75.3% ในปี 2561 เป็น 78.5% ในปีนี7  

� รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ 

- รายไดจ้ากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภณัฑ์ จาํนวน 17,784 ลา้นบาท ลดลง  4,556 ลา้นบาท 
(20.4%)  สาเหตุหลกัเกิดจากปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลง 13.7%  คิด
เป็นเงินประมาณ  2,876  ลา้นบาท  สาเหตุจากการส่งออกที!ชะลอตวัลงตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที!ชะลอตวั มาตรการกีด
กนัทางการคา้ระหว่างจีนกบัสหรัฐอเมริกาที!ยืดเยื7อตั7งแต่ปลายปี 2561 เหตุการณ์ประทว้งในฮ่องกง และผลกระทบจาก
การยกเลิกเที!ยวบินจากเหตุการณ์ปิดน่านฟ้าปากีสถานทาํให้ตอ้งเปลี!ยนเส้นทางบินโดยตอ้งบินออ้มจากเส้นทางบิน
ปกติ และบริษทัฯ ต้องสํารองนํ7 ามนัในแต่ละเที!ยวบินเพิ!มขึ7น ซึ! งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับนํ7 าหนัก
บรรทุกสินค้าลดลง  ประกอบกบัรายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี!ยต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ7 ามนัและค่า
ประกนัภยั) เท่ากบั 7.84 บาท ลดลง 0.67 บาท (7.9%)  หรือประมาณ 1,425 ลา้นบาท  ส่วนหนึ!งเป็นผลจากการแข็งค่า
ของเงินบาททาํให้รายไดเ้มื!อคิดเป็นเงินบาทลดลง หากไม่รวมผลของอตัราแลกเปลี!ยนที!มีผลให้รายไดจ้ากพสัดุ
ภณัฑเ์ฉลี!ยต่อหน่วยลดลง 0.44 บาท/RFTK (5.2%) หรือประมาณ 941 ลา้นบาท รายไดจ้ากพสัดุภณัฑเ์ฉลี!ยต่อหน่วย
จะตํ!ากวา่ปีก่อนประมาณ 2.7% หรือประมาณ 490 ลา้นบาท จากการแข่งขนัดา้นราคาเพื!อช่วงชิงตลาดที!มีอยู่อยา่งจาํกดั
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มีอตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ์  (Freight Load Factor)  เฉลี!ย 53.8% ตํ!ากว่าปีก่อนที!เฉลี!ย 60.8% แต่สูงกว่าค่าเฉลี!ย
ของอุตสาหกรรมในปี 2562 ที! 46.7%  

� รายได้อื"น  ๆรวมจาํนวน 3,766 ลา้นบาท เพิ!มขึ7นจากปีก่อน 231 ลา้นบาท  (6.5%) สาเหตุหลกัเกิดจาก
การปรับปรุงบญัชีหนี7 สินค่าธรรมเนียมสนามบินซึ!งเป็นส่วนหนึ!งของราคาบตัรโดยสารที!เรียกเก็บจากผูโ้ดยสารก่อนปี 
2559 โดยนาํมารับรู้เป็นรายไดอื้!นๆ เนื!องจากหมดภาระที!ตอ้งชาํระแก่ผูใ้หบ้ริการสนามบินในแต่ละประเทศ โดยมี
สมมติฐานจากขอ้มูลในอดีตไม่พบวา่มีการเรียกเกบ็เงินเมื!อระยะเวลาผา่นไปเกินกวา่ 3 ปี  นบัตั7งแต่วนัที!รับรู้หนี7 สิน 
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1  

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใชจ่้ายรวม 196,470 ลา้นบาท ลดลง 12,088 ลา้นบาท (5.8%) โดย
มีรายละเอียด ดงันี7  

� ค่านํ ามันเครื"องบิน  จาํนวน 54,675 ลา้นบาท คิดเป็น 27.8 % ของค่าใชจ่้ายรวม ลดลง  5,421 ลา้นบาท 
(9.0%)  สาเหตุหลกัเกิดจากราคานํ7 ามนัเครื!องบินเฉลี!ยตํ!ากว่าปีก่อน 8.2% ประกอบกบัเงินบาทแข็งค่าเมื!อเทียบกบั
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ  และมีค่าใชจ่้ายในการบริหารความเสี!ยงราคานํ7ามนั 981 ลา้นบาท ในขณะที!ปีก่อนมีรายได ้
1,899 ลา้นบาท  

� ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมนํ ามัน รวมจาํนวน 137,550 ลา้นบาท ลดลง 6,580 ลา้นบาท (4.6%) 
โดยมีรายละเอียดดงันี7  

หน่วย : ล้านบาท 

ม.ค.-ธ.ค. 

2562 
%  ของ 

2561 
%  ของ เปลี"ยนแปลง 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ค่าใช้จ่าย
รวม 

ล้านบาท %  

ค่าใช้จ่าย        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28,483  20.7 30,875  21.4 -2,392  -7.7 
ค่าบริการการบิน 21,058  15.3 22,165  15.4 -1,107  -5.0 

ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบันกับินและลูกเรือ 6,242    4.6 5,630    3.9 +612  +10.9 
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุงอากาศยาน 19,322  14.0 20,088  14.0 -766  -3.8 

ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16,787  12.2 19,045  13.2 -2,258  -11.9 

ค่าเช่าเครื!องบินและอะไหล่ 15,029  10.9 15,017  10.4 +12  +0.1 

ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป 9,101  6.6 9,111  6.3 -10  -0.1 

ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัการขายและโฆษณา 10,637  7.7 10,843  7.5 -206  -1.9 

ค่าใชจ่้ายดา้นการประกนัภยั 628  0.5 590  0.4 +38  +6.4 

ค่าใชจ่้ายอื!น 10,040  7.3 10,243  7.1 -203  -2.0 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  223  0.2 523  0.4 -300  -57.4 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานไม่รวมนํ ามนั 137,550  100.0 144,130  100.0 -6,580  -4.6 
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สรุปค่าใชจ่้ายที!เปลี!ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

� ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายบุคลากร ผลประโยชน์พนกังาน ค่าตอบแทน      
ผูบ้ริหาร และกรรมการ มีจาํนวน 28,483 ลา้นบาท ลดลง 2,392 ลา้นบาท (7.7%) สาเหตุหลกัเกิดจากการปรับปรุง
รายการค่าใชจ่้ายเงินทดแทนวนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีที!ใชไ้ม่หมดภายใน 3 ปี ตามที!ระเบียบบริษทักาํหนด ที!รับรู้
รายการเป็นค่าใช้จ่ายคู่กับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบการเงินสําหรับปี 2558-2561 รวมประมาณ 1,261 ลา้นบาท 
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.2 หากไม่รวมรายการดงักล่าวค่าใชจ่้ายบุคลากรจะตํ!ากว่าปีก่อน 
1,131 ลา้นบาท จากการไม่บันทึกตั7 งค้างจ่ายเงินทดแทนวนัหยุดพักผ่อนประจาํปีในปีนี7  และสํารองค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานลดลง  นอกจากนี7  การเปลี!ยนแปลงวิธีการคาํนวณค่าเบี7 ยเลี7ยงเดินทางในการปฏิบติัการบิน
ของนกับิน (Per diem) ทาํใหค่้าล่วงเวลาของนกับินลดลง  

� ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัการบิน ประกอบดว้ย ค่าบริการการบิน  และค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ปมีจาํนวนรวม 
30,159 ลา้นบาท ลดลง  1,117 ลา้นบาท (3.6%)  สาเหตุหลกัเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกบัสกุลเงิน
หลกัของค่าใช้จ่ายทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 1,183 ลา้นบาท หากไม่รวมผลกระทบของอตัราแลกเปลี!ยน
ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบัการบินจะเพิ!มขึ7น 66 ลา้นบาท ถึงแมป้ริมาณการผลิตลดลง ส่วนหนึ!งเกิดจากค่าบริการนาํร่องทาง
อากาศ (Navigation fee) เพิ!มขึ7นจากเหตุการณ์ปิดน่านฟ้าปากีสถาน และค่าอะไหล่เครื!องบินสิ7นเปลืองเพิ!มขึ7นจาก
การซ่อมบาํรุงเครื!องบินและเครื!องยนตต์ามระยะเวลาการซ่อมบาํรุง 

� ค่าใชจ่้ายเกี!ยวกบันกับินและลูกเรือมีจาํนวน 6,242 ลา้นบาท เพิ!มขึ7น 612 ลา้นบาท (10.9%) สาเหตุหลกั
เกิดจากการเปลี!ยนแปลงวิธีการคาํนวณค่าเบี7 ยเลี7ยงเดินทางในการปฏิบติัการบินของนกับิน (Per diem) มีผลตั7งแต่    
1 มกราคม 2562 เพื!อแก้ไขปัญหานักบินลาออกโดยปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนนักบินให้ทัดเทียม
อุตสาหกรรมและเพื!อใหก้ารจดัตารางบินของนกับินใหส้ามารถบริหารกาํลงัพลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ! งมีผลให้
ค่าเบี7 ยเลี7ยงเดินทางของนกับินเพิ!มขึ7น 840 ลา้นบาท  ขณะที!ค่าล่วงเวลาของนกับินในกลุ่มค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานลดลง 

� ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุงอากาศยาน มีจาํนวน 19,322 ลา้นบาท ลดลง 766 ลา้นบาท (Y.�%) สาเหตุ
หลกัจากค่าซ่อมอะไหล่ Life Limited Part ของเครื!องยนต ์Trent 800 ลดลง ประกอบกบัผลจากการแข็งค่าของเงิน
บาทเมื!อเทียบกบัสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐที!เป็นเงินกลุหลกัของค่าซ่อม ทาํใหค่้าซ่อมเมื!อคิดเป็นเงินบาทลดลง 

� ค่าเช่าเครื!องบินและอะไหล่ และค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายมีจาํนวนรวม 31,816 ลา้นบาท ลดลง 
2,246 ลา้นบาท (6.6%)  โดยมีรายละเอียดดงันี7  

- ค่าเช่าเครื!องบินและอะไหล่ เพิ!มขึ7น 12 ลา้นบาท (0.1%)  สาเหตุหลกัเกิดจากการรับมอบเครื!องบินเช่า
ดาํเนินงานแบบแอร์บสั A350-900 จาํนวน 3 ลาํ  ในเดือน ม.ค. ก.พ. และ มี.ค.61  ประกอบกบัมีค่าเช่าเครื!องยนต์
อะไหล่เพิ!มขึ7นจากเครื!องยนต์ TRENT800 จาํนวน 2 เครื!องยนต ์และ TRENT XWB จาํนวน Y เครื!องยนต์ เพิ!มขึ7น
จากปีก่อน  อย่างไรก็ตามผลจากเงินบาทแข็งค่าเมื!อเทียบกบัเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐฯ ทาํให้ค่าใชจ่้ายเมื!อคาํนวณเป็น
เงินบาทลดลงประมาณ  419 ลา้นบาท  

- ค่าเสื! อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย ลดลง 2,258 ลา้นบาท  (11.9%)  สาเหตุหลกัเกิดจากการเปลี!ยน
ประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื!องบินและเครื!องยนต์ โดยบนัทึกผลกระทบของเครื!องบินที!คิดค่าเสื!อมราคาครบ    
20 ปี แลว้ รวมไวใ้นปี 2561 จาํนวน 1,279 ลา้นบาท หากไม่รวมผลกระทบดงักล่าว ค่าเสื!อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจะ
ลดลง 979 ลา้นบาท เป็นผลจากมีเครื!องบิน ที!นั!งเครื!องบิน และสินทรัพยอื์!นที!คิดค่าเสื!อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ 
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� ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิมีจาํนวน 223 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 300 ลา้นบาท 
(57.4%) โดยมีรายละเอียดดงันี7    

- ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) 496 ลา้นบาท ขาดทุนตํ!ากวา่ปีก่อน 
372 ลา้นบาท  

- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั บริการเชื7อเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 218 ลา้นบาท กาํไร
ลดลง 32 ลา้นบาท 

- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั 29 ลา้นบาท กาํไรลดลง 9 ลา้นบาท  
- ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชั!นแนล แอร์พอร์ตโฮเตล็ จาํกดั 15 ลา้นบาท กาํไรลดลง  9 

ลา้นบาท 
-  ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทั ครัวการบินภูเกต็ จาํกดั 11 ลา้นบาท กาํไรลดลง  9  ลา้นบาท 
- ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ลดลง 13 ลา้นบาท 

จากการขายหุน้ทั7งจาํนวนโดยไดโ้อนกรรมสิทธิu ใหผู้ซื้7อเมื!อวนัที! 23 เม.ย.61 
 

� ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ  มีจาํนวน 4,245 ลา้นบาท ลดลง  87 ลา้นบาท  (2.0%)  สาเหตุหลกัเกิดจาก
จากเงินบาทแข็งค่าเมื!อเทียบกบัเงินสกุลหลกัของหนี7 สินระยะยาว ไดแ้ก่ เงินยโูร เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ หาก
ไม่รวมผลของอตัราแลกเปลี!ยนที!ทาํใหด้อกเบี7ยจ่ายเมื!อคาํนวณเป็นเงินบาทมียอดลดลงจาํนวน 102 ลา้นบาท ตน้ทุน
ทางการเงินจะเพิ!มขึ7นเลก็นอ้ยสาเหตุหลกัเกิดจากดอกเบี7ยจ่ายสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั7นเพิ!มขึ7นจากการกูย้ืมระยะสั7น
ในระหวา่งงวด อยา่งไรกต็ามดอกเบี7ยจ่ายสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวลดลงจากอตัราดอกเบี7ยที!ปรับลดลงตลอดปี 2562   

ประมาณการเงนิตอบแทนความชอบในการทํางาน  

เมื!อวนัที! 26 กนัยายน 2562  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ เรื!องมาตรฐานขั7นตํ!าของ
สภาพการจา้งในรัฐวิสาหกิจ (ฉบบัที! 4)  ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ! งไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ!มเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้งสาํหรับลูกจา้งซึ! งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี ขึ7นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัรา
สุดท้ายจาํนวน 400 วนั โดยมีผลบังคับใช้ตั7 งแต่วนัที!  27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีผลกับลูกจ้างที!
เกษียณอายุตั7งแต่วนัที! 30 กนัยายน 2562 เป็นตน้ไป การเปลี!ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯ ตั7งประมาณการหนี7 สินสาํหรับผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังานเพิ!มขึ7น 2,689 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดปัจจุบนั รายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.19 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื" องบิน จาํนวน 634 ลา้นบาท  ลดลง 2,825  ลา้นบาท 
(81.7%) ประกอบดว้ย 

- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครื!องบิน 456 ลา้นบาท ตํ!ากว่าปีก่อน 2,694 ลา้นบาท โดยในปีนี7 มีการตั7ง
สาํรองดอ้ยค่าสําหรับเครื!องบิน 15 ลาํ ประกอบดว้ย A300-600  1 ลาํ  A330-300  a ลาํ A340-500 3 ลาํ  A340-600 2 ลาํ   
B737-400  3 ลาํ และ B747-400  2 ลาํ รวม 381 ลา้นบาท และตั7 งสํารองด้อยค่าของเครื! องยนต์อะไหล่รวม _� 
เครื!องยนต ์จาํนวน 75 ลา้นบาท  ในขณะที!ปีก่อนตั7งดอ้ยค่าเครื!องบิน รวม 19 ลาํ รวม 3,064 ลา้นบาท เนื!องจากราคา
อา้งอิงจากผูป้ระเมินราคามาตรฐานของเครื!องบินแอร์บสั A340-500 และ A340-X�� ลดลงอย่างมาก นอกจากนี7ตั7ง
สาํรองดอ้ยค่าของเครื!องยนตอ์ะไหล่ รวม 10 เครื!องยนต ์ประมาณ 86 ลา้นบาท  
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- ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 178 ลา้นบาท ตํ!ากว่าปีก่อน 131 ลา้นบาท เนื!องจากมีการ
สาํรองดอ้ยค่าอะไหล่เครื!องบินหมุนเวียนที!เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมไดล้ดลงจากปีก่อน  

- กําไรจากอัตราแลกเปลี"ยนเงนิตราต่างประเทศ  จาํนวน 4,439 ลา้นบาท ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัรา
แลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศที!ยงัไม่เกิดขึ7น (Unrealized FX Gain)  2,243 ลา้นบาท ซึ! งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้
และสินทรัพยห์นี7 สินที!เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วนัสิ7นงวด จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื!อเทียบกบั
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ  เงินยโูร และเงินเยน ณ 31 ธนัวาคม 2562 เมื!อเปรียบเทียบกบั ณ สิ7นปีก่อน และกาํไรจาก
อตัราแลกเปลี!ยนเงินตราต่างประเทศที!เกิดขึ7นแลว้ (Realized FX Gain) 2,196 ลา้นบาท  

 EBITDA ของปี 2562 มีจาํนวน 8,804 ลา้นบาท ลดลง 5,690 ลา้นบาท (39.3%) โดยมี EBITDA Margin 
4.8% ลดลงจากปีก่อนที!เท่ากบั 7.3% 

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน  

หน่วย : ล้านบาท ม.ค.-ธ.ค. 

