คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
สำหรับไตรมำส 1 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
ของบริษทั กำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท กำรบินกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินสำหรับไตรมำส 1 ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2560
บทสรุปผู้บริหำร
เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่ 1 ปี 2560 ขยำยตัวในระดับที่ดี ซึ่งมีผลมำจำกกำรขยำยตัวจำกตัวเลขกำรส่งออกและกำร
บริโภคเอกชนที่ขยำยตัวได้ดี โดยในไตรมำส1 ปี2560 มูลค่ำกำรส่งออกมีกำรขยำยตั วที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี นอกจำกนั้นกำรลงทุน
ของภำคเอกชนมีสัญญำนฟื้นตัว โดยอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปและอัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำนในเดือนมีนำคม 2560 ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรก
ในรอบ 3 เดือ น ทำให้ ไตรมำสที่ 1 ปี 2560 อัตรำเงินเฟ้อ ทั่วไป และอัตรำเงินเฟ้อพื้นฐำนขยำยตัวร้อยละ 1.3 แ ละ 0.7 ต่อ ปี
ตำมลำดับ (ที่มำ: กระทรวงกำรคลัง)
ภำคอุตสำหกรรมกำรบินในไตรมำสที่ 1 ปี 2560 มีอัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำร ( RPK) ของทุก
ภูมิภำคทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.0 ซึ่งภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคมีอัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำรสูงสุดอยู่ ที่ร้อยละ
10.0 รองลงมำคือสำยกำรบินในภูมิภำคตะวันออกกลำงและยุโรป ที่มีอัตรำเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9.1 และ 6.9 ตำมลำดับ ในส่วนของ
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ASK) ของทุกภูมิภำคทั่วโลกมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ซึ่งภูมิภำคตะวันออกกลำง
มีอัตรำกำรเติบโตของปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำรสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 9.2 รองลงมำคือสำยกำรบินในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิคและ
ยุโรปที่ร้อยละ 7.1 และ 5.3 ตำมลำดับ สำเหตุหลักที่กระตุ้นกำรเติบโตของนักเดินทำงคือรำคำขำยบัตรโดยสำรที่ลดลง โดยรำคำ
บัตรโดยสำรของอุตสำหกรรมกำรบินนั้นลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ (ที่มำ: สมำคมขนส่งทำงอำกำศ
ระหว่ำงประเทศ)
สำหรับภำคกำรท่อ งเที่ยวของประเทศไทยจ ำนวนนักท่อ งเที่ยวต่ำงชำติในไตรมำส 1 ปี2560 เติบโตร้อ ยละ 1.7 ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคเอเชียใต้มีอัตรำกำรเติบโตที่สูงสุดที่ร้อยละ 15.8 รองลงมำคือนักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคตะวันออกกลำง
และอเมริกำ ที่มีอัตรำเติบโตที่ร้อยละ 15.2 และ 12.5 ตำมลำดับ สำหรับนักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคยุโรปเติบโตเพียงร้อยละ 6.2 ซึ่ง
เป็นกำรเติบโตที่หดตัวเมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 ที่มีอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจำกประเทศ
จีนซึ่ง เป็นสัดส่ วนหลัก ของจำนวนนัก ท่อ งเที่ยวต่ำงชำติที่เดินทำงมำยังประเทศไทยมีจำนวนลดลงร้ อยละ 7 .2 ส่วนหนึ่งเป็น
ผลกระทบจำกกำรปรำบปรำมทัวร์ศูนย์เหรียญตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 (ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ)
สำหรับไตรมำส 1 ปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำกำรเติบโตของผู้ โดยสำรอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ซึ่งจำกข้อมูลสัดส่วนจุดขำยบัตร
โดยสำร (Point-of-Sale) ของบริษัทฯ พบว่ำจำนวนนักท่องเที่ยวจำกจุดขำยบัตรโดยสำรภูมิภำคยุโรปมีกำรปรับตัวลดลง ซึ่ง
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกั บจำนวนนัก ท่อ งเที่ยวยุโรปที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยที่เติบโตลดลง อย่ำงไรก็ตำมจุดขำยบัตร
โดยสำรภูมิภำคอเมริกำมีแนวโน้มกำรปรับตัวที่ดีขึ้นโดยมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 8.7 นอกจำกนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีจุดขำย
อยู่ที่สำธำรณรัฐประชำชนจีน มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 36.3 ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรขยำยเส้นทำงบินไปยังประเทศจีนตั้งแต่เดือน
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กรกฎำคม ปี 2559 ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะขยำยตลำดในประเทศจีนและทวีปอเมริกำ โดยเฉพำะประเทศในแถบอเมริกำ
ใต้ที่มีกำลังซื้อสูง
สำหรับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 7,469.0 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
3.9 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2559 กำรลดลงของรำยได้รวมเป็นผลมำจำกธุรกิจสำยกำรบินและธุรกิจสนำมบินเป็นหลัก
โดยลดลงร้อยละ 3.9 และร้อยละ 12.1 ตำมลำดับ เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเติบโตของผู้โดยสำรที่มีกำรชะลอตัว โดยเติบโตร้อยละ
2.7 ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยที่มีกำรเติบโตเพียงร้อยละ 1.7 (ที่มำ: กำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำหรับไตรมำส 1 ปี 2560 รวมถึงอัตรำรำคำบัตรโดยสำรเฉลี่ยมีกำรปรับตัวลดลง โดยเฉพำะรำคำ
บัตรโดยสำรในเส้นทำงภูมิภำคอินโดจีนซึ่งปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ทั้งนี้เป็นผล
มำจำกภำวะกำรแข่งขันในตลำดที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น จำกกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนสำยกำรบินที่ให้บริกำรในตลำดเดียวกัน กำร
เติบโตของตลำดอินโดจีนโดยรวมมีควำมต้องกำรในกำรเดินทำงร้อยละ 10.8 แต่ในขณะที่จำนวนที่นั่งเติบโตที่ร้อยละ 16.3 สำหรับ
ไตรมำส 1 ของปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรำบรรทุกโดยสำรเฉลี่ย (Load Factor) ร้อยละ 71.3 ลดลง 3.1 จุด เทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกันของปีก่อนหน้ำ รำยได้จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรต่อหน่วย (Yield) เท่ำกับ 4.91 บำท ลดลงร้อยละ 9.7 เทียบกับไตรมำส 1
