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บมจ.การบินกรุงเทพ

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ในการอานคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร นักลงทุนควรพิจารณาประกอบกับงบการเงินและขอมูล
ทางดานการเงินและขอมูลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏอยูในสวนอื่นของเอกสารฉบับนี้ เวนแตจะระบุไวเปนอยาง
อื่น บรรดาขอมูลทางการเงินที่ระบุไวในที่นี้ไดระบุไวเปนอัตราเงินบาทตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย
(Thai GAAP) บรรดาขอมูลทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ไดระบุไว
เปนงบการเงิน นอกจากนี้ โดยคําอธิบายและการวิเคราะหนี้มีขอความที่เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต (ForwardLooking Statements) ที่สะทอนความเห็นในปจจุบันของฝายบริหารที่เกี่ยวกับเหตุการณในอนาคตและผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ผลการประกอบการที่แทจริงของบริษัทฯ อาจแตกตางจากการประมาณการที่ระบุไวในขอความที่
เปนการคาดการณเหตุการณในอนาคต เนื่องมาจากปจจัยตางๆ ดังที่ไดมีการระบุไวในหัวขอ”ปจจัยความเสี่ยง” และที่ได
ระบุไวในที่อื่นๆในเอกสารฉบับนี้ อยางไรก็ตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยมีรายละเอียดที่แตกตางจาก
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรุป
ความแตกตางระหวางหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยและมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศได
ในหัวขอ “สรุปความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยและมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินระหวางประเทศ”
12.1

งบการเงิน

สรุปรายงานการสอบบัญชี
งบการเงินสําหรับป 2553 ถึงป 2555 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ไดแก คุณรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3516 จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ผูสอบบัญชีผูสอบบัญชีใหความเห็นไวในรายงานผูสอบบัญชีอยางไมมีเงื่อนไขวางบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ไดแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
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ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการงวดบัญชีป 2553 ถึง ป 2555
งบแสดงฐานะการเงิน (เฉพาะกิจการ)
งบแสดงฐานะการเงิน

2553 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบแสดงฐานะการเงิน

2555
ลานบาท

รอยละ

498.80
883.80
383.47
1,026.05
111.95
131.78
3,035.86

2.26
4.00
1.74
4.65
0.51
0.60
13.75

1,176.56
889.19
411.33
557.55
125.90
185.43
3,345.97

4.52
3.42
1.58
2.14
0.48
0.71
12.86

3,533.45
2,652.03
433.56
289.02
162.60
244.08
7,314.74

11.72
8.80
1.44
0.96
0.54
0.81
24.27

2,402.57
2,002.86
4,507.54
414.16
753.35
5,624.07
12.40
474.21
2,857.85
19,049.01
22,084.86

10.88
9.07
20.41
1.88
3.41
25.47
0.06
2.15
12.94
86.25
100.00

2,405.57
1,992.86
8,537.41
368.25
1,108.75
5,827.89
14.15
63.28
2,361.54
22,679.70
26,025.67

9.24
7.66
32.80
1.41
4.26
22.39
0.05
0.24
9.07
87.14
100.00

149.76
2,405.57
1,460.75
11,906.90
247.53
317.71
5,725.97
64.56
60.96
485.03
22,824.76
30,139.50

0.50
7.98
4.85
39.51
0.82
1.05
19.00
0.21
0.20
1.61
75.73
100.00

2553 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาเครื่องบินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รายไดรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภายใตสัญญาเชาเครื่องบิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

2555
ลานบาท

รอยละ

1,260.00
1,477.19
279.55
212.03
35.96
14.98
178.72
1,115.96
447.08
5,021.45

5.71
6.69
1.27
0.96
0.16
0.07
0.81
5.05
2.02
22.74

1,140.00
1,590.68
534.87
238.84
12.29
9.89
187.05
1,427.04
673.55
5,814.22

4.38
6.11
2.06
0.92
0.05
0.04
0.72
5.48
2.59
22.34

1,670.00
1,708.62
595.82
105.91
340.42
21.85
27.76
195.78
1,737.23
640.58
7,043.97

5.54
5.67
1.98
0.35
1.13
0.07
0.09
0.65
5.76
2.13
23.37

2,021.73
1,323.31
7.28
8,467.68
64.97
5.00
11,889.97
16,911.42

9.15
5.99
0.03
38.34
0.29
0.02
53.84
76.57

2,284.18
1,151.54
16.91
8,280.62
82.60
5.00
11,820.85
17,635.07

8.78
4.42
0.06
31.82
0.32
0.02
45.42
67.76

1,721.77
782.07
33.77
8,084.84
121.24
5.21
10,748.90
17,792.88

5.71
2.59
0.11
26.82
0.40
0.02
35.66
59.04
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สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,200.00
1,200.00

5.43
5.43

1,200.00
1,200.00

4.61
4.61

1,250.00
1,212.50

4.15
4.02

120.00
99.18
3,754.26
5,173.44
5,173.44
22,084.86

0.54
0.45
17.00
23.43
23.43
100.00

120.00
107.48
6,963.12
8,390.60
8,390.60
26,025.67

0.46
0.41
26.75
32.24
32.24
100.00

121.25
1,428.59
9,584.28
12,346.62
12,346.62
30,139.50

0.40
4.74
31.80
40.96
40.96
100.00

งบกําไรขาดทุน (เฉพาะกิจการ)
งบกําไรขาดทุน
รายได
คาโดยสาร
รายไดจากการขายและบริการ
คาระวางขนสง
คาบริการผูโดยสาร
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน และคาใชจาย
ภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

2553 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554 (ปรับปรุงใหม)
ลานบาท
รอยละ

ลานบาท

9,682.93
156.56
332.88
212.51
17.69
553.05
10,955.63

88.38
1.43
3.04
1.94
0.16
5.05
100.00

11,410.10
190.16
368.79
303.17
320.65
1,121.09
13,713.96

83.20
1.39
2.69
2.21
2.34
8.17
100.00

14,601.03
265.27
446.97
470.93
812.77
28.00
781.65
17,406.63

7,511.40
804.56
593.79
51.43
8,961.19

68.56
7.34
5.42
0.47
81.80

9,401.20
940.53
771.70
369.27
65.32
11,548.03

68.55
6.86
5.63
2.69
0.48
84.21

11,696.58
1,072.94
1,032.91
55.97
38.39
13,896.79

83.88
1.52
2.57
2.71
4.67
0.16
4.49
100.00
67.20
6.16
5.93
0.32
0.22
79.84

1,994.44

18.20

2,165.93

15.79

3,509.84

20.16

1,994.44
(1,230.30)
764.14
764.14

18.20
(11.23)
6.97
6.97

2,165.93
(1,257.62)
908.30
908.30

15.79
(9.17)
6.62
6.62

3,509.84
(1,409.50)
2,100.34
(123.23)
1,977.11

20.16
(8.10)
12.07
(0.71)
11.36

2555
รอยละ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ

-

-

-

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

2,080.61

3,208.86

2,621.16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

2,080.61
2,844.75

3,208.86
4,117.16

2,621.16
4,598.27

สวนที่ 2 หนา 208

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

งบกระแสเงินสด (เฉพาะกิจการ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจําหนายหนี้สูญ
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูกรรมการ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําคาหุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
/1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
ลานบาท

2553 /1
ลานบาท

งบกระแสเงินสด

บริษัทฯ มิไดจัดทํางบกระแสเงินสดในป 2553
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2555
ลานบาท

N.A.

908.30

2,100.34

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

421.48
36.83
0.42
(2.40)
(320.65)
369.27
17.63
10.00
157.79
(303.17)
(66.46)
1,257.62
2,486.68

408.01
21.99
159.03
23.27
(218.44)
113.02
(812.77)
22.24
16.40
55.97
(28.00)
47.47
(470.93)
(69.57)
1,409.50
2,777.54

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

(10.39)
514.63
(41.88)
(14.37)
5.07
2.07

(601.19)
315.94
92.36
(59.97)
1,898.50
(67.96)
(33.71)

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

(131.90)
517.84
(184.59)
3,678.58
(1,253.51)
(12.90)
2,412.17

7.26
286.69
(284.40)
0.27
4,331.33
(1,395.17)
(17.33)
2,918.83
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
ลานบาท

2553 /1
ลานบาท

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

N.A.
N.A.
NA
N.A.
N.A.
N.A.

3.00
(919.26)
(593.29)
(3.61)

(149.76)
(946.92)
(273.46)
(6.73)

ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายสิทธิการเชา
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทยอย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

(18.03)
(362.11)
80.28
225.63
77.54
44.13
4.44
418.91
(1,048.37)

(1.38)
50.35
355.39
115.55
16.51
1,011.35
50.14
221.01

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูระยะยาว
ชําระคืนเงินกูระยะสั้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

(120.00)
800.00
(460.95)
(5.09)
(900.00)
(686.04)

530.00
17.87
71.70
(760.27)
12.50
(654.75)
(782.95)

ซื้อสิทธิการเชา

-

2555
ลานบาท

677.76
498.80
1,176.56

2,356.89
1,176.56
3,533.45

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น

N.A.

ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยลดลง

-

226.37

N.A.

-

672.82

N.A.

4.28

48.93

ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

N.A.

25.60

42.93

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น

N.A.

-

454.25

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

N.A.

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
/1

รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจากการขายบริษัทยอย
บริษัทฯ มิไดจัดทํางบกระแสเงินสดในป 2553

N.A.
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-

-

3,208.86

2,621.16

-

-
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ตารางอัตราสวนทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
อัตราสวนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

2555

0.60
1.17
N.A.
9.73
36.99
62.83
5.73
5.58
64.48
(21.76)

0.58
1.81
0.45
11.35
31.73
79.05
4.55
6.13
58.74
(22.46)

1.04
2.37
0.45
12.62
28.52
81.08
4.44
7.09
50.77
(17.81)

26.16
19.61
N.A.
6.97
19.70

21.45
18.10
111.53
6.62
13.39

23.62
22.92
83.16
11.36
19.07

3.65
N.A.
0.52

3.78
23.22
0.57

7.04
41.29
0.62

3.27
N.A.
N.A.
42.40

2.10
2.94
0.74
85.87

1.44
3.10
1.10
33.12

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับงบการเงินรวมงวดบัญชีป 2553 ถึง ป 2555
งบแสดงฐานะการเงินรวม
งบการเงินรวม
2554 (ปรับปรุงใหม)
2555
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
คาใชจายจายลวงหนา
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
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รอยละ

1,359.05
26.32
1,255.50
422.61
557.55
187.02
295.30
4,103.34

4.94
0.10
4.56
1.54
2.03
0.68
1.07
14.92

3,665.65
59.73
2,991.93
444.06
289.02
230.64
350.04
8,031.07

11.40
0.19
9.30
1.38
0.90
0.72
1.09
24.97

19.84
1,968.64
-

0.07
7.16
-

170.10
1,974.93
-

0.53
6.14
-
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอูปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