2562 2561 
เครื!องบิน 2,410 9,213 
อื!น ๆ (ที!ไม่ใช่เครื!องบิน) 1,062 908 

รวม 3,472 10,121 
 

ในปี 2562  บริษทัฯ มีรายจ่ายเพื!อการลงทุน  3,472 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 6,649 ลา้นบาท โดยรายจ่าย
เพื!อการลงทุนในปี 2562 ประกอบดว้ย  

-  การลงทุนในเครื!องบินจาํนวน 2,410 ลา้นบาท ตํ!ากว่าปีก่อน 6,803 ลา้นบาท สาเหตุหลกัเกิดจากในปี
ก่อนรับมอบเครื!องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350-900  จาํนวน 2 ลาํ  และเครื! องยนต์อะไหล่รวม 3 เครื!องยนต์
ได้แก่ TRENT XWB-84  สําหรับเครื! องบินแอร์บัส A350-900 จาํนวน 2 เครื! องยนต์ และเครื! องยนต์ GE90-115B 
สาํหรับเครื!องบินโบอิ7ง B777-300ER จาํนวน 1 เครื!องยนต ์สาํหรับการลงทุนในปีนี7 โดยส่วนใหญ่เป็นการซื7ออะไหล่
เครื!องบินหมุนเวียน และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเครื!องยนตอ์ะไหล่ GE90-115B จาํนวน 1 เครื!องยนต ์  

- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื!น ๆ จาํนวน  1,062  ล้านบาท  ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์การ
ใหบ้ริการของหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื7น ฝ่ายช่าง และฝ่ายครัวการบิน 

 
การจดัหาเงินทุน 

  ในปี  2562  บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดัหาเงินทุน รวมทั7งสิ7น  45,288  ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี7  
1. การเบิกเงินกูร้ะยะสั7นประเภทตั�วสัญญาใชเ้งินกบัสถาบนัการเงินในประเทศรวมทั7งสิ7น 21,500 ลา้นบาท 

เพื!อชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั7นและหุน้กูที้!ครบกาํหนดไถ่ถอนและใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 
2. ก ารอ อ ก หุ้ น กู้รว ม จําน ว น  18,788 ล้าน บ าท  โด ย เป็ น ก ารอ อ ก หุ้ น กู้ ใน เดื อ น พ ฤ ษ ภ าค ม 

2562  จาํนวน  10,000  ลา้นบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี)  และ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จาํนวน 8,788 ลา้นบาท 
(ระยะเวลา 1-15 ปี) เพื!อชาํระคืนหุ้นกูที้!ครบกาํหนดชาํระ และหรือคืนเงินกูข้องบริษทัฯ ที!มีตน้ทุนทางการเงินที!    
สูงกวา่ และหรือลงทุนในสินทรัพย ์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 
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3. การกูเ้งินระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ จาํนวน 5,000 ลา้นบาท เพื!อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในบริษทัฯ  

โดยสรุปเงินสดสุทธิไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง  ๆไดด้งันี7  

หน่วย : ล้านบาท 
   ม.ค.-ธ.ค. 

      2562   2561 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน   14,818 17,400 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน   (2,970) (2,099) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน   (3,726) (16,846) 
ผลกระทบจากการเปลี!ยนแปลงอตัราแลกเปลี!ยน       
      ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ!มขึ7น(ลดลง)   (151) 7 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ"มขึ น (ลดลง)   7,971 (1,538) 

 
ในปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานจาํนวน 14,818 ลา้นบาท ตํ!ากว่าปีก่อน 2,582 ลา้นบาท 

จากผลการดาํเนินงานที!ขาดทุนสูงกว่าปีก่อน  และเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 3,726 ลา้นบาท         
ตํ!ากว่าปีก่อนถึง 13,120  ลา้นบาท  เนื!องจากมีเงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมระยะสั7นเพิ!มขึ7น  แต่มี
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 2,970 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน 871 ลา้นบาท เนื!องจากในปีก่อนมีเงินสด
รับจากการขายหุ้นใน บริษทั โรงแรมรอยลัออคิด (ประเทศไทย) จาํกดั   (มหาชน)  เป็นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่า เงินสด ณ วนัที!  31 ธันวาคม 2562  มีจาํนวน 21,663  ลา้นบาท เพิ!มขึ7นจาก ณ วนัที!  31 ธันวาคม 2561  
จาํนวน 7,971 ลา้นบาท  

 
เครื"องบิน 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีเครื!องบินที!ใชใ้นการดาํเนินงาน ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 103 ลาํ (รวม
เครื!องบินแอร์บสั A320-200 จาํนวน 20 ลาํ ซึ! งใชด้าํเนินงานโดยบริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั)  เท่ากบั ณ สิ7นปี 
2561 ทั7งนี7  บริษทัฯ มีเครื!องบินที!ปลดระวางและรอการขาย ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 15 ลาํ ประกอบดว้ย 
เครื!องบินแบบแอร์บสั A340-500 จาํนวน 3 ลาํ  A340-600 จาํนวน 6 ลาํ A300-600 จาํนวน _ ลาํ  และเครื!องบินแบบ
โบอิ7ง  B737-400 จาํนวน 4 ลาํ และ B747-400 จาํนวน 1 ลาํ  
 
 สินทรัพย์ 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 256,665 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที!  
31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน  12,056  ลา้นบาท (4.5%) โดยมีรายละเอียด ดงันี7  
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ล้านบาท
% ของ

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท

% ของ

สินทรัพย์รวม
  ล้านบาท    %

สินทรพัย์หมุนเวยีน

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 21,663 8.4 13,692 5.1 +7,971 +58.2