ปี 2559
ไตรมำส 1 ของปี 2560 รำยได้รวมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมบินมีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2559 โดยเป็นผลมำจำกธุรกิจครัวกำรบินซึ่งมีรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559
ซึ่งกำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวเป็นผลมำจำกจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำ ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 6 สำยกำรบิน ส่งผลให้จำนวนอำหำรที่ผลิตเฉลี่ย
ต่อวันมีอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 สำหรับธุรกิจบริกำรภำคพื้นและกำรให้บริกำรในลำนจอดและอุปกรณ์ภำคพื้น นั้นมีรำยได้เติบโต
ขึ้นในอัตรำร้อยละ 10.4 เป็นผลมำจำกจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 สำยกำรบิน ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร
มีอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับไตรมำส 1 ของปี 2559
ไตรมำส 1 ของปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 565.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จำนวน 1,009.5 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 64.1 โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกับ 548.4 ล้ำนบำท ทั้งนี้เป็นผลหลักมำจำกรำคำน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.26 บำทต่อหุ้น
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เหตุกำรณ์สำคัญ
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2560 มีเหตุกำรณ์สำคัญต่ำงๆ ดังนี้
1. ในไตรมำสแรก บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเส้นทำงใหม่ ดังนี้
เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน:
 กรุงเทพ – ดำนัง
จำกจำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (กุมภำพันธ์ 2560)
 เชียงใหม่ – มัณฑำเลย์ จำกจำนวน 4 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มีนำคม 2560)
 เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน จำกจำนวน 10 เที่ยวบินต่อสัปดำห์เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มีนำคม 2560)
เที่ยวบินใหม่:
 สมุย - กวำงโจว
จำนวน 7 เที่ยวบินต่อสัปดำห์ (มกรำคม 2560)
2. ในเดือนกุมภำพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินกำรเดินอำกำศใหม่ตำมมำตรฐำนอ งค์กรกำรบินพลเรือน
ระหว่ำงประเทศ หรือ ICAO จำกสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งใบรับรองนี้แสดงให้เห็นว่ำกำร
จัดกำรในกำรดำเนินงำนและระบบกำรควบคุมของ บริษัทฯ มีมำตรฐำนสูงและได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล
3. บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่ อย ลงทุนในบริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียน 1.0 ล้ำ นบำท โดยบริ ษัท ครั วกำรบินกรุงเทพ จ ำกัด ถือ หุ้ นในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99 กำรลงทุน ดังกล่ำวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริกำรอำหำรขึ้นเครื่องให้กับสำยกำรบินต่ำงๆ ที่สนำมเชียงใหม่
4. ไตรมำส 1 ของปี 2560 บริษัท บริกำรภำคพื้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS Ground) มีจำนวน
สำยกำรบินลูกค้ำเพิ่มขึ้น 2 สำยกำรบิน เทียบกับไตรมำส 1 ของปี 2559 โดยมีจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำที่ให้บริกำรด้ำน
อุปกรณ์ภำคพื้นดินเพิ่มขึ้นจำก 69 สำยกำรบิน เป็น 71 สำยกำรบิน
5. บริษัท บำงกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดตั้ง บริษัท แอร์ เสียมเรียบ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจสำยกำรบินในประเทศ
กัมพูชำ เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 มีทุนจดทะเบียน 3.0 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย บริษัท บำงกอกแอร์เวย์ส โฮลดิ้ง
จำกัด จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำวร้อยละ 49.0 ปัจจุบันยังไม่ได้เรียกชำระค่ำหุ้น
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คำอธิบำยผลกำรดำเนินงำนและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
บริษัทฯ เป็นสำยกำรบินที่ให้บริกำรเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นบริกำรระดับพรีเมี่ยมให้แก่ผู้โดยสำร บริษัทฯ เป็นเจ้ำของและ
ดำเนินกำรกิจกำรสนำมบิน 3 สนำมบิน ได้แก่ สนำมบินสมุย สนำมบินสุโขทัย และสนำมบินตรำด นอกจำกจำกธุรกิจสำยกำรบิน
และธุรกิ จสนำมบินแล้ว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจสนำมบิน ได้แก่ กำรให้ บริกำรกิจกำรภำคพื้นดิน กำร
ให้บริกำรอำหำรบนเที่ยวบิน และกำรให้บริกำรคลังสินค้ำระหว่ำงประเทศ ให้กับสำยกำรบินตนเองและสำยกำรบินอื่นๆ
งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินของบริษัทย่อยจำนวน 11 บริษัท ได้แก่
1) บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด (BAC) 2) บริษัท บริกำรภำคพื้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS
Ground) 3) บริษัท กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพื้น จำกัด (PGGS) 4) บริษัท บำงกอกแอร์ เวย์ส โฮลดิ้ง จำกัด (PGH)
5) บริษัท เอสเอ เซอร์วิสเซส จำกัด 6) บริษัท บีเอฟเอส คำร์โก้ ดีเอ็มเค จำกัด 7) บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้ำส์ จำกัด 8) บริษัท
ครัวกำรบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด 9) บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด 10) บริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพสมุย จำกัด และ 11) บริษัท ครัว
กำรบินกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
ข้อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
ข้อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
รำยได้จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรแบบประจำ (1)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (ASK) (2)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ

หน่วย
ล้ำนบำท

ล้ำนที่นั่ง-กม.

เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
ปริมำณกำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK) (2)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (Load Factor)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
จำนวนผู้โดยสำรที่ขนส่ง (2)
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ

ล้ำนที่นั่ง-กม.

ร้อยละ

พันคน

มกรำคม-มีนำคม
ปี 2560
ปี 2559

6,041.8
3,755.9
2,285.9
1,727.8
929.0
798.8

6,279.3
3,898.9
2,380.4
1,551.1
878.4
672.7

1,231.5
716.6
514.9
71.3
77.1
64.5
1,623.2
1,161.3
461.9

1,153.6
709.2
444.4
74.4
80.7
66.1
1,580.0
1,145.1
434.9
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ข้อมูลธุรกิจสำยกำรบิน
จำนวนเที่ยวบิน
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
จำนวนที่นั่งทั้งหมด
เส้นทำงกำรบินภำยในประเทศ
เส้นทำงกำรบินระหว่ำงประเทศ
อัตรำกำรใช้เครื่องบิน
แอร์บัส เอ320
แอร์บัส เอ319
เอทีอำร์72-500 และ เอทีอำร์72-600
จำนวนเครื่องบิน ณ วันที่สิ้นสุดไตรมำส
แอร์บัส เอ320
แอร์บัส เอ319
เอทีอำร์72-500
เอทีอำร์72-600

หน่วย
เที่ยวบิน

พันที่นั่ง

ชั่วโมงต่อวัน

ลำ

ระยะทำงบินโดยเฉลี่ย
ระยะทำงบิน (2)

กิโลเมตร
ล้ำนกิโลเมตร

รำยได้จำกกำรขนส่งผู้โดยสำรต่อหน่วย (Passenger Yield) (3)

บำทต่อคน-กม.

รำยได้ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (RASK)
ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (CASK)
บำทต่อ
ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำรไม่รวมค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมำณกำรผลิต
ด้ำนผู้โดยสำร
(CASK - Fuel)
RASK – CASK

มกรำคม-มีนำคม
ปี 2560
ปี 2559

18,310
12,662
5,648
2,243.7
1,499.1
744.6
9.6
10.4
10.6
7.9
34
9
12
6
7
758.7

17,120
11,828
5,292
2,078.7
1,405.5
673.2
9.3
10.4
9.8
7.6
32
8
12
7
5
730.1

13.3
4.91
3.74
3.36
2.70

12.1
5.44
4.42
3.29
2.80

0.38

1.13

หมำยเหตุ :
(1) ตัวเลขเหล่ำนี้จะแตกต่ำงจำกตัวเลขที่แสดงในงบกำรเงินรวมเนื่องจำกเป็นตัวเลขที่รวมรำยได้จำกเที่ยวบินแบบประจำ รำยได้สุทธิจำกกำรแลกเปลี่ยนกำรรับขนส่ง
ผู้โดยสำรสุทธิจำกเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยสำยกำรบินอื่นและขำยโดยบริษัทฯ ตำมควำมตกลงเที่ยวบินร่วม (code-sharing) รำยได้จำกกำรขำยที่นั่งโดยสำรบน
เที่ยวบินของสำยกำรบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็นเที่ยวบินร่วม (Interline) รำยได้ค่ำธรรมเนียมชดเชยค่ำน้ำมันและเงินค่ำประกันภัยเรียกเก็บจำกผู้โดยสำร แต่ไม่รวมรำยได้จำก
กำรให้บริกำรคลังสินค้ำ และกำรให้บริกำรเที่ยวบินเช่ำเหมำลำ และยังไม่ได้หักส่วนลดและค่ำคอมมิชชั่น
(2) ไม่รวมเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยสำยกำรบินอื่นและขำยโดยบริษัทฯ แต่รวมเที่ยวบินที่ดำเนินกำรโดยบริษัทฯ และขำยโดยสำยกำรบินอื่น
(3) รำยได้จำกผู้โดยสำร รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมชดเชยค่ำน้ำมันและเงินค่ำประกันภัยเรียกเก็บจำกผู้โดยสำร และไม่รวมรำยได้ ค่ำสัมภำระน้ำหนักเกิน หำรด้วยปริมำณ
กำรขนส่งผู้โดยสำร (RPK)
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งบกำรเงินรวมสำหรับไตรมำสที่1 ปี 2560 ประกอบด้วยงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและงบกำรเงินของบริษัทย่อยรวม 10 บริษัท
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–มีนำคม
เปลี่ยนแปลง
จำนวน
%
(1,009.5)
(64.1)