9,918.66
212.12
1,010.35
7,148.15
696.85
63.28
2,368.41
23,406.30
27,509.64

36.06
0.77
3.67
25.98
2.53
0.23
8.61
85.08
100.00

13,836.40
200.01
317.71
6,379.41
699.58
60.96
490.30
24,129.41
32,160.47

งบการเงินรวม
2554 (ปรับปรุงใหม)
2555
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินภายใตสัญญาเชาเครื่องบินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกันที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
รายไดรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินภายใตสัญญาเชาเครื่องบิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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43.02
0.62
0.99
19.84
2.18
0.19
1.52
75.03
100.00

รอยละ

1,198.57
1,752.32
788.87
6.84
238.84
15.58
187.05
1,465.04
882.81
6,535.92

4.36
6.37
2.87
0.02
0.87
0.06
0.68
5.33
3.21
23.76

1,670.00
1,829.02
896.17
126.67
340.42
25.16
195.78
1,740.74
869.12
7,693.08

5.19
5.69
2.79
0.39
1.06
0.08
0.61
5.41
2.70
23.92

3,306.47
1,151.54
22.25
8,280.62
115.34
15.96
12,892.19
19,428.11

12.02
4.19
0.08
30.10
0.42
0.06
46.86
70.62

2,248.67
782.07
38.92
8,084.84
160.92
5.21
11,320.62
19,013.71

6.99
2.43
0.12
25.14
0.50
0.02
35.20
59.12

1,200.00
1,200.00

4.36
4.36

1,250.00
1,212.50

3.89
3.77

120.00
(1,136.42)
7,771.90
7,955.48
126.05
8,081.53
27,509.64

0.44
(4.13)
28.25
28.92
0.46
29.38
100.00

121.25
670.71
10,942.25
12,946.71
200.06
13,146.76
32,160.47

0.38
2.09
34.02
40.26
0.62
40.88
100.00
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งบกําไรขาดทุนรวม
งบการเงินรวม
2554 (ปรับปรุงใหม)
2555
ลานบาท
รอยละ
ลานบาท

งบกําไรขาดทุน
รายได
คาโดยสาร
รายไดจากการขายและบริการ
คาระวางขนสง
คาบริการผูโดยสาร
เงินปนผลรับ
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการเงินลงทุนในบริษัทยอย
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายทางการเงิน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

11,408.96
2,130.93
190.16
368.79
91.55
325.31
1,007.33
15,523.04

73.50
13.73
1.23
2.38
0.59
2.10
6.49
100.00

14,598.60
2,391.07
265.25
446.97
135.33
818.88
226.79
680.18
19,563.09

10,752.95
957.91
1,147.66
369.27
61.40
13,289.18
2,233.86
261.28
2,495.14
(1,353.37)
1,141.77
(8.77)
1,133.00

69.27
6.17
7.39
2.38
0.40
85.61
14.39
1.68
16.07
(8.72)
7.36
(0.06)
7.30

13,138.13
1,089.51
1,445.04
48.02
15,720.71
3,842.38
361.68
4,204.06
(1,493.95)
2,710.11
(176.41)
2,533.71

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ

0.57

0.95

ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

3,799.61

3,169.41

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

3,800.18

3,170.35

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

4,933.18

5,704.06
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รอยละ
74.62
12.22
1.36
2.28
0.69
4.19
1.16
3.48
100.00
67.16
5.57
7.39
0.25
80.36
19.64
1.85
21.49
(7.64)
13.85
(0.90)
12.95
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งบกระแสเงินสดรวม
งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

2554
ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรกอนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ตัดจําหนายหนี้สูญ
การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ขาดทุนจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย (โอนกลับ)
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
เงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูกรรมการ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําคาหุน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนีอ้ ื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
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2555
ลานบาท

1,141.77

2,710.11

623.92
12.88
0.42
(0.81)
0.10
(320.65)
0.22
369.27
(261.28)
26.95
158.48
(91.55)
(63.54)
1,353.37
2,949.54

596.98
38.53
159.02
23.27
(212.74)
113.02
(812.77)
(2.10)
(361.68)
33.37
16.40
(226.79)
47.34
(135.33)
(69.25)
1,493.95
3,411.33

(80.15)
514.63
(34.38)
(50.18)
517.35
4.32

(591.14)
312.76
10.78
(66.90)
1,898.50
(29.99)
(63.45)

(59.13)
444.88
(189.90)
0.51
4,017.50
(1,346.46)
(28.91)
2,642.13

(38.23)
273.46
(287.57)
(10.69)
4,818.86
(1,482.24)
(58.29)
3,278.34
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งบการเงินรวม
งบกระแสเงินสด

2554
ลานบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ซื้อสิทธิการเชา
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายสิทธิการเชา
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นจากการขายบริษัทยอย
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูระยะยาว
ชําระคืนเงินกูระยะสั้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้นจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

2555
ลานบาท

19.84
(104.40)
(919.26)
(686.77)
(3.72)
(18.03)
(362.11)
58.98
225.63
91.55
44.13
4.44
77.87
418.91
(1,152.94)

(150.25)
(176.30)
(946.92)
(441.39)
(6.91)
(1.38)
26.18
355.39
135.33
16.92
144.99
1,011.35
50.14
315.17
332.32

(132.44)
801.33
(611.35)
(900.00)
(842.46)
0.58
647.31
711.74
1,359.05

471.43
8.73
97.97
(1,244.31)
12.50
(654.75)
(1,308.43)
4.37
2,306.60
1,359.05
3,665.65

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้จากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

-

226.37

-

672.82

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยลดลง

10.07

54.17

ซื้อยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

31.77

45.93

-

454.25

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานจากการขายบริษัทยอย
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4.88

4.01

-

(4,193.88)
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ตารางอัตราสวนทางการเงิน (งบการเงินรวม)
งบการเงินรวม

อัตราสวนทางการเงิน

2554

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)
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2555
0.63
1.90
0.43
N.A.
N.A.
66.32
5.43
6.50
55.35
N.A.

1.04
2.49
0.46
11.43
31.49
62.91
5.72
7.34
49.07
(11.85)