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที!ถือไวเ้พื!อขาย                     23                     -                     490 0.2 -467 -95.3

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอื!น ๆ 27,848                  10.9 29,946 11.1 -2,098 -7.0

สินทรัพย์หมนุเวียน 49,534 19.3 44,128 16.4 +5,406 +12.3

ที!ดิน อาคาร และอุปกรณ์

   เครื!องบนิและเครื!องบนิและเครื!องยนตอ์ะไหล่จ่ายล่วงหน้า 40,470 15.8 45,946 17.1 -5,476 -11.9

   เครื!องบนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงิน 98,791 38.5 105,600 39.3 -6,809 -6.4

   อุปกรณ์การบนิหมุนเวยีน 11,578 4.5 11,708 4.4 -130 -1.1

   งานระหวา่งทาํ 333 0.1 341 0.1 -8 -2.3

   ที!ดิน  อาคาร และคา่ปรบัปรุง 13,092 5.1 13,311 5.0 -219 -1.6

   เครื!องมือ โรงซอ่ม และอุปกรณ์ 2,854 1.1 2,692 1.0 +162 +6.0

ที"ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 167,118 65.1 179,598 66.9 -12,480 -6.9

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื!นๆ 40,013 15.6 44,995 16.7 -4,982 -11.1

รวมสินทรัพย์ 256,665 100.0 268,721 100.0 -12,056 -4.5

31 ธ.ค. 2561 เปลี"ยนแปลง31 ธ.ค. 2562

งบการเงินรวม

 

สินทรัพยห์มุนเวียนมีจาํนวน 49,534 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 19.3% ของสินทรัพยท์ั7งหมดเพิ!มขึ7นจากวนัที!     
31 ธนัวาคม 2561  จาํนวน 5,406 ลา้นบาท (12.3%) โดยมีรายการที!เปลี!ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ!มขึ7น 7,971 ลา้นบาท (58.2%)  ส่วนหนึ! งเกิดจากเงินสดรับจากการ
ออกหุ้นกูใ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จาํนวน 8,788 ลา้นบาท ประกอบกบัเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานสูงกว่าเงินสด
สุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจดัหาเงิน   

- สินทรัพย์หมุนเวียนอื!นๆ ลดลง 2,098 ลา้นบาท (7.0%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี7 การค้าลดลง 1,212        
ลา้นบาท (11.7%) จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2562 ที!ลดลงจากเดือน ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มี
ความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี7จากลูกหนี7การคา้ไดใ้กลเ้คียงของปีก่อน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี7
เฉลี!ยประมาณ 22 วนั ซึ! งตํ!ากวา่ระยะเวลาการใหสิ้นเชื!อโดยปกติของบริษทัฯ  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที!ถือไวเ้พื!อขายลดลง  467 ลา้นบาท (95.3%) สาเหตุหลกัเกิดจากการโอน
กรรมสิทธิu เครื!องบินให้กบัผูซื้7อรวม X ลาํ ไดแ้ก่ เครื!องบินแอร์บสั A330-300 จาํนวน 5 ลาํ และเครื!องบินโบอิ7ง B747-
400 จาํนวน _  ลาํ  โดย ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที!ถือไวเ้พื!อขายประกอบดว้ย เครื!องบินโบอิ7ง 
B747-400 จาํนวน 1 ลาํ จาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท    
 
 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ มีจาํนวน  167,118 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 65.1%  ของสินทรัพยท์ั7งหมด ลดลง
จากวนัที! 31 ธนัวาคม 2561  เป็นจาํนวน 12,480 ลา้นบาท  (6.9%) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการคิดค่าเสื!อมราคา 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!นๆ มีจาํนวน 40,013 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น 15.6% ของสินทรัพยท์ั7งหมดลดลงจาก 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวน  4,982 ลา้นบาท (11.1%)  สาเหตุหลกัเกิดจาก 
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- สินทรัพยร์อการขาย ลดลง 1,241 ลา้นบาท (25.4%) สาเหตุหลกัเกิดจากการโอนเครื! องบินแบบแอร์บัส 
A330-300 จาํนวน 4 ลาํ ไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที!ถือไวเ้พื!อขายและการตั7งสาํรองดอ้ยค่าของเครื!องบินและเครื!องยนต์
เพิ!มขึ7น 

- ค่าตกแต่งเครื!องบินเช่าดาํเนินงานรอการตดับัญชีลดลง 540 ลา้นบาท (11.9%) จากการตดัจาํหน่ายค่า
อุปกรณ์และผลิตภณัฑใ์นห้องโดยสารของเครื!องบินเช่าดาํเนินงาน  และค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในโครงการปรับปรุง
เครื!องบินเช่าดาํเนินงานแบบโบอิ7ง 787-8 จาํนวน 6 ลาํ 

- สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีลดลง 1,108 ลา้นบาท (10.4%) สาเหตุหลกัเกิดจากภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีของค่าเผื!อการดอ้ยค่าของเครื!องบินลดลง 

- เงินประกนัการบาํรุงรักษาเครื!องบิน (Maintenance Reserve) เป็นเงินประกนัการบาํรุงรักษาเครื!องบินตาม
สัญญาเช่าที!ผูใ้ห้เช่าเรียกเก็บเป็นประกนัในการบาํรุงรักษาเครื! องยนต์เครื! องบินตามสภาพการบิน และเงื!อนไขการ
บํารุงรักษาเครื! องยนต์ตามตารางการบํารุงรักษา ลดลง 534 ล้านบาท (3.9%)  สาเหตุหลักเกิดจากการรับคืน 
Maintenance Reserve สาํหรับเครื!องบินเช่า B777-300ER จาํนวน a ลาํ ในส่วนการซ่อมบาํรุงเครื!องยนต์ GE90 จาํนวน 
7  เครื!องยนตจ์ากบริษทัผูใ้หเ้ช่าเครื!องบินรวมจาํนวน 2,267 ลา้นบาท 