2560

2559

565.0

1,574.6

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน

449.8

443.7

6.1

1.4

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

159.7

241.8

(82.1)

(34.0)

ดอกเบี้ยรับ

33.7

39.7

(5.9)

(15.0)

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

35.4

60.7

(25.3)

(41.7)

รำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน (1)

0.3

4.9

(4.6)

(93.6)

1,105.1

2,154.8

(1,049.6)

(48.7)

ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย

289.7

247.4

42.3

17.1

EBITDA(2)

1,394.8

2,402.2

(1,077.3)

(41.9)

ค่ำเช่ำเครื่องบิน

596.5

448.4

148.1

33.0

EBITDAR(2)

1,991.3

2,850.6

(859.2)

(30.1)

รำยได้รวม

7,469.0

7,775.7

(306.7)

(3.9)

รำยได้จำกกำรดำเนินงำน (3)

7,399.5

7,670.4

(270.8)

(3.5)

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
EBIT Ratio (ร้อยละ)

548.4
14.9

1,552.9
28.1

(1,004.5)
(13.2)

(64.7)

EBITDA Ratio (ร้อยละ)

18.9

31.3

(12.5)

EBITDAR Ratio (ร้อยละ)

26.9

37.2

(10.3)

กำไรสำหรับปี/งวด

บวก:

หัก:

EBIT (2)

บวก:

บวก:

หมำยเหตุ
(1) กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำไรจำกกำรขำยสินทรัพย์
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(2) สำหรับกำรคำนวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR ต่อรำยได้จำกกำรดำเนินงำน เป็นกำรคำนวณเพิ่มเติมซึ่งผู้ลงทุนไม่ควรพิจำรณำเป็นกำรแสดงผล
กำรดำเนินงำนหรือสภำพคล่อง หรือใช้ทดแทนกำไรสำหรับปี/งวด หรือกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน ซึ่งถูกแสดงในงบกำรเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น
ตำมมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ทั้งนี้ เนื่ องจำกมี วิธีกำรคำนวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR หลำยวิธี EBIT EBITDA และ EBITDAR ตำมที่ ปรำกฏใน
เอกสำรฉบับนี้ อำจไม่สำมำรถนำไปเปรียบเทียบกับมำตรวัดที่มีชื่อเรียกอย่ำงเดียวกันที่ใช้โดยบริษัทอื่น
(3) รำยได้รวมหักกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ และรำยได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน

กำไรจำกกำรดำเนินงำนและกำไรสุทธิ
บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 และปี 2560 เท่ำกับ 7,670.4 ล้ำนบำท และ 7,399.5
ล้ำนบำทตำมลำดับ ซึ่ง ลดลงร้อยละ 3.5 เป็นผลมำจำกรำยได้ผู้โดยสำรที่ลดลง อันเนื่องจำกรำคำบัตรโดยสำรที่ปรับลดลง
ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพิ่มขึ้นจำก 5,685.3 ล้ำนบำท เป็น 6,492.1 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 14.2 กำร
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกค่ำเช่ำเครื่องบิน ค่ำบริกำรผู้โดยสำร โดยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 49.8 โดยเพิ่มจำก 756.5
ล้ำนบำทเป็น 1,133.5 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1 ปี 2560
บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำยและภำษีเงินได้ บวกด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย และค่ำเช่ำเครื่องบิน (EBITDAR)
ค ำนวณจำกรำยได้ ร วม (ไม่ ร วมรำยได้ เงิน ปั น ผล ดอกเบี้ ย รั บ ก ำไรจำกอั ต รำแลกเปลี่ย น และรำยได้ ที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บกำร
ดำเนินงำน) หักด้วยค่ำใช้จ่ำยรวม บวกกลับด้วยค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย และค่ำเช่ำเครื่องบิน เท่ำกับ 2,850.5 ล้ำนบำท และ
1,991.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.2 และร้อยละ 26.9 ของรำยได้จำกกำรดำเนินงำนในไตรมำส 1 ปี 2559 และปี 2560
ตำมลำดับ
ไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 565.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปี 2559 จำนวน 1,009.5 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 64.1 ทั้งนี้ เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ำกับ 548.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.1 ของ
กำไรสำหรับงวด
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รำยได้
รำยได้รวมของบริษัทฯ (โดยไม่รวมรำยได้ระหว่ำงสำยธุรกิจ) สำมำรถแบ่งตำมสำยธุรกิจออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม – มีนำคม
2560

%

2559

%

1. ธุรกิจสำยกำรบิน

5,981.8

80.1

6,222.7

2. ธุรกิจสนำมบิน

156.2

2.1

3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมบิน

983.3

4. รำยได้ที่ไม่ได้แบ่งตำมสำยธุรกิจ
รวมรายได้

เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท

%

80.0

(240.9)

(3.9)

177.7

2.3

(21.5)

(12.1)

13.2

879.2

11.3

104.1

11.9

347.7

4.6

496.1

6.4

(148.4)

(29.9)

7,469.0

100.0

7,775.7

100.0

(306.7)

(3.9)

รายได้จากธุรกิจสายการบิน
รำยได้ค่ำโดยสำรประกอบด้วยรำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบประจำและรำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบเช่ำ
เหมำลำโดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม – มีนำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

2560

2559

รำยได้สุทธิจำกกำรขนส่งผู้โดยสำรแบบประจำ

5,813.8

6,138.6

(324.8)

(5.3)

รำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบเช่ำเหมำลำ

109.3

-

109.3

n.a.