23.73
17.70
105.89
7.30
18.68

25.78
23.75
77.98
12.95
23.87

6.54
24.84
0.90

8.49
46.29
0.66

2.40
2.98
0.73
68.84

1.45
3.25
0.94
25.84
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหารเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ โดยมุงเนนบริการระดับพรีเมี่ยมใหแกผูโดยสาร บริษัทฯ กอตั้ง
ขึ้นในป 2527 ภายใตชื่อ “สหกลแอร” เพื่อรับโอนกิจการสายการบินซึ่งดําเนินการโดยบริษัท กรุงเทพ สหกล จํากัด ซึ่งมี
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถเปนเจาของ และในป 2529 บริษัทฯไดเริ่มใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปน
ทางการ ภายใตชื่อปจจุบันคือ “บางกอกแอรเวยส” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําใน
เสนทางบินภายในประเทศ 12 เสนทางโดยครอบคลุมเสนทางที่เปนจุดหมายปลายทางในดานการพักผอนและแหลง
วัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทย เชน จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดกระบี่ และใหบริการเที่ยวบิน
แบบประจําในเสนทางบินระหวางประเทศอีก 12 เสนทาง เชน พมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง อินเดีย บังคลา
เทศ และมัลดีฟส ทั้งนี้ บริษัทฯไดขยายการใหบริการใหครอบคลุมไปยังกลุมลูกคาในยุโรป เอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
ญี่ปุน โดยการประสานความรวมมือกับสายการบินเชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส สายการบินเจแปนแอรไลน สายการ
บินมาเลเซียแอรไลน และ สายการบินซิลคแอร โดยการทําความตกลงในลักษณะเที่ยวบินรวมและความตกลงรวมอื่นๆ
บริษัทฯดําเนินงานในศูนยปฏิบัติการการบินหลักสองแหง คือ สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ และสนามบินสมุยที่จังหวัด
สุราษฎรธานีซึ่งเปนสนามบินที่บริษัทฯเปนเจาของและดําเนินการเอง นอกจากนี้บริษัทฯยังเปนเจาของและดําเนินกิจการ
สนามบินที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด ทั้งนี้ เปาหมายของบริษัทฯคือการใหบริการเที่ยวบินที่ใชเวลาเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางไมเกิน 5 ชั่วโมงจากศูนยปฏิบัติการการบินแตละแหงของบริษัทฯ ซึ่งสงผลให บริษัทฯสามารถเขาถึง
ผูโดยสารทั้งใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต รวมถึงอินเดีย และจีน
นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแลว บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจซึ่งใหบริการที่เกี่ยวของกับการบิน ไดแก การ
ใหบริการกิจการภาคพื้น การใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ และ การใหบริการอาหารบน
เที่ยวบิน โดยผานบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ กลาวคือ BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูจํานวน
รอยละ 90 ซึ่งเปนหนึ่งในสองผูดําเนินการใหบริการลูกคาภาคพื้น และใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น BFS
Cargo ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยูเปนจํานวนรอยละ 49 ซึ่งเปนหนึ่งในสองผูดําเนินการใหบริการคลังสินคา
ระหวางประเทศ โดยรวมทุนระหวางบริษัทฯและ WFS ซึ่งเปนผูดําเนินการอิสระดานคลังสินคาทั่วโลก BAC ซึ่งเปนบริษัท
ยอยที่บริษัทฯ ถือหุนเปนจํานวนรอยละ 90 ซึ่งเปนหนึ่งในสามผูใหบริการดานครัวการบิน นอกจากนี้ บริษัทฯใหบริการ
กิจการภาคพื้น ณ สนามบินสมุย โดยผาน BAGS ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเปนจํานวนรอยละ 99.99 นอกจากนี้
ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทําการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ เพื่อเตรียมการในการเขาจดทะเบียน
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดจําหนายบริษัทยอยออกไปจํานวน 5 บริษัท จากจํานวน
ทั้งสิ้น 11 บริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในลักษณะการประกอบธุรกิจ ภายใตหัวขอ “การปรับโครงสรางธุรกิจ”
ในป 2554 และป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการขนสงผูโดยสารเปนจํานวน 11,409.0 ลานบาท และ
14,598.6 ลานบาทตามลําดับ ในป 2554 และป 2555 บริษัทฯมีรายไดรวมเปนจํานวน 15,523.0 ลานบาท และ19,519.8 ลาน
บาท ตามลําดับ และบริษัทฯ มีผลกําไรรวมเปนจํานวน 1,133.0 ลานบาท และ 2,533.7 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทฯไดขยาย
ฝูงบิน ซึ่งเดิมประกอบดวยเครื่องบินจํานวน 17 ลํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 21 ลํา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มจํานวนเครื่องบินใหมีเครื่องบินจํานวน 33 ลํา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในชวง
ที่ผานมา ธุรกิจของบริษัทฯไดเติบโตขึ้น แมจะมีชวงเวลาที่อุตสาหกรรมการบินตกต่ําซึ่งบริษัทฯไดรับผลกระทบดวย
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เนื่องจากปจจัยหลายประการ รวมถึงผลกระทบในทางลบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกในป 2550 ซึ่งยังคงตอเนื่องมาปตอๆมา
ปจจัยจากการกอการรายทั้งในและนอกประเทศ และปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง
ความไมสงบทางการเมืองและการเกิดอุทกภัยในกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย
การปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯและผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสรางองคกรดังกลาว ตองบการเงินของ
บริษัทฯ
สืบเนื่องการปรับโครงสรางธุรกิจ
บริษัทฯไมคาดหมายวางบการเงินรวมซึ่งไดจัดทําขึ้นในรอบ
ระยะเวลาใดๆภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ จะมีลักษณะเทียบเคียงกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบ
กระแสเงินสดรวม ซึ่งปรากฏตามงบการเงินรวมในอดีต สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 และ
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากงบการเงินรวมในอดีต ของบริษัทฯนั้น ไดรวมผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯยอยที่บริษัทฯไดจําหนายออกไปเมื่อมีการปรับปรุงโครงสรางองคกร ไดแก บริษัท สมุยปาลมบีชรี
สอรท จํากัด บริษัท สมุยปาลมบีช รอยัลวิง จํากัด บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด บริษัท
แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด และบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ดังนั้น งบการเงินรวมในอดีต จึงไมสามารถชี้วัดผล
ประกอบการทางการเงินของบริษัทฯในอนาคตได ทั้งนี้ โปรดพิจารณาปจจัยความเสี่ยง ในหัวขอ “งบการเงินรวมในอดีต
ของบริษัทฯ อาจไมสามารถชี้วัดถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ได และขอมูลที่อาจนําใชเพื่อมาประเมินบริษัทฯ
โดยรวมตามโครงสรางกลุมบริษัทฯ ณ เวลาที่จะนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีอยูจํากัด ดังนั้น นักลงทุนจึง
ไมควรตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลในงบการเงินรวมในอดีต หรืองบการเงินเสมือนจริงของบริษัทฯ เกินสมควร” งบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดแสดงถึงผลของการปรับโครงสรางธุรกิจ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดจัดทํางบ
การเงินเสมือนจริง เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เสมือนวาการปรับโครงสรางไดเกิดขึ้นมากอนหนานี้ เนื่องจาก
การปรับโครงสรางดังกลาวไมไดมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินการของบริษัทฯ
12.2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
ขอมูลทั่วไป
สืบเนื่องจากการปรับโครงสรางธุรกิจในชวงสิ้นป 2555 ซึ่งสงผลกระทบตองบการเงินรวมในอดีตของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อ
ประโยชนในการอธิบายแนวโนมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหารเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานจะรวมถึงการอธิบายในสวนที่เกี่ยวของกับงบการเงินดังตอไปนี้
• งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ไดรับการตรวจสอบแลว และสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555
• งบการเงินรวมในอดีต ซึ่งเปนงบการเงินรวมของกลุมที่ไดรับการตรวจสอบแลว ณ วันที่และสําหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 ซึ่งไดนําเสนอขอมูลของกลุม บนพื้นฐานของ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริง และที่สงผลใหมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรนับจากวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 เทานั้น
โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2.2 ของงบการเงินรวมในอดีต ซึง่ ไดมีการระบุอยูในสวน
อื่นของเอกสารฉบับนี้สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเกณฑในการจัดเตรียมงบการเงินที่เกี่ยวของ
การจัดประเภทรายการในงบการเงินและการปรับปรุงใหม
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ป2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ และสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมิไดมีการนําเสนอใน
เอกสารฉบับนี้นั้น ไดรับการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ และสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยการจัดประเภทรายการใหมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ และสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นั้นเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการอธิบายรายการในงบการเงิน
ในเอกสารฉบับนี้เทานั้น จึงมิใชงบการเงินเฉพาะกิจการในอดีต สําหรับชวงระยะเวลาเดียวกัน ที่ไดรับการตรวจสอบแลว
ป 2554
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมในอดีต ณ วันที่ และสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ไดรับการปรับปรุงใหมโดยเปนการจัดประเภทรายการใหมยอนหลังสําหรับที่ดินโดยรอบของสนามบินสุโขทัยและ
สนามบินตราด รวมทั้งที่ดินยานเพลินจิต จากที่กอนหนานี้ไดรับการบันทึกเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มาบันทึกเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ป 2555
บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ และสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 มาเปนการจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ในสวนของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใน
สวนของผลประโยชนของพนักงาน โดยใชการคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Projected Unit Credit Method)
เพื่อใหการประมาณการในการตั้งสํารองผลประโยชนพนักงานเปนที่เชื่อถือได เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 42 ขอ 3 และ ขอ 4 ของงบการเงินรวมในอดีต ซึ่งไดมีการระบุ
อยูในสวนอื่นของเอกสารฉบับนี้สําหรับรายละเอียดของการจัดประเภทรายการในงบการเงินและการปรับปรุงใหม
12.2.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ปจจัยที่สําคัญหลายประการไดสงผลกระทบ และบริษัทฯคาดวาจะยังคงสงผลกระทบตอไปตอฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงปจจัยดังตอไปนี้
คาใชจายในการประกอบกิจการสายการบิน (Airline Expenses)
อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อยูที่ 7.6 ป บริษัทฯ เชื่อวาเครื่องบินที่มีอายุการ
ใชงานคอนขางนอยจะทําใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากการที่คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบิน
โดยทั่วไปต่ํากวาเครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานาน คาใชจายสวนใหญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
เครื่องบิน คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (amortization) คาใชจายในการเชาเครื่องบินและอะไหล ตนทุนทางการเงิน คา
เชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (operating lease) และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เปนตนทุนที่เกิดขึ้นซ้ําในทุกหนวยการผลิต
(recurring costs) ซึ่งจะไมแปรผันตามจํานวนของเที่ยวบินที่ทําการบิน ดังนั้น อัตราการใชเครื่องบินตอลําที่สูงขึ้นจะสงผล
ใหตนทุนตอหนวยลดลงและไดรับผลตอบแทนตอผูโดยสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คาใชจายของบริษัทฯ บางรายการ ซึ่ง
รวมถึ ง ค า น้ํ า มั น สํ า หรั บ เครื่ อ งบิ น และค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ พนั ก งานสํ า หรั บ นั ก บิ น ลู ก เรื อ และบุ ค ลากรที่ ทํ า งานระดั บ
ภาคพื้ น ดิ น ผั น แปรตามจํ า นวนเที่ ย วบิ น ที่ ทํ า การบิ น แต ไ ม ไ ด ผั นแปรตามอัต ราส ว นการขนส ง ผูโ ดยสาร ดั ง นั้ น การ
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เปลี่ยนแปลงของรายไดตอหนวย หรืออัตราสวนการขนสงผูโดยสารเพียงเล็กนอยอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามบริหารจัดการตนทุนโดยการเพิ่มอัตราการใชเครื่องบินตอลําใหมากที่
สุดแตยังคงรักษาระดับอัตราสวนการขนสงผูโดยสารใหเพียงพอ และสอดคลองกับขอจํากัดดานการดําเนินงานและกฏ
ระเบียบที่ใชบังคับ เมื่ออัตราสวนการขนสงผูโดยสารลดลง บริษัทฯ อาจปรับจํานวนเที่ยวบินหรือปรับเปลี่ยนเสนทางบิน
เพื่ อ ที่ จ ะบริ ห ารจั ด การต น ทุ น ของบริ ษั ท ฯและหลี ก เลี่ ย งการขาดทุ น สุ ท ธิ โดยอั ต ราส ว นการขนส ง ผู โ ดยสารที่ เ ป น
“จุดคุมทุน” อาจแตกตางกันออกไปในแตละเสนทางบินและในแตละชวงเวลาโดยขึ้นอยูกับตนทุนในขณะนั้น
บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารตนทุนโดยเนนไปที่การบริหารจัดการเสนทางบิน การบริหารจัดการและการ
ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การควบคุมจํานวนบุคลากร เงินเดือน ผลประโยชน และเงินคาลวงเวลาของ
พนักงาน ตลอดจนการควบคุมรายจายดานลูกเรือ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
องคประกอบของตนทุนขายและบริการที่สูงที่สุดของบริษัทฯ คือตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งรวมถึงคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินรวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนตามสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 25.13 รอยละ 32.43และ รอยละ 32.94 ของตนทุนขายและบริการของ
บริษัทฯ ในป 2553 ป 2554 และป 2555 ตามลําดับ ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ จะแปรผันอยางเปนนัยสําคัญตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันโลกซึ่งมีความผันผวนตามความเคลื่อนไหวและความผันผวนของราคาตามอุปสงคและ
อุปทานทั้งในอดีตที่ผานมาและยังคงเปนไปในอนาคต โดยราคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นจาก
90.07 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2553 เปน 125.59 ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2554 126.84 ดอลลารสหรัฐฯ
ตอบารเรล ในป 2555 และ [●] ดอลลารสหรัฐฯ ตอบารเรล ในงวด 3 เดือนแรกของป 2556
บริษัทฯ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสวนใหญสําหรับเที่ยวบินตางๆ ตามสัญญาที่ทําไวกับปตท. และเชลล(ประเทศไทย)
โดยมีกําหนดระยะเวลา 2-3 ป ทั้งนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องบินในประเทศของบริษัทฯ ระบุ
เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แตกําหนดใหชําระเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเดือนกอนวันที่ออกใบ
แจงหนี้ สวนราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องบินในตางประเทศของบริษัทฯ ระบุเปนสกุลเงินดอล
ลารสหรัฐฯ และโดยทั่วไปตองชําระเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อขายน้ํามันสําหรับ
เครื่องบินของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะกําหนดตามราคาเฉลี่ยของราคาน้ํามันที่ซื้อขายที่ตลาดประเทศสิงคโปร ซึ่งรายงานโดย
บ
ริ
ษั
ท
Platts
(Means of Platt’s Singapore :MOPS)
ทั้งนี้ บริษัท ฯ จะเรียกเก็บตนทุ นคาน้ํามันเชื้อ เพลิงที่เพิ่ม ขึ้นบางสวนจากผูโดยสารสํ าหรับ เที่ยวบินระหวาง
ประเทศในรูปของคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง อยางไรก็ดี คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศ
ดังกลาวไมสามารถชดเชยราคาน้ํามั นเชื้อเพลิ งที่เพิ่ม ขึ้นไดทั้งหมด ทั้งนี้ กรมการบินพลเรื อ นไมอ นุญาตใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงแยกตางหากจากคาโดยสารสําหรับเที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศ เนื่องจากสภาวะการ
แขงขันของอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณไดวาบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บตนทุนคาน้ํามันอากาศยาน
ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากลูกคาของบริษัทฯ ในรูปของคาโดยสาร หรือคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยไมมีผลกระทบ
ในทางลบตออุปสงคของลูกคาที่จะใชบริการบริษัทฯ
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สําหรับสวนเพิ่มของตนทุนคาน้ํามันอากาศยานที่บริษัทฯ คาดการณวาไมสามารถเรียกเก็บจากผูโดยสารได บริษัท
ฯไดเขาทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆเปนครั้งคราว เพื่อใหตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ของบริษัทฯ อยูในระดับที่ควบคุมได ซึ่งรวมถึงการเขาทําธุรกรรมเพื่อบริหารจัดการตนทุนโดยปกติเปนระยะเวลา 6-9
เดือน แตจะไมเกิน 1 ป บริษัทฯ เขาทําการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสัญญาส
วอปราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel price swap agreement : ขอตกลงจะซื้อหรือขายน้ํามันในอนาคตดวยราคาที่กําหนดแนนอน
ตายตัว โดยจะไมมีการสงมอบน้ํามัน) สัญญาคอลลารราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel price collar agreements : ขอตกลงที่จะซื้อ
หรือขายน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต โดยทั้งสองฝายกําหนดชวงราคาที่จะซื้อและขาย โดยจะไมมีการสงมอบน้ํามันเชื้อเพลิง)
และสัญญาออปชั่นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (fuel price option agreements : ขอตกลงที่ผูซื้อทําประกันตอการเคลื่อนไหวของ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไมใหสูงกวาราคาอางอิงที่ผูซื้อและผูขายตกลงกันไว) (ซึ่งประกอบไปดวยสิทธิในการซื้อและสิทธิใน
การขาย)ซึ่งบริษัทฯ จะทําการทบทวนทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ เครื่องมือในการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
เหลานี้เพื่อบริหารจัดการตนทุนสําหรับชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง สงผลใหบริษัทฯสามารถซื้อน้ํามันอากาศยานในราคา
ตามที่บริษัทฯไดทําการปองกันความเสี่ยงโดยเฉลี่ยเทากับราคาเฉลี่ยน้ํามันของราคาตลาดสําหรับชวงระยะเวลากอนที่
บริษัทฯ จะเขาซื้อจริง ทั้งนี้ คูสัญญาของการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสวนใหญเปนสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ เนื่องจากการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ ทําไว แมวาราคาตลาดของน้ํามันจะปรับตัว
ลดลงในอนาคต บริษัทฯ อาจไมสามารถลดตนทุนน้ํามันไดในเวลาอันรวดเร็ว และดวยลักษณะของการปองกันความเสี่ยง
จากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ การปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาวจึงถือเปนสินทรัพยทางการเงิน
ที่ตองมีการปรับมูลคาตามราคาตลาด (Mark to market) โดยจะบันทึกกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของตนทุนขายและ
บริการในงบการเงินของบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ
บริษัทฯ ในหัวขอ “—ความเสี่ยงทางการตลาด—ความเสี่ยงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง”
การเพิ่มขึ้นของราคาในการเดินทางทางอากาศโดยรวม (อันประกอบดวย คาโดยสาร ภาษีที่เกี่ยวของ คาน้ํามัน
อากาศยาน และคาใชจายเพิ่มเติมอื่นๆ) เนื่องมาจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อาจทําใหอุปสงคใน
การใชบริการบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตอบารเรลที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบตอ
ความสามารถในการทํากําไร และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
คาใชจายในการเชาเครื่องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยบริษัทฯมีเครื่องบินจํานวน 15 ลําจากทั้งหมด 21 ลําของเครื่องบินของบริษัทฯ อยู
ภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน สวนที่เหลือเปนสัญญาเชาทางการเงิน
คาใชจายในการเชาเครื่องบิน
รวมถึงคาเชาเครื่องบินที่ชําระใหบริษัทฯผูใหเชาเครื่องบินและบริษัทฯผูคา
เครื่องบินตามสัญญาเชาดําเนินงาน ซึ่งคาใชจายเหลานี้สวนใหญระบุเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ โดยภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน บริษัทฯ มีสิทธิใชเครื่องบินและมีหนาที่ชําระเงินคาเชาตามขอตกลงการเชาที่เกี่ยวของ โดยปกติสัญญาเชา
ดําเนินงานของบริษัทฯ แตกตางจากสัญญาเชาทางการเงิน (finance leases) เนื่องจากไมไดกําหนดใหบริษัทฯมีสิทธิเลือกที่
จะซื้อเครื่องบินได และผูใหเชาจะเปนผูไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจและรับความเสี่ยงตางๆในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์
ในเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในมูลคาคงเหลือของเครื่องบินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ บริษัทฯจะตอง
ดําเนินการคืนเครื่องบินในสภาพที่ตกลงไวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชา อยางไรก็ดี แมวากรรมสิทธิ์ในเครื่องบินยังเปนของ
ผูใหเชา บริษัทฯมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใชบังคับ และมีหนาที่ในการดูแลรักษาซอมบํารุง
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เครื่องบิน การใหบริการ การประกันภัย การชําระภาษี ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชายังมีผลใชบังคับ บริษัทฯจะรับรูคาเชาที่
ชําระตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายตามสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ โดยจะไมบันทึกภาระ
หนี้สินที่เกี่ยวของกับเครื่องบินที่อยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบดุลของบริษัทฯ แตจะปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินของบริษัทฯ
ภายใตสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข ซึ่งไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาเชาในรูปแบบของการใหการสนับสนุน
ทางการเงิน บริษัทฯ ชําระคาเชาซึ่งนําไปชําระเปนสวนหนึ่งของราคาซื้อขายเครื่องบินตามกําหนดระยะเวลาการเชา โดย
บริษัทฯจะตองเปนผูรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและผลประโยชนโดยสวนใหญของการเปนเจาของเครื่องบิน ตามสัญญาซื้อ
ขายแบบมีเงื่อนไขทุกสัญญาของบริษัทฯ บริษัทฯมีสิทธิเลือกที่จะซื้อเครื่องบินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และจะมี
กรรมสิทธิ์ในเครื่องบินเมื่อมีการชําระเงินตามสัญญาดังกลาวครบถวนแลว
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมตามวิธีสัดสวนในอดีต ขอ 24
ฝูงบินและการบํารุงรักษา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯ มีเครื่องบินจํานวนทั้งสิ้น 21 ลํา ประกอบดวยเครื่องบินแบบเอทีอาร 72 จํานวน
8 ลํา เครื่องบินแบบแอรบัส 319 จํานวน 8 ลํา และเครื่องบินแบบแอรบัส 320 จํานวน 5 ลํา และอายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบิน
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อยูที่ประมาณ 7.6 ป
เนื่องจากตองเปลี่ยนชิ้นสวนประกอบของเครื่องบินจํานวนมากภายหลังจากมีการใชงานครบตามชั่วโมงการบินที่
กําหนด หรือครบจํานวนรอบในการขึ้นบินและลงจอดตามที่กําหนด รวมทั้งเทคโนโลยีการบินแบบใหมอาจทําใหบริษัทฯ
ตองมีการปรับปรุงเครื่องบินของบริษัทฯ โดยทั่วไปแลว ตนทุนในการบํารุงรักษาเครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานานจะสูง
กวาตนทุนในการบํารุงรักษาเครื่องบินที่ใหมกวา ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะตองการการ
บํารุงรักษามากขึ้นและคาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษาของบริษัทฯ ก็จะตองปรับสูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน
และการบํารุงรักษาดังกลาวอาจกระทบตอตนทุนการดําเนินงานบนฐานปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร และอัตราการใช
เครื่องบินตอลําของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด นอกจากนี้ เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ
มีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทฯ จะไมสามารถใชประโยชนจากการรับประกันเครื่องบินดังกลาวจากผูผลิตซึ่งโดยปกติมีอายุ
ประมาณ 2-3 ป เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานและมาตรการในการซอมบํารุงรักษาสําหรับ
เครื่องบินประเภทเดียวกันและเครื่องยนตรุนเดียวกันแลว การซื้อหรือเชาเครื่องบินหรือเครื่องยนตชนิดอื่นที่แตกตางจากที่
ใช อ ยู ใ นฝู ง บิ น ป จ จุ บั น มี แ นวโน ม ที่ จ ะส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯ มี ต น ทุ น ขายและบริ ก ารที่ สู ง ขึ้ น โดยไม เ ป น ไปตามสั ด ส ว น
นอกจากนี้ โดยทั่วไปแลว เครื่องบินที่เกากวาจะมีประสิทธิภาพในการใชน้ํามันอากาศยานที่ดอยกวาเครื่องบินที่ใหมกวาซึ่ง
มักมีการใชวัสดุผสม (composite materials) และมีเทคโนโลยีใหมที่ชวยใหตัวเครื่องบินมีน้ําหนักเบากวาและใชน้ํามัน
อากาศยานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯมีอายุมากขึ้น ฝูงบินของบริษัทฯ จึงจะมีคาน้ํามัน
อากาศยานตอหนวยที่สูงกวา นอกจากนี้ เมื่อฝูงบินของบริษัทฯมีอายุมากขึ้น ภาพลักษณของฝูงบินของบริษัทฯ ในมุมมอง
ของผูโดยสาร และความไมเชื่อมั่นของผูโดยสารตอความปลอดภัยและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อาจมีผลกระทบตอความ
ตองการในการใชบริการของผูโดยสาร และยอมจะสงผลกระทบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวย
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72- 500 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 ของบริษัทฯ ชวย
ใหบริษัทฯ สามารถกําหนดเครื่องบินกับเสนทางบินที่เหมาะสมได ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการเชน จํานวนผูโดยสาร
ระยะทางที่เดินทาง ขอจํากัดของสนามบินเกี่ยวกับขนาดของเครื่องบิน ฝูงบินของบริษัทฯ ในปจจุบันประกอบดวย
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เครื่องบินแบบเอทีอาร 72 จํานวน 8 ลํา ซึ่งมี ความสามารถในการเขาถึงสนามบินบางแหงซึ่งเครื่องบินที่มีขนาดใหญกวาไม
สามารถเขาถึงได เชน สนามบินตราด และการใหบริการในเสนทางบินที่มีผูโดยสารใชบริการนอย ทําใหเครื่องบินแบบเอ
ทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ สรางรายไดตอหนวยบนฐานปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร (RPK basis) สูงกวาเครื่องบินแบบ
แอรบัสแมวาจะมีตนทุนการดําเนินงานบนฐานปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK basis) ที่สูงกวาซึ่งเปนผลอัน
เนื่องมาจากการทําการบินในเที่ยวบินที่สั้นกวาและมีจํานวนที่นั่งนอยกวา เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ ยัง
สามารถชวยใหบริษัทฯ สามารถทําการปรับเปลี่ยนเพื่อบริหารจัดการจํานวนเที่ยวบินในเสนทางบินที่มีความตองการต่ํา
หรือในชวงที่มีผูโดยสารเดินทางนอย (off-season) ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 นั้น ทําให
บริษัทฯ ขยายความสามารถในการขนสงผูโดยสารในเสนทางบินไปยังและออกจากสนามบินสมุย ซึ่งไมสามารถรองรับ
เครื่องบินที่มีขนาดใหญกวาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 ได ในขณะที่เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 ทําใหบริษัทฯสามารถ
ขยายเสนทางบินระหวางประเทศไปยังเมืองตางๆในตางประเทศ เชน มุมไบ และธากาได
ปริมาณที่นั่งและเครือขายเสนทางบิน
ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯไดรับผลกระทบจากปริมาณที่นั่ง
และเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ซึ่งปจจัยเหลานี้ตางไดรับผลกระทบจากองคประกอบของฝูงบิน กลยุทธดานเครือขาย
เสนทางบิน และสิทธิในการบินไปยังจุดหมายปลายทางตางๆ
กลยุทธดานเครือขายเสนทางบิน
กลยุทธดานเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ มุงเนนการทํารายไดสูงสุด บริษัทฯไดทําการประเมินเครือขาย
เสนทางการบินทุกเดือนโดยใชเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการรายไดของบริษัทฯในการ
เพิ่มรายได รายไดตอหนวย อัตราการใชประโยชนของฝูงบิน และปริมาณที่นั่งใหเพิ่มสูงที่สุด ทั้งนี้ ในการกําหนดเครือขาย
เสนทางบินจะพิจารณาจากอุปสงคและอุปทานเปนหลัก ในขณะที่การขนสงผูโดยสารจะแตกตางกันไปตามแตละเสนทาง
บิน และตามชวงระยะเวลาที่แตกตางกันไป ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทฯไดพิจารณาถึงปริมาณที่นั่งรวมทั้งหมดที่ไดจัดสรร
ใหกับเสนทางบินนั้นๆ หรือในภูมิภาคนั้นๆ การแขงขันในเสนทางบินเฉพาะเสนทาง จํานวนผูโดยสารซึ่งเขามาใชบริการ
และราคาบัตรโดยสารโดยเฉลี่ย รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการใหบริการเที่ยวบินที่เชื่อมตอ ตลอดจนตนทุนและตนทุนที่อาจเพิ่ม
สูงขึ้นในอนาคต แลว บริษัทฯจึงประเมินและปรับเปลี่ยนเครือขายเสนทางบิน ถาบริษัทฯไมสามารถทํากําไรจากเสนทาง
บินใหมไดหลังจากระยะเวลาทดลองซึ่งโดยทั่วไปคือหนึ่งป บริษัทฯจะลดความถี่ในเสนทางบินและจะทําการตรวจสอบ
อยางตอเนื่องทุกไตรมาส หรือยกเลิกเสนทางบินดังกลาว ยกตัวอยางเชน ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯไดทําการปด
เสนทางไป-กลับระหวางกรุงเทพ-บังกาลอร ซึ่งไมสามารถทํากําไรใหกับบริษัทฯตั้งแตเริ่มดําเนินการในเดือนกันยายน
2554 เนื่องจากจํานวนผูโดยสารที่ใชบริการไมเพียงพอ อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาเปนรายกรณีใหรักษา
เสนทางการบินที่อาจไมทํากําไรเอาไวเพื่อที่จะเชื่อมตอเสนทางนั้นกับเสนทางบินในเครื่อขายเดิมเพื่อจะทํากําไรในเสนทาง
บินนั้นไดเพียงพอ
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯไดรับประโยชนในการหารายไดจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเปนสนามบินหลักของ
ประเทศไทยและเปนจุดเชื่อมตอเที่ยวบินระดับภูมิภาคสําหรับการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น บริษัทฯได
มุงเนนการเปนจุดเชื่อมตอและมุงเนนความตอเนื่องระหวางเสนทางการบินในประเทศและในภูมิภาคบางเสนทางกับ
เสนทางการบินอื่นๆที่สามารถทํากําไรสูง เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนการบินของบริษัทฯที่ไดเชื่อมตอผานประเทศไทยไปยัง
จุดหมายปลายทางนอกประเทศไทย นอกจากนี้ การเปนพันธมิตรในการทําการบินรวม (Code-Sharing) และการดําเนินการ
ใหความรวมมือตางๆ ลวนเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินกลยุทธเครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ดวยเหตุดังกลาวทําให
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อัตราสวนการขนสงผูโดยสารมากขึ้นจากผูโดยสารที่เชื่อมตอกับสายการบินของบริษัทฯจากพื้นที่ตางๆทั่วโลก ในการนี้
บริษัทฯไดเพิ่มการเปนพันธมิตรในการทําการบินรวม (Code-Sharing) จากจํานวน 5 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปน
จํานวน 9 ราย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเปนพันธมิตรในการทําการบินรวมกับสายการบินไทยซึ่งใน
ขณะนี้ยังไมไดเริ่มดําเนินการ
อนึ่ง บริษัทฯไดดําเนินการตรวจสอบเที่ยวบินในเครือขายสวนขยายเพื่อใหเวลาของเที่ยวบินสอดคลองกับ
เครือขายเสนทางบินของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหจํานวนเที่ยวบินที่เชื่อมตอมีเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับผูโดยสารที่
ประสงคจะเชื่อมตอกับเที่ยวบินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดทําการตรวจสอบปริมาณการบินอยางตอเนื่องทั้ง
เสนทางการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงทําการปรับเปลี่ยนความถี่ในเสนทางการบินและปริมาณที่นั่ง
เปนระยะๆ เพื่อรองรับความผันผวนของความตองการในการใชบริการของผูโดยสารในเสนทางการบินเหลานั้น
สิทธิทางการบินและการจัดสรรเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินในสนามบิน
สิทธิทางการบินและการจัดสรรเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินลวนมีผลตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK)
และเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ เนื่องจากในแตละประเทศ ผูดําเนินการสนามบิน และ/หรือหนวยงานของรัฐซึ่ง
กํากับดูแลในดานการบินหรือการขนสง ไดใหสิทธิบางประการตามปริมาณที่นั่งและความถี่ของเที่ยวบิน การเพิ่มขึ้นของ
ความถี่ในเสนทางบินในแตละจุดหมายปลายทางที่บริษัทฯกําลังใหบริการอยูในปจจุบันนั้นขึ้นอยูกับความาสามารถของ
บริษัทฯในการไดรับสิทธิในการลงจอดหรือการบินขึ้นที่เพิ่มขึ้นในจุดหมายปลายทางนั้นๆ ซึ่งรวมถึงทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิและสนามบินเกาะสมุย นอกจากนี้ ยังอาจมีการจํากัดจํานวนที่นั่งรวมทั้งหมดที่สายการบินแตละแหงจะไดรับอนุญาตให
บินไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ “กฎระเบียบตางๆของธุรกิจการบินในประเทศไทย” ดังนั้น
การจัดสรรรเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินในสนามบินและการจํากัดจํานวนที่นั่งยอมสงผลกระทบตอความสามารถของ
บริษัทฯในการปรับเปลี่ยนเครือขายเสนทางการบิน เนื่องจากขอจํากัดบางประการอาจสงผลใหบริษัทฯไมสามารถเพิ่ม
จํานวนเที่ยวบินไปยังสถานีปลายทางที่สามารถสรางกําไรมากกวาหรือมีอุปสงคในการใชบริการทางการบินสูงกวาได
ความสามารถของบริษัทฯในการเพิ่มปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) จึงอาจถูกจํากัดเนื่องจากการที่บริษัทฯไม
สามารถปรับเปลี่ยนเครือขายเสนทางการบินได
คาโดยสาร
อัตราคาโดยสารโดยเฉลี่ยซึ่งคํานวณโดยนําผลรวมของรายไดจากการขนสงผูโดยสารแบบประจําหารดวยจํานวน