- เงินมดัจาํสัญญาเช่าเครื! องบินลดลง 627 ลา้นบาท (11.6%)  สาเหตุหลกัเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาท
เมื!อเทียบกบัเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ทาํให้สินทรัพยเ์มื!อคาํนวณเป็นเงินบาทมียอดลดลง ทั7งนี7  รายการนี7 ไดมี้การจดั
ประเภทรายการใหม่จากเดิมแสดงรายการในค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินมดัจาํทั7งจาํนวน เปลี!ยนเป็นแสดงรายการใน
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และเงินมดัจาํเฉพาะส่วนที!ไม่เกิน 1 ปี ส่วนที!เกิน 1 ปี แสดงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื!น โดยจดั
ประเภทรายการของปี 2561 ใหม่เพื!อนํามาแสดงเปรียบเทียบในงบแสดงฐานะการเงินให้สอดคลอ้งกับปีปัจจุบัน 
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.37 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset)  ในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ -2.5 เปรียบเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน ซึ!งเท่ากบัร้อยละ -2.6  

หนี สิน 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 หนี7 สินรวมของ บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีจาํนวน  244,899 ลา้นบาท ลดลงจาก 
ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561  จาํนวน 3,366 ลา้นบาท (1.4%) โดยมีองคป์ระกอบหลกัของหนี7 สิน ดงันี7  

ล้านบาท
% ของ

หนี สินรวม
ล้านบาท

% ของ

หน ี สินรวม
  ล้านบาท %

หนี7 สินหมุนเวยีน  (ไม่รวมหนี7 สินระยะยาวที!ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 62,636              25.6 66,046              26.6 -3,410 -5.2

หนี สินระยะยาว

   หุ้นกู ้ 74,108              30.2 64,850              26.1 +9,258 +14.3

   หนี7 สินภายใตเ้งื!อนไขสญัญาเชา่เครื!องบนิ 46,456              19.0 58,982              23.8 -12,526 -21.2

   เงินกูย้ืมระยะยาว 23,288                9.5 24,444                9.8 -1,156 -4.7

   รวมหนี สินระยะยาว 143,852              58.7 148,276              59.7 -4,424 -3.0

หนี7 สินไม่หมุนเวยีนอื!นๆ 38,411              15.7 33,943              13.7 +4,468 +13.2

รวมหน ี สิน 244,899            100.0 248,265            100.0 -3,366 -1.4

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เปลี"ยนแปลง
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หนี7 สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี7 สินที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 21,731 ลา้นบาท) ซึ!งคิดเป็นร้อยละ 25.6 
ของหนี7 สินทั7งหมด มีจาํนวน 62,636 ลา้นบาท  ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 3,410 ลา้นบาท (5.2%)  สาเหตุ
หลกัเกิดจาก 

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 1,780 ลา้นบาท (9.8%)   สาเหตุหลกัเกิดจากการตั7 งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ       
ค่าซ่อมบาํรุงตามโครงการซ่อมบาํรุงแบบเหมาจ่ายลดลงจากการปรับลดอตัราค่าซ่อม และส่วนหนึ! งโอนไปเป็น
เจา้หนี7การคา้เนื!องจากมีการเรียกเกบ็เงินจากเจา้หนี7สาํหรับค่าใชจ่้ายของปีก่อนที!ไดมี้การตั7งค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายไวแ้ลว้ 
รวมทั7งค่านํ7ามนัคา้งจ่ายลดลง 

- เจ้าหนี7 การค้าลดลง 657 ล้านบาท (12.7%) สาเหตุหลกัเกิดจากจ่ายชําระหนี7 เจ้าหนี7 ค่าซ่อมบํารุง
เครื!องยนตต์ามโครงการซ่อมบาํรุงแบบเหมาจ่ายสาํหรับค่าใชจ่้ายของปีก่อน 

- รายรับดา้นขนส่งที!ยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 935 ลา้นบาท (3.1%)  เนื!องจากยอดขายลดลง 
- เงินกูย้ืมระยะสั7นเพิ!มขึ7น 500 ลา้นบาท (16.7%) จากการเบิกเงินกูร้ะยะสั7นประเภทตั�วสญัญาใชเ้งินกบั

สถาบนัการเงินในประเทศ เพื!อชาํระคืนเงินกูร้ะยะสั7น และหุน้กูที้!ครบกาํหนดไถ่ถอน  

หนี7 สินระยะยาว (รวมหนี7 สินที!ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ!งปี 21,731 ลา้นบาท)  ซึ! งคิดเป็นร้อยละ 58.7 ของ
หนี7 สินทั7งหมด มีจาํนวน 143,852 ลา้นบาท  ลดลง 4,424 ลา้นบาท  (3.0%)  จากการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว หุน้กู ้ 
และหนี7 สินภายใตเ้งื!อนไขสัญญาเช่าเครื!องบินรวมจาํนวน 24,019 ลา้นบาท  ถึงแมว้่าจะมีการออกหุน้กูร้ะยะเวลา 1-15 
ปี รวมจาํนวน 18,788 ลา้นบาท และกูเ้งินระยะยาวจาํนวน 5,000 ลา้นบาท ก็ตาม  นอกจากนี7 ผลจากการแข็งค่าของเงิน
บาทเมื!อเทียบกบัเงินสกุลยูโร เงินเยน และดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 31 ธันวาคม 2562  เมื!อเทียบกบั ณ วนัสิ7นงวดของปี 2561  
ทาํใหห้นี7 สินระยะยาวเมื!อคิดเป็นเงินบาทมียอดลดลงจาํนวน 4,193 ลา้นบาท   