รวมรำยได้ค่ำโดยสำร

5,923.1

6,138.6

(215.5)

(3.5)

58.7

84.1

(25.4)

(30.2)

5,981.8

6,222.7

(240.9)

(3.9)

ค่ำระวำงขนส่ง
รวมรายได้ธุรกิจสายการบิน
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รำยได้จำกกำรให้บริกำรเที่ยวบินแบบประจำทั้งเส้นทำงกำรบินในประเทศและระหว่ำงประเทศในไตรมำสที่ 1 ของปี 2560
เท่ำกับ 5,813.8 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรที่มีกำร
เติบโตอย่ำงชะลอตัว โดยในไตรมำส 1 ปี 2560 จำนวนผู้โดยสำรมีกำรเติบโตเพียงร้อยละ 2.7 อีกทั้งรำคำบัตรโดยสำรเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 6.3 เทียบกับไตรมำส 1 ปี 2559
รายได้จากธุรกิจสนามบิน
สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 รำยได้จำกธุรกิจสนำมบินคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.1 ของรำยได้รวม
ของบริษัทฯ รำยได้จำกธุ รกิ จสนำมบินมำจำกรำยได้ค่ำบริกำรผู้โดยสำรที่ได้รับจำกผู้โดยสำรขำออก ซึ่งรำยได้ค่ำบริกำร
ผู้โดยสำรโดยส่วนใหญ่ เป็นรำยได้ที่มำจำกสนำมบินสมุย ไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯมีรำยได้จำกธุรกิจสนำมบิน 156.2
ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 12.1 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมำจำกจำนวนผู้โดยสำรขำออกจำกสนำมบินสมุย
ในเส้นทำงต่ำงประเทศของทุกสำยกำรบินลดลงร้อยละ 10.9
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน
ข้อมูลกำรดำเนินกำรและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ในกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับสนำมบิน
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม-มีนำคม
ข้อมูลการบริการครัวการบิน:
รำยได้ (1)
EBITDA
กำไรสุทธิ
จำนวนที่อำหำรที่ผลิตและให้บริกำร (ล้ำนที่)
ข้อมูลการบริการภาคพื้นดิน:
รำยได้ (1)
EBITDA
กำไรสุทธิ
จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำร
ข้อมูลการบริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ:
รำยได้ (1)
EBITDA
กำไรสุทธิ

ปี 2560

ปี 2559

442.8
133.5
91.3
3.0

386.5
126.1
84.9
2.8

647.7
147.3
95.3
17,460

599.1
120.4
70.7
15,911

452.9
207.7
143.9

401.0
170.2
111.3
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มกรำคม-มีนำคม
ปี 2560
93,324
450,000
83.0

น้ำหนักของสินค้ำที่ให้บริกำร(ตัน)
ปริมำณกำรรองรับสินค้ำ (ตันต่อปี)
กำรใช้งำน (Utilization) (ร้อยละ)

ปี 2559
92,179
450,000
81.9

หมำยเหตุ :(1) รำยได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรำยได้ที่แสดงยอดรวมโดยไม่หักรำยกำรที่มีระหว่ำงกันกับบริษัทใหญ่

รำยได้จำกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมบิน จะแสดงเฉพำะส่วนที่ให้บริกำรให้แก่สำยกำรบินอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–มีนำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

2560

2559

บจ.ครัวกำรบินกรุงเทพ

306.3

267.8

38.5

14.4

บจ.บริกำรภำคพื้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส

534.0

483.6

50.4

10.4

บจ.กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพื้น

85.4

95.5

(10.1)

(10.6)

รำยได้อื่นๆ (1)

57.7

32.3

25.4

78.6

983.4

879.2

104.2

11.9

รวมรายได้ธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจสนามบิน

หมำยเหตุ (1) รำยได้อื่นๆ คือรำยได้จำกบจ. บีเอซี กูร์เม่ท์ เฮำส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบจ.ครัวกำรบินกรุงเทพ ประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรในย่ำนธุรกิ จและแหล่งท่องเที่ยว
ชั้นนำในกรุงเทพฯ

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จากัด (BAC)
รำยได้ของ บจ. ครัวกำรบินกรุงเทพ ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 14.4 โดยมี
รำยได้เท่ำกับ 306.3 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นดังกล่ำวเป็นผลมำจำกจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 6 สำยกำรบิน ซึ่งส่งผล
ให้จำนวนอำหำรที่ผลิตเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี 2559
บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิสจากัด (BFS Ground)
รำยได้ของ บจ. บริกำรภำคพื้นกำรบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 เท่ำกับ 534.0 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 รำยได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกจำนวนสำยกำรบินลูกค้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 2
สำยกำรบิน ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำรเพิ่มขึ้น 1,549 เที่ยวบิน หรือร้อยละ 9.7 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำ
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บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จากัด (PGGS)
ผลกำรดำเนินงำนในไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 และ 2560 รำยได้ของบจ. กำรบินกรุงเทพบริกำรภำคพื้นลดลงจำก 95.5
ล้ำนบำท เป็น 85.4 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริกำรแก่สำยกำรบินอื่นที่สนำมบินสมุยที่ลดลงร้อยละ 20.2
รายได้ทไี่ ม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ
บริษัทฯ มีรำยได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสำยกำรบิน ธุรกิจสนำมบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนำมบิน โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม – มีนำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%
(25.3)
(41.7)