ผูโดยสารที่ขนสงทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 3,828.0 บาท ในป 2553 เปนจํานวน 3,789.0 บาท ในป 2554 เปนจํานวน 4,089 บาท
ในป 2555 ทั้งนี้ คาโดยสารที่บริษัทฯเรียกเก็บมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดและความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆดังนี้
การกําหนดราคา
ธุรกิจการบินจัดเปนธุรกิจที่มีการแขงขันดานราคาสูงมากและเปนชวงๆ โดยทั่วไป บริษัทฯและคูแขงจะลดราคา
คาโดยสารในชวงนอกฤดูทองเที่ยวเพื่อกระตุนความตองการในการเดินทาง การลดราคาคาโดยสารดังกลาวของบริษัทฯ มัก
สงผลใหสายการบินคูแขงตองลดราคาตามดวย เมื่อบริษัทฯมีการลดราคาคาโดยสาร รายไดจากการขนสงผูโดยสารเฉลี่ยตอ
หนวยของบริษัทฯก็จะลดลง และสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯไดเริ่มใชการ
กําหนดราคาที่มีความยืดหยุน โดยเปนไปตามตนแบบการกําหนดราคามาตรฐานที่สายการบินโดยทั่วไปใช ดวยการเนนการ
เพิ่มรายไดตอหนวยและอัตราสวนการขนสงใหสูงขึ้น บริษัทฯบริหารจัดการกําไรจากการขนสงผูโดยสารโดยใชระบบการ
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บริหารจัดการรายได (AirVision Revenue Manager) และใชนโยบายการตลาดและการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระบบการ
บริหารจัดการรายไดของบริษัทฯไดใชตนแบบในการคาดคะเนและการหาราคาที่เหมาะสม เพื่อที่จะวิเคราะหขอเสียเปรียบ
เชิงเศรษฐศาสตรที่ตองเกิดขึ้นในการกําหนดจํานวนที่นั่งในแตละราคา ซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถเพิ่มรายไดสูงสุดบนขีด
ความสามารถที่มีอยู เชนเดียวกับการพิจารณากําหนดเครือขายเสนทางบิน นโยบายการตลาดและการขายของบริษัทฯไดนํา
ปจจัยหลายประการเขามาใชในการพิจารณาดวย ซึ่งรวมถึง อุปทานและอุปสงค สภาพตลาดและการกําหนดราคาของคูแขง
รวมทั้งการจัดสรรปริมาณการขนสงผูโดยสาร(RPK) ไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือภูมิภาคนั้น และผลการดําเนินงานที่ผาน
มาในพื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือภูมิภาคนั้น โดยปกติ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน บริษัทฯจะปรับราคาคาโดยสาร
เปนระยะๆซึ่งอาจรวมถึงการใหสวนลดราคาคาโดยสารในบางเสนทางเพื่อเพิ่มอัตราสวนการขนสงในเสนทางนั้นๆ กอนที่
จะมีการเดินทาง บริษัทฯไดดําเนินมาตรการเพื่อเพิ่มรายไดใหสูงที่สุดดวยการเพิ่มราคาคาโดยสารในเที่ยวบินที่มีตัวเลขการ
จองและความตองการมาก และใชมาตรการนี้ในบางเสนทางที่ในอดีตมีขอมูลแสดงวามีอัตราสวนการขนสงที่สม่ําเสมอ
หรือสูง
การกําหนดราคาสําหรับคาโดยสารภายในประเทศของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับเพดานราคาคาโดยสารที่กําหนดโดย
รัฐบาลในอัตราไมเกิน 13 บาทตอกิโลเมตร สําหรับเสนทางบินโดยสวนมากของบริษัทฯ ยกเวนเสนทางบินกรุงเทพฯ-ตราด
ของบริษัทฯซึ่งมีเพดานราคาคาโดยสารในอัตราไมเกิน 30 บาทตอกิโลเมตร ทั้งนี้เพดานราคาคาโดยสารมีจํากัดสูงสุดใน
อัตราไมเกิน 30 บาทตอกิโลเมตร การขึ้นราคาคาโดยสารตองไดรับอนุมัติจาก กรมการบินพลเรือน ถึงแมในปจจุบัน เพดาน
ราคาที่กําหนดดังกลาวอาจจะยังไมสงผลกระทบตอการกําหนดราคาสําหรับคาโดยสารภายในประเทศที่บริษัทฯเชื่อวาเปน
ระดับที่เหมาะสม แตเพดานราคาที่กําหนดดังกลาวอาจมีผลกระทบในอนาคตได โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
หัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง-ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ-ความสามารถในการกําหนดคาโดยสาร
ของบริษัทฯถูกจํากัดอัตราคาโดยสารขั้นสูงที่กําหนดโดยรัฐบาล”
การแขงขัน
บริษัทฯตองเผชิญกับการแขงขันสูงมาก ในเสนทางบินภายในประเทศ และในเสนทางบินระหวางประเทศภายใน
ภูมิภาค ทั้งจากสายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบและจากสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ นอกจากนี้ คูแขงรายอื่นที่มี
อยูในปจจุบันของบริษัทฯ และคูแขงรายใหมที่จะเขาสูตลาดอาจลดราคาคาโดยสารในอนาคต หรือเพิ่มปริมาณที่นั่ง ใน
เสนทางบินเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดของตนเอง ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจทําใหราคาคาโดยสาร อัตราสวนการขนสง
ผูโดยสาร และสวนแบงการตลาดของบริษัทฯลดลง และอาจสงผลใหบริษัทฯตองปรับโครงสรางตนทุนและราคาคา
โดยสาร ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบินมีความออนไหวตอการลดราคาคาโดยสารมากเปนพิเศษ เนื่องจากสายการบินจะแบกรับ
เพียงแคตนทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากการใหบริการแกผูโดยสารเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการปลอยที่นั่งนั้นวางไว
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นกับสภาพการแขงขันในตลาดสายการบินภายในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงผลที่เกิดขึ้น
จากนโยบาย “การเปดนานฟาเสรี” ของอาเซียน (ASEAN) อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผล
การดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานดานการบินโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากปจจัยที่หลากหลาย ทั้งนี้โปรดดู หัวขอ “ปจจัย
ความเสี่ยง” ทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รายไดจากผูโดยสารของบริษัทฯถือเปนรายไดเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ
เทากับ รอยละ 83.9 ของรายไดเฉพาะกิจการ ป 2555 รายไดจากผูโดยสารของบริษัทฯโดยหลักขึ้นอยูกับการทองเที่ยวเปน
สําคัญ รองลงมาไดแกการเดินทางเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ไดรับผลกระทบจากความผันผวน
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ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระหวางเงินบาทไทยกับเงินตราตางประเทศในสกุลหลักอื่นๆ (เชน เงินดอลลาร
สหรัฐฯ เงินยูโร และเงินเยน) ปริมาณกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกและของไทย ปญหาความไมสงบในประเทศไทย ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในรูปแบบการขนสง ตลอดจนสิทธิทางการบินที่
ไดรับและกําหนดเวลาการใชสนามบิน นอกจากนี้ รายไดจากผูโดยสารยังขึ้นอยูกับการดําเนินการและความสามารถในการ
แขงขันของบริษัทฯ กับสายการบินระหวางประเทศและสายการบินภายในประเทศ ตลอดจนสายการบินตนทุนต่ําหรือสาย
การบินราคาประหยัด
เหตุการณที่สําคัญที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การกอการรายและการระบาดของโรคระบาด ไดสงผล
กระทบในทางลบตออุตสาหกรรมการบิน เศรษฐกิจไทย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งทําใหอุปสงคสําหรับ
เที่ยวบินและบริการที่เกี่ยวเนื่องลดลง ราคาคาโดยสารลดลง เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น และคาใชจายดานการรักษาความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณที่ไมปกติเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตและอาจสงผลกระทบในระยะสั้นหรือระยะยาวตอ
อุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
นับแตตนป 2550 เปนตนมา มีเหตุการณสําคัญบางเหตุการณที่สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป ตลอดจนมีผลกระทบตอธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิกฤตทางการเงินโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป 2551 และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทําใหอุปสงคและการเดินทางทางอากาศทั่วโลก
ลดลงและสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัย
ความเสี่ยง-ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ - สภาวะความผันผวนที่ยากลําบากในระบบธนาคาร
และตลาดเงิน (Global Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกสงผลกระทบในทางลบอยางตอเนื่องตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไป และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหา
แหลงเงินทุน” นอกจากนี้ สภาวะที่ตกต่ําของตลาดทุนทั่วโลกและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในป 2554 และป 2555 รวมถึง
วิกฤตหนี้ของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใชสกุลเงินยูโร หรือยูโรโซน (Eurozone) ไดสงผลกระทบและยังคงมีผลกระทบตอ
ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2554 ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ซึ่งสงผล
กระทบตอการเดินทางภายในประเทศไทย เหตุการณดังกลาวทําใหการเดินทางภายในประเทศและระหวางประเทศตอง
หยุดชะงัก และสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยจํานวนผูโดยสารที่ขนสงเพิ่มขึ้นเปน
784,277 คน ในไตรมาสที่สี่ของป 2554 จาก 655,079 คนในไตรมาสที่ 4 ของป 2553 ทั้งนี้ การลดลงของจํานวนผูโดยสาร
ที่ม าทอ งเที่ ยวในกรุงเทพฯอันเปนผลจากอุทกภัยลดลงในอัตราที่มากกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสารที่ม า
ทองเที่ยวนอกกรุงเทพฯในบริเวณพื้นที่ไมไดรับผลกระทบจากอุทกภัย
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณทางการเมืองและเหตุการณความไมสงบในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายเหตุการณ โดย
ในชวงปลายป 2551 ไดมีการชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาล สงผลใหมีการปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ตตั้งแต
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 ไปจนถึงตนเดือนธันวาคม 2551 การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 ซึ่งสงผล
กระทบตออุปสงคการเดินทางทางอากาศของโลกและตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในไตรมาสที่สองของป 2552 ซึ่งสงผล
กระทบในทางลบตอการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เหตุจลาจลในชวงเทศกาลสงกรานตในเดือน
เมษายน 2552 ไดสงผลกระทบตอการเดินทางมายังประเทศไทย และการเดินทางภายในประเทศไทย อีกทั้งในป 2553 ยังคง
มีเหตุการณที่สงผลกระทบในทางลบตอการเดินทางทางอากาศในประเทศไทยขึ้นอีก ไดแก เหตุการณชุมนุมทางการเมือง
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และเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นระหวางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนการชุมนุมประทวงภายในประเทศที่ขยายวงกวาง
ซึ่งทําใหรัฐบาลตองเขามาควบคุมและสงผลใหมีการเสียชีวิตของประชาชนและทหาร
อยางไรก็ดี แมวาจะประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตหนี้ของประเทศในสหภาพยุโรปที่ใชสกุลเงินยูโร
หรือยูโรโซน (Eurozone) เชนเดียวกับวิกฤตทางการเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดลอม และเหตุการณขั้นตนทั้งหมด บริษัทฯยัง
สามารถเพิ่มปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPKs) จากจํานวน 1,511 ลานคนตอกม. ในป 2553 เปนจํานวน 2,404 ลานคนตอ
กม. ในป 2555 โดยบริษัทฯยังสามารถเพิ่มระวางการขนสงสินคาของบริษัทฯจาก 262,936 ตัน ในป 2553 เปน 367,272 ตัน
ในป 2555
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความผันผวนตามฤดูกาล โดยบริษัทฯประสบกับความผันผวนของความตองการ
ของผูโดยสารในแตละชวงเวลาตางๆ ตลอดจนความผันผวนของแนวโนมในฤดูกาลที่แปรผันไปในแตละไตรมาส บริษัทฯ
คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัท ฯจะยังคงผันผวนตอ ไปในอนาคต อั นเปนผลมาจากป จจั ยทางดานฤดูกาลหลายๆ
ประการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูโดยสาร ตารางการบินและตนทุนขายและบริการ โดยปกติ จาก
รูปแบบการเดินทางตามฤดูกาลที่ผานมา และโดยผลของปจ จัยอื่นๆที่อาจกระทบตอธุร กิจและการดําเนินงาน รายได
ปริมาณการขนสงและอัตราสวนการขนสงผูโดยสารของบริษัทฯ จะสูงสุดในไตรมาสแรกชวงที่มีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด
ในไตรมาสแรก และสูงรองลงมาในไตรมาสที่สี่ ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สองของป ตามลําดับ ทั้งนี้ผลประกอบการ
ของบริ ษั ทฯจะลดลงในไตรมาสที่สองอันเปนผลมาจากการทองเที่ยวที่ ลดลงในชวงเดือ นดังกลาวนั้น บริษัทฯจึ ง ให
ความสําคัญกับการซอมบํารุงรักษาเครื่องบินในชวงไตรมาสที่สอง
ทั้ ง นี้ ในช ว งเวลาที่ ค วามต อ งการของผู โ ดยสารอยู ใ นระดั บ สู ง นั้ น บริ ษั ท ฯจะประเมิ น อุ ป สงค แ ละอุ ป ทาน
ตลอดจนปจจัยทางดานตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการขนสงในเที่ยวบิน รวมทั้งบริษัทฯ ยังไดดําเนินการจัดสรร หรือปรับลด
ปริมาณการขนสงในเที่ยวบินสําหรับชวงที่ความตองการของผูโดยสารอยูในระดับต่ําและดําเนินการซอมบํารุงเครื่องบิน
มากขึ้นในชวงเวลาที่มีความตองการของผูโดยสารอยูในระดับต่ํา
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สกุลเงินที่บริษัทฯใชในการนําเสนองบการเงินคือสกุลเงินบาทไทย อยางไรก็ดี การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สัญญา
ประกันภัยเครื่องบิน และการเชาเครื่องบินทั้งหมดของบริษัทฯ สวนใหญเปนรายการที่เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ หรือ
กําหนดราคาเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แตเรียกเก็บเปนสกุลเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น โดยความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในงบการเงินเฉพาะกิจการในสาระสําคัญเปนเชนเดียวกับในงบการเงินรวมในอดีต
ทั้งนี้ ประมาณรอยละ 25.7 ของตนทุนขายและบริการที่ปรากฏอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2555 เปนสกุลเงินดอล
ลารสหรัฐฯ สวนที่เหลือเปนสกุลเงินตราอื่นๆ โดยสวนใหญเปนสกุลเงินบาทไทย
นอกจากนี้ประมาณรอยละ 56.5 ของรายไดของบริษัทฯที่ปรากฏอยูงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2555 เปนสกุล
เงินบาทไทย และ สวนที่เหลือเปนสกุลเงินตราอื่น ซึ่งรวมถึงสกุลเงินดอลลารสิงคโปร ดอลลารฮองกงและดอลลารสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ราคาบัตรโดยสารที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศจะไมมีการผันผวนแมวาอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราตางประเทศเมื่อ
เทียบกับสกุลเงินบาทไทยอาจจะมีการผันผวนก็ตาม ดังนั้น การลดคาของสกุลเงินบาทไทยมีแนวโนมที่จะเพิ่มรายไดตอ
หนวยบนเสนทางที่บัตรโดยสารไดจําหนายออกไปในรูปสกุลเงินตราตางประเทศ การลดลงในรายไดตอหนวยซึ่งขึ้นอยูกับ
การแข็งคาของสกุลเงินบาทไทยในหลายระดับ สามารถหักลบจากการลดลงในคาใชจายในรูปสกุลเงินตราตางประเทศ และ
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ในทํานองกลับกัน ทั้งนี้ บริษัทฯไดบริหารจัดการความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดยใชนโยบายจับคู
จํานวนเงินที่ไดรับกับการจายเงินเฉพาะทองที่มากเทาที่จะทําไดในแตละสกุลเงินเพื่อที่จะครอบคลุมในจํานวนสวนที่ขาด
โดยบริษัทฯสามารถเลือกสกุลเงินที่บริษัทฯไดรับในรายไดจากการขายบัตรโดยสารของบริษัทฯโดยผูแทนจําหนายบัตร
โดยสารที่ไดรับอนุญาตจากสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ ในสวนของเงินที่ขาดไปทางบริษัทฯไดรวบรวมเงิน
โดยการแปลงรายไดจากเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทหรือในทางกลับกันในอัตรา ณ เวลาทําการแลกเปลี่ยนนั้น ทั้งนี้
บริษัทฯไมไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงใดๆเพื่อที่จะปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณรอยละ 10.5 ของสินทรัพยของบริษัทฯ และรอยละ 5.3 ของหนี้สินของ
บริษัทฯเปนสกุลเงินอื่นๆนอกเหนือจากสกุลเงินบาทไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยทั่วไป บริษัทฯปรับการกําหนดราคาคาโดยสารในทุกครึ่งป แตบริษัทฯ ไมสามารถปรับตนทุนคาน้ํามันอากาศ
ยานและตนทุนขายและบริการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความผันผวนของสกุลเงินบาทไทยได
ดังนั้น การออนคาลงของเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศในสกุลหลักของบริษัทฯอาจสงผลดีกับรายได แต
อาจสงผลเสียกับตนทุนขายและบริการ ในทางกลับกันการแข็งคาขึ้นของเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศใน
สกุลหลักของบริษัทฯอาจสงผลเสียกับรายไดของบริษัทฯ แตอาจสงผลดีกับตนทุนขายและบริการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กําไร
หรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดรับการบันทึกในงบกําไรขาดทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน
บริษัทฯ เปนรายไดอื่นและคาใชจายอื่นตามลําดับ
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
ภาระหนี้คงคางของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปน
รอยละ 13.2 ของจํานวนหนี้สินคงคางของบริษัทฯ(รวมถึงสัญญาเชาทางการเงินดวย)ที่อยูในงบการเงินรวมในอดีตซึ่งมี
อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ทั้งนี้ บริษัทฯไมมีการทําสัญญาการปองกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
เงินลงทุนและปจจัยที่มีผลกระทบตอการบริการที่เกี่ยวของกับสนามบิน
BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนอยูจํานวนรอยละ 90 ซึ่งเปนหนึ่งในสองผูดําเนินการใหบริการ
ลูกคาภาคพื้น และใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้น BFS Cargo ซึ่งเปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนอยูเปนจํานวน
รอยละ 49 ซึ่งเปนหนึ่งในสองผูดําเนินการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ โดยรวมทุนระหวางบริษัทฯและ WFS ซึ่ง
เปนผูดําเนินการอิสระดานคลังสินคาทั่วโลก BAC ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนเปนจํานวนรอยละ 90 ซึ่งเปนหนึ่งใน
สามผูใหบริการดานครัวการบิน นอกจากนี้ บริษัทฯใหบริการกิจการภาคพื้น ณ สนามบินสมุย โดยผาน BAGS ซึ่งเปน
บริษัทยอยที่บริษัทฯถือหุนเปนจํานวนรอยละ 99.99
BFS Cargo
ในป 2554 ป 2555 บริษัทฯ ถือหุนใน BFS Cargo อยูรอยละ 49 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของ
บริษัทฯที่ไดรับจากกําไรสุทธิของ BFS Cargo นั้น ไดแสดงเปนรายไดของบริษัทฯในงบการเงินรวมในอดีต สําหรับรอบป
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวน 123.6 ลานบาท และ 182.9 ลานบาทของกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 BFS Cargo มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,415.0 ลานบาท และ
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ ธันวาคม 2554 และ 2555 BFS Cargo มีรายไดรวมทั้งสิ้น 1,187.0 ลานบาท และ 1,371.0 ลาน
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บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯไดบันทึกรายไดจากเงินปนผลกอนแรกที่บริษัทฯไดรับจาก BFS
Cargo ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนการสะทอนรายไดของ BFS Cargo ในป 2554 เปนเงินจํานวน 88.2 ลานบาท สําหรับปจจัยที่มี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิของ BFS Cargo นั้นประกอบไปดวยระวางน้ําหนักที่ใหบริการ (tonnage) (ทั้งจากลูกคาที่มีอยูใน
ปจจุบันและลูกคาใหม) ราคาคาบริการซึ่งตางไดรับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของโลก อุปสงคและอุปทาน รวมทั้ง
คาใชจายดานแรงงาน ทั้งนี้ ในป 2553 BFS Cargo ไดขยายระวางน้ําหนัก (tonnage) ที่ใหบริการอยางตอเนื่องจาก 262,936
ไปเปน 311,184 ในป 2554 และ 367,272 ในป 2555 และเมื่อเดือนมกราคม 2556 BFS Cargo ไดขยายความจุในการจัดเก็บ
โดยเพิ่มขึ้นจาก 100,000 ตันเปน 500,000 ตัน โปรดดู “ธุรกิจ-บริการที่เกี่ยวของกับสนามบิน-บริการคลังสินคา”
BAC
ในป 2554 และป 2555 บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 59.8 ใน BAC และในเดือนมีนาคม ป 2556 บริษัทฯไดเพิ่มหุนเปน
รอยละ 90 ผลการดําเนินงานของ BAC ไดรวมอยูในงบการเงินรวมในอดีตและงบการเงินเสมือนจริงของบริษัทฯ ซึ่งคิดเปน
รอยละ 5 และรอยละ 5 ของรายไดของบริษัทฯที่ปรากฏในงบการเงินรวมในอดีต สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2555 และคิดเปนรอยละ 5.0 และรอยละ 4.5 ของรายไดของบริษัทฯที่แสดงในงบการเงินรวมในอดีต
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 สวนของปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิของ BAC นั้น ประกอบไป
ดวยจํานวนอาหารที่ผลิตและที่สงขึ้นเครื่อง ราคาอาหารตอหนวย และราคาของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร BAC ไดทํา
การเพิ่มจํานวนอาหารที่ผลิตและที่สงขึ้นเครื่อง ใหเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากจํานวน 13,650 รายการตอวันในป 2553 มา
เปนจํานวน 17,337 รายการตอวันในป 2554 และจํานวน 20,572 รายการตอวันในป 2555 กลยุทธในดานราคาของBACโดย
หลักแลวขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองเปนรายกรณีไปและขึ้นอยูกับราคาอาหารของคูคาแขงรายหลักๆ ซึ่งไดแก บริษัท การ
บินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส จํากัด (LSG Skychef Co., Ltd.) ซึ่งคือบริษัทรวมของสายการบิน
ลุฟทฮันซา (Lufthansa) ทั้งนี้ ราคาของวัตถุดิบในการประกอบอาหารนั้นเปนรายจายในการดําเนินการที่มากที่สุดของ BAC
ซึ่งคิดเปน รอยละ 38.85 และรอยละ 38.83 ของรายจายในการดําเนินการของป 2554 และป 2555 โดยทั่วไปแลวรายการซื้อ
อาหารของ BAC จะขึ้นอยูกับราคาตลาดในขณะนั้นของประเทศไทยซึ่งมักจะมีความผันผวน
BFS Ground
ในป 2554 และป 2555 บริษัทฯถือหุน รอยละ 88.1 ในBFS Ground และ ในเดือนมีนาคม ป 2556 บริษัทฯไดเพิ่ม
หุนเปนรอยละ 90 ผลการดําเนินงานของ BFS Ground ไดรวมอยูในงบการเงินรวมในอดีตของบริษัทฯ ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.7
และรอยละ 6.9 ของรายไดจากการดําเนินการของบริษัทฯที่ปรากฏในงบการเงินรวมในอดีต สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554 และป 2555 สําหรับปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกําไรสุทธิของ BFS Ground นั้น
ประกอบไปดวยราคาคาบริการ จํานวนเที่ยวที่ใหบริการ (ทั้งจากลูกคาที่มีอยูในปจจุบันและลูกคาใหม) และคาใชจายดาน
แรงงาน ทั้งนี้ กลยุทธในเรื่องราคาของ BFS Ground โดยหลักแลวขึ้นอยูกับราคาคาบริการของคูคาแขงรายหลัก คือ บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) อนึ่ง จํานวนเที่ยวที่ BFS Ground ใหบริการนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณการขนสงผูโดยสาร ณ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยที่ BFS Ground ไดขยายจํานวนเที่ยวที่ใหบริการจาก 32,196 เที่ยวในป พ.ศ. 2553 เปนจํานวน
38,417 เที่ยวในป 2554 และ 43,856 เที่ยวในป 2555 และสําหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2556 BFS
Ground ไดขยายเที่ยวบินที่ใหบริการเปน จํานวน 11,129 เที่ยว และ 11,876 เที่ยว ตามลําดับ