หนี7 สินไม่หมุนเวียนอื!นๆ ซึ! งคิดเป็นร้อยละ 15.7 ของหนี7 สิ7นทั7งหมด มีจาํนวน 38,411 ลา้นบาท  เพิ!มขึ7น 4,468
ลา้นบาท  (13.2%)  สาเหตุหลกัเกิดจากประมาณการหนี7 สินสําหรับผลประโยชน์พนกังานเพิ!มขึ7น 3,204 ลา้นบาท จาก
การปรับประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทาํงานตามที!กล่าวไวข้า้งตน้  นอกจากนี7 ยงัมีการประมาณการ
หนี7 สินระยะยาวเพิ!มขึ7 น 1,257 ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่อมใหญ่ เครื! องบิน เครื! องยนต์เครื! องบิน และ
ส่วนประกอบอื!นๆ สําหรับรายการซ่อมที!จะตอ้งจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญาเพื!อรับรู้ภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงาน  

 ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหนี7 สินที!มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest Bearing 
Debt to Equity)  เท่ากบั 12.5 เท่า สูงกวา่ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ที!เท่ากบั 7.4  เท่า  และมีอตัราส่วนหนี7 สินรวมต่อ
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 20.8 เท่า เพิ!มขึ7นจาก ณ สิ7นปี 2561 ที!เท่ากบั  12.1 เท่า 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562  ส่วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 11,766 ลา้นบาท  ลดลงจากวนัที! 31 ธนัวาคม 2561  
จาํนวน 8,690 ลา้นบาท (42.5%)  สาเหตุหลกัเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีสิ7นสุด
วนัที!  31 ธันวาคม 2562  มีผลขาดทุน ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที! 15 เรื! องรายได้จากสัญญาที!ทาํกบัลูกคา้มาใช้ ทาํให้กาํไรสะสม ณ วนัที!  1 มกราคม 2562 เพิ!มขึ7 น
จาํนวน 2,159 ลา้นบาท  ทั7งนี7  ส่งผลให้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Return on Equity)  ลดลงจากร้อยละ       
-44.1  ในปี 2561 เป็นร้อยละ -74.6 ในปีนี7  
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สภาพคล่อง 

ณ วนัที! 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 21,663 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของสินทรัพยร์วม เพิ!มขึ7นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยในปี 2562 บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยไดจ้ดัหาเงินทุนจากเงินกูย้ืมระยะสั7นและระยะยาวจากทั7งสถาบนัการเงินต่างๆ และออกหุน้กูจ้าํนวน 
2 ครั7 ง ในเดือนพฤษภาคม 2562  และเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี7 ยงัได้รับเงินประกันการบํารุงรักษา
เครื!องบินสําหรับเครื!องบินเช่าดาํเนินงานโบอิ7ง B777-300ER  จาํนวน 2,267 ลา้นบาทจากผูใ้ห้เช่าเครื!องบินตามที!
กล่าวมาขา้งตน้ รวมถึงการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดปี 2563 ภายใตเ้งื!อนไขที!ใชค้วามระมดัระวงั พบว่า
บริษทัฯ ยงัคงมีเงินสดสาํรองในมือคงเหลืออยูใ่นระดบัที!เพียงพอและสามารถดาํเนินกิจการตามปกติ หากไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที!บริษทัไม่สามารถควบคุมได ้นอกจากนี7 ยงัมีวงเงินสินเชื!อ Committed Credit Line 
พร้อมเบิกใชที้!บริษทัฯ มีกบัธนาคารต่างๆ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 13,500 ลา้นบาท  

 

4. ปัจจยัที"มผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

อุตสาหกรรมการบินในปี 2563 ยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายทั7งจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที!ยงัคง
แพร่ระบาดอย่างต่อเนื!องในหลายประเทศ ทาํให้ประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ไดป้ระกาศห้ามหรือ
เตือนประชาชนของตนใหง้ดการเดินทางไปยงัประเทศที!มีการแพร่ระบาด ซึ! งส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี!ยงไม่ไดก้บั
อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที!ยว เป็นเหตุให ้บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ตอ้งปรับลดเที!ยวบินและลด
ปริมาณการผลิตให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูโ้ดยสารที!ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการตาม
มาตรการในการบริหารจดัการผลกระทบอย่างเขม้ขน้ โดยจดัตั7งคณะทาํงานเรื!องการแกไ้ขปัญหา เพื!อติดตามสั!งการ 
และเฝ้าติดตามอย่างใกลชิ้ดเพื!อรับมือกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ที!ยงัไม่มีสัญญาณที!คลี!คลายและยงัคงทวีความ
รุนแรง และลุกลามในภูมิภาคยุโรปในอีกหลายประเทศในขณะนี7   นอกจากนี7ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่ง
สหรัฐฯ และจีนที!ยงัดาํเนินต่อเนื!อง ถึงแมว้่าการเจรจาจะบรรลุขอ้ตกลงในเบื7องตน้แลว้ แต่คาดว่ายงัคงนาํไปสู่การ
เจรจาในขั7นต่อๆไป  ประกอบกับประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองภายหลัง จากการถอนตัวของ สหราช
อาณาจกัรจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิท  ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน 
รวมทั7งสถานการณ์ราคานํ7ามนัในตลาดโลกและอตัราแลกเปลี!ยนที!ยงัคงมีความผนัผวน 

 จากปัจจยัลบต่างๆ และสถานการณ์การแข่งขนัที!รุนแรงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ
บริษทัฯ  จึงไดท้บทวนสภาพแวดลอ้มภายนอกของอุตสาหกรรมการบิน สภาวะตลาดและการแข่งขนัสภาพแวดลอ้ม
ภายใน โดยไดจ้ดัทาํแผนฟื7 นฟูระยะเร่งด่วนระยะที! 2 โดยดาํเนินการควบคู่ไปกบัการดาํเนินการตามแผนดาํเนินการ
ตามกลยทุธ์หลกั ประกอบดว้ย Y แนวทางการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  