2560

2559

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

35.4

60.7

ดอกเบี้ยรับ

33.7

39.7

(6.0)

(15.1)

รำยได้อื่นๆ

278.6

395.7

(117.1)

(29.6)

รวมรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ

347.7

496.1

(148.4)

(29.9)

สำหรับผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 รำยได้ที่ไม่ได้แบ่งตำมสำยธุรกิจลดลงจำก 496.1 ล้ำนบำท เป็น
347.7 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 29.9 กำรลดลงของรำยได้ที่ไม่ได้แบ่งตำมธุรกิจส่วนใหญ่มำจำกรำยได้อื่นๆ และกำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนเป็นหลัก
รำยได้อื่นๆ มีองค์ประกอบหลักคือรำยได้ค่ำธรรมเนียมบัตรโดยสำร ค่ำสัมภำระส่วนเกิน และรำยได้จำกบัตรโดยสำร
หมดอำยุ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมสำหรับไตรมำส 1 ปี 2560 รำยได้อื่นๆ ที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรลดลงของรำยรับค่ำ
ซ่อมบำรุงเครื่องบินในส่วนที่ชำระเกินเป็นหลัก
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ผลกำรดำเนินงำนไตรมำสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วมเพิ่มขึ้นจำก 169.7 ล้ำน
บำท เป็น 197.7 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้น ของบริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คำร์โก้ จำกัด
และกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนใน SPF เป็นร้อยละ 33.0
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หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–มีนำคม

เปลี่ยนแปลง

2560

2559

ล้ำนบำท

%

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจี คำร์โก้ จำกัด

74.2

54.5

19.7

36.1

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
สนำมบินสมุย

123.6

115.2

8.4

7.2

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

197.7

169.7

28.0

16.5

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยต้นทุนขำยและบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเป็นหลัก โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–มีนำคม
เปลี่ยนแปลง
ลบ.
%

2560

%

2559

%

ต้นทุนขำยและบริกำร

5,576.7

85.9

4,784.8

84.1

791.9

16.6

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

500.1

7.7

486.3

8.6

13.8

2.8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

415.1

6.4

413.8

7.3

1.3

0.3

0.2

0.0

0.4

0.0

(0.2)

(50.0)

6,492.1

100.0

5,685.3

100.0

806.8

14.2

ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
ต้นทุนขายและบริการ

ค่ำ ใช้ จ่ ำ ยหลัก ของต้ นทุ น ขำยและบริ ก ำรประกอบด้ วยค่ำ น้ ำมัน เชื้อ เพลิ ง ค่ ำ ซ่อ มบำรุ ง เครื่ อ งบิน ค่ ำ เช่ำ เครื่ อ งบิ น
ค่ำบริกำรผู้โดยสำร และเงินเดือนค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงำน เป็นต้น
ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 และ 2560 ต้นทุนขำยและบริกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.1 และ
ร้อยละ 85.9 ของค่ำใช้จ่ำยรวมตำมลำดับ
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ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง: บริษัทฯ มีค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจำก 756.5 ล้ำนบำท เป็น 1,133.5 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 1 ของ
ปี 2559 และ 2560 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.8 และ 20.3 ของต้นทุนขำยและบริกำร ตำมลำดับ ต้นทุนค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ เพิ่มขึ้น
เป็นผลมำจำกกำรปรับตัวที่สูงขึ้นของรำคำน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตำมรำคำตลำด และผลจำกอัตรำกำรเรียกเก็บภำษีสรรพสำมิต
จำกอัตรำเดิมร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 23.0 ของรำคำน้ำมันสำหรับเส้นทำงบินภำยในประเทศ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทฯ ได้ประกันควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน้ำมัน โดยสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 60.0 ของปริมำณ
กำรใช้โดยกำรทำสัญญำซื้อน้ำมันล่วงหน้ำในรำคำขั้นต่ำที่ 51 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล และรำคำขั้นสูงที่ 78 เหรียญสหรัฐต่อ
บำร์เรล
ค่าซ่อมบํารุงเครื่องบิน: บริษัทฯ มีค่ำซ่อมแซมเครื่องบินลดลงจำก 831.3 ล้ำนบำท เป็น 728.1 ล้ำนบำทในไตรมำสที่ 1
ของปี 2560
ค่าเช่าเครื่องบิน: บริษัทฯ มีค่ำเช่ำเครื่องบินเพิ่มขึ้นจำก 448.4 ล้ำนบำท เป็น 596.5 ล้ำนบำทสำหรับไตรมำสที่ 1 ของปี
2560 ทั้งนี้ค่ำเช่ำเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกจำนวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนจำนวน 1 ลำ และกำรเช่ำพร้อม
ผู้ประจำหน้ำที่(Wet Lease) จำนวน 2 ลำ ทั้งนี้เพื่อทดแทนจำนวนเครื่องบินที่อยู่ระหว่ำงกำรซ่อมบำรุงใหญ่
ค่าบริการผู้โดยสาร: บริษัทฯ มีค่ำบริกำรผู้โดยสำรเพิ่มขึ้นจำก 836.0 ล้ำนบำทเป็น 927.4 ล้ำนบำท สำหรับไตรมำสที่ 1
ของปี 2560 ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของค่ำบริกำรผู้โดยสำร เป็นผลจำกกำรเพิ่มมำตรฐำนกำรบริกำรแก่ผู้โดยสำร และกำรปรับอัตรำ
กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน: เพิ่มขึ้นจำก 737.4 ล้ำนบำท เป็น 807.7 ล้ำนบำท ในไตรมำสที่ 1
ของปี 2560 เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงำนโดยเฉพำะพนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำรบิ น และกำรปรับเพิ่มขึ้นของอั ตรำ
เงินเดือน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
สำหรับไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 และ 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยคิดเป็นร้อยละ 8.6 และร้อยละ 7.7 ของค่ำใช้จ่ำยรวม
ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่ำสำรองที่นั่ง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 และ 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรคิดเป็นร้อ ยละ 7.3 และร้อ ยละ 6.4 ของค่ำใช้จ่ำยรวม
ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย ค่ำวิชำชีพ ค่ำเช่ำ และค่ำเสื่อมรำคำเป็นหลัก
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินมีองค์ประกอบหลักคือ ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วงจำกกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์
สนำมบินสมุย ทั้งในส่วนของค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำช่วง และส่วนที่ผันแปรตำมจำนวนผู้โดยสำรขำออกและเที่ยวบินขำเข้ำอย่ำงไรก็
ตำม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีกำรบันทึกบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องในส่วนของสัญญำเช่ำช่วงจำก
กองทุนรวมซึ่งกำหนดให้ทำกำรประมำณกำรค่ำเช่ำคงที่ และค่ำบริกำรผันแปรที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตตลอดอำยุสัญญำเช่ำช่วง
และนำมำคำนวณหำอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง จำกกำรคำนวณด้วยวิธีดัง กล่ำว ส่งผลให้มูลค่ำทำงบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยำว
ดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้น
นอกจำกนี้ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินยังรวมถึง ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยชำระให้แก่สถำบันกำรเงิน และหนี้สิน
ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญำซื้อขำยแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement)
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–มีนำคม
เปลี่ยนแปลง
ล้ำนบำท
%

2560

2559

ดอกเบี้ยจ่ำยกองทุนรวม

367.3

364.2

3.1

0.9

ดอกเบี้ยจ่ำย (1)

82.5

79.5

3.0

3.8

รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน

449.8

443.7

6.1

1.4

หมำยเหตุ : (1) ดอกเบี้ยจ่ำย ค่ำธรรมเนียมทีจ่ ่ำยชำระให้แก่สถำบันกำรเงินและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance Lease)

ในไตรมำสที่ 1 ปี 2559 และ 2560 ดอกเบี้ยจ่ำยกองทุนรวมเพิ่มขึ้นจำก 364.2 ล้ำนบำท เป็น 367.3 ล้ำนบำท โดยเพิ่มขึ้น
ร้อ ยละ 0.9 จำกปีก่ อ นหน้ำ ทั้งนี้ดอกเบี้ยจ่ำยกองทุนรวมค ำนวณจำกจ ำนวนผู้โดยสำรขำออกและจ ำนวนเที่ยวบิน เข้ำออก
สนำมบินสมุย
สำหรับดอกเบี้ยจ่ำย ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยชำระให้แก่สถำบันกำรเงินและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (Finance
Lease) เพิ่มขึ้นจำก 79.5 ล้ำนบำท เป็น 82.5 ล้ำนบำท เกิดจำกชำระคืนเงินกู้ยืมตำมเงื่อนไขตำมสัญ ญำ รวมถึงกำรเข้ำทำ
สัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกกำรรับมอบเครื่องบินประเภทเอทีอำร์ 72-600 จำนวน 2 ลำ
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 57,993.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม
2559 จำนวน 2,295.8 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

เปลี่ยนแปลง

10,601.8

10,669.9

(68.1)

1,575.7

1,965.6

(389.9)

743.7

850.0

(106.3)

13,630.4

14,192.2

(561.8)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

3,278.3

2,862.1

416.2

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

26,321.6

28,506.3

(2,184.7)

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

12,817.9

12,793.4

24.5

44,362.5

46,096.5

(1,734.0)

57,993.0

60,288.7

(2,295.7)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
และ เงินลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ 31 มีนำคม 2560 จำนวน 13,630.4 ล้ำนบำท ลดลงจำก วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จำนวน 561.8 ล้ำนบำท โดยมีรำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลดลงจำนวน 68.1 ล้ำนบำท เนื่อ งจำกเงินสดรับจำกกำร
ดำเนินงำนทีล่ ดลงและกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทฯ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจำนวน 389.9 ล้ำนบำท เป็นผลหลักมำจำกเงินสดรับของเงินปันผลค้ำงรับจำกบริษัท
ร่วม
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 44,362.5 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 1,734.0 ล้ำน
บำท โดยมีรำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจำนวน 416.2 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิ กำร
เช่ำอสังหำริมทรัพย์สนำมบินสมุย โดยมีสัดส่วนกำรลงทุน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ที่ร้อยละ 33.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ลดลงจำนวน 2,184.7 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์
เผื่อขำยตำมรำคำตลำด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 24.5 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจำกกำรซื้อที่ดินและอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อ
รองรับกำรขยำยกิจกำรของบริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท ครัวกำรบินกรุงเทพ จำกัด
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 27,187.1 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม
2559 จำนวน 1,113.0 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำง
กำรเงินเครื่องบินและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำวและหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำง
กำรเงินเครื่องบินและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำวจำกกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