- การเพิ!มรายได้  โดยดําเนินกลยุทธ์เจาะกลุ่มลูกค้าแบบ Personalized มุ่งเน้นการสร้างรายได้เสริม 
(Ancillary Revenue) รวมทั7 งเร่งดําเนิ นงานด้าน Digital Marketing โดยใช้  Big Data และ   Data Analytic ในการ
วิเคราะห์ตลาดเพื!อใชเ้ป็นเครื!องมือในการเพิ!มการขายทาง Online ใหม้ากขึ7น 

- การควบคุมและลดค่าใช้จ่าย โดยมีมาตรการตดัค่าใชจ่้ายที!ไม่จาํเป็น ลดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการอยา่งสมคัรใจ เป็นตน้ 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน อาทิ การบริหารจดัการฝูงบินให้มีประสิทธิภาพ โดยเร่งสรุป
แผนการจดัหาเครื!องบินให้มีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั7งควบคุมติดตามแผนการจาํหน่าย
เครื!องบินที!ปลดระวาง และทรัพยสิ์นให้ไดต้ามแผนการขายเครื!องบิน และวางแผนระยะยาวในการลดหนี7 สินเพื!อลด
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อตัราส่วนหนี7 สินต่อทุนให้ตํ!าลงเพื!อลดความเสี!ยงของสถานะทางการเงินและหนี7 สินของบริษทัฯ รวมทั7งปรับปรุง
โครงสร้างองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ และบรรจุบุคลากรในตาํแหน่งสาํคญัใหค้รบถว้น 
เพื!อใหม้ั!นใจวา่การดาํเนินการทั7งหมดมีการกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด   

นอกจากนี7ในเดือน มกราคม และกมุภาพนัธ์ 2563 มีเหตุการณ์สาํคญัดงันี7  

- สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที! 16 เรื!องสัญญาเช่า และฉบบัที! 9 
เรื!องเครื!องมือทางการเงิน ที!มีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที!เริ!มในหรือหลงัวนัที! 1 มกราคม 2563 เป็นตน้
ไปนั7น  บริษทัฯ ไดศึ้กษาเตรียมการรองรับและมีความพร้อมในการปฏิบติัให้เป็นไปตามที!มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกาํหนด  โดยบริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช ้และได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

- ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 บริษทั สายการบินนกแอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ!มทุน
จาํนวนรวม 888 ลา้นหุ้น มูลค่าที!ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคา 2.50 บาท ทั7งนี7  บริษทั การบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ไม่ไดซื้7อหุน้สามญัเพิ!มทุน จึงทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัจากเดิมร้อยละ 15.94 ลดลงเหลือร้อยละ 
13.28  รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8.38.2 
 

5. สรุปอัตราส่วนทางการเงนิที"สําคัญ 

2562 2561

อัตราส่วนทางการเง ิน (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.91 0.75 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงนิก ูห้มุนเวียน) เท่า 1.15 0.89 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)

อัตรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํ เนินงาน ร้อยละ (6.74) (4.54)

อัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้อยละ (6.52) (5.79)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น ร้อยละ (74.59) (44.10)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (2.51) (2.58)

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเง ิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี7สินที!มีภาระดอกเบี7ยต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น เท่า 12.52 7.40 

อัตราส่วนหนี7สินรวมต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น เท่า 20.81 12.14 

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี7ย เท่า 1.98 3.22 

อัตราส่วนหนี7สินสุทธิต่อ EBITDA เท่า 25.36 16.18 

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพัน เท่า 0.70 0.85 

ม.ค.-ธ.ค.
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ความหมายและสูตรในการคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 
 =   สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที!ถือไวเ้พื!อขาย) / หนี7 สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ

ดา้นการขนส่งที!ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงนิกู้หมุนเวยีน) (Current Ratio Included Committed Credit Line) 
 = (สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที!ถือไวเ้พื!อขาย)+วงเงินกูห้มุนเวียน) / หนี7 สินหมุนเวียน   

(ไม่รวมรายรับดา้นการขนส่งที!ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin) 
 =  กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน/รายไดร้วม(ไม่รวมอตัราแลกเปลี!ยนและกาํไรจากการเปลี!ยนสดัส่วน 
      เงินลงทุน) 
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin) 
   =  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายไดร้วม(ไม่รวมอตัราแลกเปลี!ยนและกาํไรจากการเปลี!ยนสดัส่วนเงินลงทุน) 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on  Equity) 
 =  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้เฉลี!ย  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)  
 =  กาํไร(ขาดทุน)ก่อนหกัดอกเบี7ยและภาษี / สินทรัพยร์วมเฉลี!ย 
อัตราส่วนหนี สินที"มภีาระดอกเบี ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bear ing Debt to Equity)  
 =  (เงินกูย้ืมระยะสั7น+หนี7 สินระยะยาวรวมส่วนที!ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อัตราส่วนหนี สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)  
 =  หนี7 สินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี ย (Interest Coverage Ratio)  

=   กาํไรก่อนหกัตน้ทุนทางการเงิน ภาษี กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี!ยน ค่าเสื!อมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย  กาํไรจากการเปลี!ยนสดัส่วนเงินลงทุน ประมาณการเงินตอบแทนความชอบในการทาํงาน 
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละเครื!องบิน (EBITDA) / ดอกเบี7ยจ่าย 

อัตราส่วนหนี สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) 
 =  (หนี7 สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Debt Service Coverage Ratio)  
 =  EBITDAR / (การชาํระคืนหนี7 สินระยะยาว + ดอกเบี7ยจ่าย + ค่าเช่าเครื!องบินและอะไหล่) 
 
 
 
 