เปลี่ยนแปลง

546.2

465.3

80.9

159.1
2,104.8
6,719.9

40.7
2,368.8
7,327.6

118.4
(264.0)
(607.7)

3,603.5

3,685.3

(81.8)

11,341.6

11,374.4

(32.8)
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หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

เปลี่ยนแปลง

4,879.8
20,467.2
27,187.1

5,295.5
20,972.5
28,300.1

(415.7)
(505.3)

(1,113.0)

หนี้สินหมุนเวียน
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 6,719.9 ล้ำนบำท ลดลงจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 607.7 ล้ำนบำท โดยมี
รำยกำรหลักที่เปลี่ยนแปลงได้แก่
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 118.4 ล้ำนบำท จำนวนเงินดังกล่ำวเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (Corporate Income
Tax) ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกสิทธิประโยชน์จำกกำรได้รับกำรงดเว้นภำษีเงินได้จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน (Board of Investment) ได้ทยอยหมดอำยุลง
รายได้รับล่วงหน้า เกิดจำกรำยได้รับจำกกำรจำหน่ำยบัตรโดยสำรล่วงหน้ำ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 รำยได้รับ
ล่วงหน้ำลดลงจำนวน 264.0 ล้ำนบำท เป็นผลจำกกำรลดลงของกำรจองซื้อบัตรโดยสำรล่วงหน้ำภำยหลังฤดูกำลท่องเที่ยว
หนี้สินไม่หมุนเวียน
บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวียน มี จ ำนวน 20,467.2 ล้ ำ นบำท ลดลงจ ำนวน 505.3 ล้ ำ นบำท โดยมี ร ำยกำรหลั ก ที่
เปลี่ยนแปลงได้แก่
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ลดลง 415.7 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลักทรัพย์เผื่อ
ขำย
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : ล้ำนบำท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนออกจำหน่ำยและชำระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

เปลี่ยนแปลง

2,100.0
9,319.5
1,212.0
30,805.8

2,100.0
9,319.5
663.7
31,988.5

548.3
(1,182.7)
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ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 30,805.8 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน
1,182.7 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรปรับมูลค่ำตำมรำคำตลำดของหลักทรัพย์เผื่อขำยเป็นหลัก และกำรเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม
จำกกำรดำเนินงำน
งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้ำนบำท
มกรำคม–มีนำคม
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน

2560
701.5

2559
1,758.3

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมกำรลงทุน

976.5

(718.1)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(327.5)

(715.7)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

4,401.8

4,952.5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
ดำเนินงำน จำนวน 1,106.6 ล้ำนบำท และมีกระแสเงินสดสุทธิ จำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนจำนวน 701.5 ล้ำนบำท ทั้งนี้กำร
เปลี่ยนแปลงโดยหลักเป็นผลมำจำกกำรรับรู้รำยได้ของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น และรำยได้รับล่วงหน้ำ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน จำนวน 976.5 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
ผลจำกเงินลงทุนชั่วครำวที่ลดลง และกำรเพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์สนำมบินสมุย (SPF)
เป็นร้อยละ 33.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรจัดหำเงินจำนวน 327.5 ล้ำนบำท
ซึ่งเป็นกำรชำระคืนเจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและดอกเบี้ยจ่ำย รวมจำนวน 531.2 ล้ำนบำท
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ

อัตรำส่วนสภำพคล่องและ อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
กำรบริหำรเงิน
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

มกรำคม- มีนำคม
ปี 2560
ปี 2559
2.0
2.5
4.7

5.2

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

21.4

20.4

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)

6.2

5.8

ระยะเวลำชำระหนี้ (วัน)

33.8

33.9

อัตรำกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)

21.7

34.3

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ)

15.5

29.6

อัตรำกำไร EBITDAR (ร้อยละ)

26.9

37.2

อัตรำกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

7.6

20.2

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

7.2

19.4

อัตรำส่วนแสดง
ประสิทธิภำพ
ในกำรดำเนินงำน

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ)

3.8

10.7

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (ร้อยละ)

26.7

73.2

อัตรำหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.5

0.5

อัตรำส่วนวิเครำะห์
นโยบำยทำงกำรเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

0.9

0.8

อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี้ย (เท่ำ)

3.1

5.4

อัตรำส่วนแสดง
ควำมสำมำรถ
ในกำรทำกำไร
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นิยำมศัพท์ด้ำนกำรบิน
อัตรำส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำร (Load Factor)

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

ปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร (Available
Seat-Kilometer: ASK)

หมำยถึง จำนวนที่นั่งผู้โดยสำรคูณระยะทำงบินเป็นกิโลเมตร

ปริมำณกำรขนส่งด้ำนผู้โดยสำร
(Revenue Passenger-Kilometer: RPK)

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

รำยได้ต่อหน่วยจำกกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร
(Revenue per ASK: RASK)

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

ต้นทุนต่อหน่วยจำกกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำร
(Cost per ASK: CASK)

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

ต้นทุนต่อปริมำณกำรผลิตด้ำนผู้โดยสำรไม่รวม
ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (CASK - Fuel)

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