สวนที่ 2 หนา 229

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

เงินลงทุนและปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจสนามบิน
บริษัทฯมีรายไดจากสนามบินโดยการคิดคาบริการผูโดยสาร 600 บาทตอคน ซึ่งไดรับจาก ผูโดยสารที่เดินทาง
ออกจากสนามบินสมุย และในสวนนอยเปนผูโดยสารจากสนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด ทั้งนี้ ในป 2553 ป 2554
และป 2555 บริษัทฯมีรายไดจากคาบริการผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 3 รอยละ 2.7 รอยละ 2.6 ของรายไดของบริษัทฯในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ นอกจากนี้ในป 2554 และป 2555 บริษัทฯมีรายไดจากคาบริการผูโดยสาร คิดเปนรอยละ 2.4 รอยละ
2.3 ของรายไดรวมของบริษัทฯในงบการเงินรวมในอดีตของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายไดของบริษัทฯ จาก
คาบริการผูโดยสารโดยหลักแลวจะขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารในสนามบิน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีรายไดจากคาบริการภาค
พื้นที่บริษัทฯไดรับจากสายการบินอื่นๆที่นําเครื่องบินลงจอดในสนามบิน ซึ่งจํานวนเที่ยวบินที่ลงจอดในสนามบินโดยหลัก
จะผันแปรตามตอรายไดดังกลาว
สนามบินสมุยเปนสนามบินที่มีความสําคัญมากที่สุดของบริษัทฯทั้งในดานของปริมาณการขนสงผูโดยสารและ
ผลตอบแทนรายได นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีรายไดจากเงินปนผลซึ่งเกี่ยวกับสนามบินสมุยจากการที่บริษัทฯเขาลงทุนใน
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย คิดเปนสัดสวนรอยละ 25 โดยในป 2553 ป 2554 และป 2555 บริษัทฯ
ไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย เปนจํานวน 144.3 ลานบาท 225.6 ลาน บาทและ
267.2 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวมีการหักกลบลบหนี้บางสวนกับเงินคาเชาภายใตสัญญาเชาชวง สําหรับ
ระยะเวลาการเชาสามปของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไดมีการบันทึกสวนของดอกเบี้ยของคาเชาเปนตนทุนทางการเงิน โดยที่
ในป 2553 ป 2554 และ ป2555 สวนของดอกเบี้ยของคาเชาที่ไดถูกบันทึกเปนตนทุนทางการเงิน มีจํานวน 753.9 ลานบาท
794.7 ลานบาท 940.4 ลานบาท อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 10,444.0 ลานบาท และ 10,365.0 ลานบาท ทั้งนี้ ความสามารถในการเพิ่มรายได
ของบริษัทฯที่สนามบินในสมุยไมวาโดยทางตรงหรือทางออมยังมีขอจํากัด เพราะกรมการบินพลเรือนซึ่งกํากับดูแลเกาะสมุย
จํากัดเที่ยวบินเนื่องจากขอพิจารณาดานสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ จํานวนของเที่ยวบินที่ลงจอดและบินขึ้นจากสนามบินสมุย
จะตองไดรับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือน ซึ่งการพิจารณาอนุญาตจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงการประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมดวย โดยในวันที่ 5 มีนาคม 2556 บริษัทฯ ไดยื่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อขอเพิ่มจํานวน
เที่ยวบินขาเขาและขาออก ของสนามบินสมุยและหลังจากที่ไดรับการอนุมัติดังกลาว บริษัทฯ จะยื่นขอจากจากกรมการบินพล
เรือนในการเพิ่มตารางเที่ยวบินเขาและออกจากสนามบินสมุย
12.2.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การรับรูรายได
บริษัทฯ จะบันทึกรายรับจากการจําหนายบัตรโดยสารเปนหนี้สินโดยจะทําการบันทึกบัญชีรับรูเปนรายได และจะ
หักลดจํานวนเงินดังกลาวออกจากรายการหนี้สินตอเมื่อไดมีการใหบริการผูโดยสารตามบัตรโดยสารที่จําหนายไปแลว
ดั งกลาว รายไดคาระวางขนสงและการใหบ ริการผู โ ดยสารจะรับ รู เมื่อ ได มี ก ารใหบ ริก ารแลว รายได จ ากการใหเช า
เครื่องบินจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตามระยะเวลาของการใหเชา ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึง
อัตราที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
สัญญาเชา
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ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงินฝายบริหารไดใชดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใน
ความเปนเจาของในทรัพยสินที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผู
เชาถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน สัญญาเชาทางการเงินจะบันทึกเปนรายจายสวนทุนดวยมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา
หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองชําระตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่หัก
คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ในขณะที่ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุ
สัญญาเชา ทรัพยสินที่ไดมาตามสัญญาเชาทางการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินที่เชาหรืออายุ
ของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ํากวา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของสวนใหญไมถูกโอนไป
ใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรและ
ขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
การดอยคาของสินทรัพย
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานในแตละรอบ บริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และสินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ จะรับรูผลขาดทุนจากการ
ดอยคาของสินทรัพยเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ มูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง มูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขายสินทรัพยหรือมูลคาคงเหลือจากการใชสินทรัพย
แลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการกําหนดมูลคาคงเหลือจากการใชสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตจะถูกหัก
ดวยมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนหักภาษี ซึ่งสะทอนราคาประเมินของตลาด ณ ขณะนั้น สําหรับมูลคาของเงินที่สูญ
หายไปตามเวลาและความเสี่ยงของสินทรัพย ทั้งนี้ ในการกําหนดมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขายสินทรัพยจะใช
เกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวจะขึ้นอยูกับเกณฑการวัดมูลคาที่สะทอนใหเห็นถึงมูลคาที่
ไดรับจากการจําหนายจายโอนสินทรัพยตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่เปนไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งผูซื้อและผูขายรับรูและเต็ม
ใจในการจําหนายจายโอนสินทรัพยนั้น หลังจากหักดวยคาใชจายของการจําหนายจายโอนสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
รับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในสวนของกําไรหรือขาดทุน
การดอยคาของเงินลงทุนอาจเกิดขึ้นเมื่อมีขอบงชี้วามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงต่ํากวาตนทุน
อยางมีนัยสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ ฝายบริหารจะพิจารณาวาการลดลงดังกลาว “มีนัยสําคัญ” หรือ “เปนระยะเวลา
นาน”
ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาจะถูกบันทึกมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีขึ้นเพื่อการประมาณผล
ขาดทุนที่ อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ เงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจ ารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุหนี้ ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดวาจะเกิ ดขึ้น จากลูกหนี้แ ตละราย โดยคํานึงถึ ง ประสบการณก ารเก็บ เงิ นในอดี ต อายุ ข องหนี้ที่ค งค างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะถูกบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ ฝาย
บริหารไดทําการประมาณการภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ทั้งนี้ การประมาณการดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติฐานตางๆ ซึ่งรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงาน
คดีฟองรอง
บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการถู ก ฟ อ งร อ งเรี ย กค า เสี ย หาย ซึ่ ง ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 2554 และ 2555 ฝายบริหารเชื่อมั่นวาจะไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้นจากการฟองรองคดีที่ยังคางอยู ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดทําการบันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับการ
ฟองรองคดีดังกลาว ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอที่ 38 สําหรับงบการเงิน
รวมตามวิธีสัดสวนในอดีต และ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ขอพิพาททางกฎหมาย”
ฝายบริหารประมาณการและตั้งสมมติฐานตางๆ โดยคํานึงถึงประสบการณท่ีผานมาในอดีตและปจจัยอื่นๆ ที่ฝาย
บริหารเชื่อวาเหมาะสมสําหรับสถานการณนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการประเมินการประมาณการและการตัดสินใจตางๆ
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ผลที่ไดรับอาจแตกตางไปจากการประมาณการที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากความแตกตางของ
สมมติฐานตางๆได
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินจะถูกบันทึกมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ (รวมถึงเครื่องบิน) จะถูกบันทึกมูลคาตามราคาทุนหัก
ดวยคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย คาเสื่อมราคาดังกลาวคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามประมาณการ
อายุการใชงานของอาคารและอุปกรณ ทั้งนี้ ประมาณการอายุการใชงานสําหรับอาคารและสวนปรับปรุงอยูระหวาง 5 ถึง 20
ป สําหรับสนามบินและสวนปรับปรุงอยูที่ 20 ป สําหรับเครื่องบินอยูที่ 20 ป สําหรับอะไหลเครื่องบินอยูที่ 5 ถึง 14 ป
สําหรับเฟอรนิเจอร สวนตกแตงและอุปกรณอยูที่ 5 ป และสําหรับยานพาหนะอยูที่ 5 ป
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคา
คงเหลือของอาคารและอุปกรณเมื่อเลิกใชงาน และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ฝ า ยบริห ารจํ าเปนต อ งสอบทานการดอ ยคาของสิน ทรัพยในแตละชวงเวลาเพื่อหาการดอ ยคาของ
สินทรัพย และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาดังกลาว หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพยนั้น
12.2.4 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบหลักของงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
รายไดเฉพาะกิจการ
ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายละเอียดของรายไดของบริษัทฯ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ แยกตามประเภท สําหรับ
ชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้
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รอบปบัญชสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(หนวย:
ลานบาท)
รายไดคาโดยสาร ............... 9,682.9

2554
% (หนวย:ลาน
บาท)
88.4

2555
% (หนวย:
ลานบาท)

%

11,410.1 83.2 14,601.0

83.9

คาระวางขนสง...................

156.6

1.4

190.2

1.4

265.3

1.5

คาบริการผูโดยสาร ............

332.9

3.0

368.8

2.7

447.0

2.5

เงินปนผล ...........................

212.5

1.9

303.2

2.2

470.9

2.7

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

99.5

0.9

-

-

-

กําไรจากการขายเงินลงทุน

17.7

0.2

320.7

2.3

812.8

4.7

ในบริษัทยอย .....................

N.A. N.A.

-

-

28.0 0.2

รายรับอื่นๆ ........................

553.1

1,121.1

8.2

781.7 4.5

...........................................
โอนกลับคาเผื่อการดอยคา
ของมูลคาเงินลงทุน

5.0

รวม .................................... 10,955.70 100.0

13,714.0 100.0 17,406.70 100.0

รายไดคาโดยสาร รายไดคาโดยสารและรายไดบริการเชาเหมาลําถูกบันทึกเมื่อผูโดยสารใชบริการ ปจจัยหลักที่มี
ผลตอรายไดคาโดยสาร คือจํานวนผูโดยสาร และราคาคาโดยสารสารของที่นั่งแตละที่
คาระวางขนสง รายไดคาระวางขนสง ประกอบดวยเงินไดที่มาจากการใหบริการระวางขนสง
คาบริการผู โดยสาร รายไดจ ากคาบริการผูโดยสาร ประกอบดวยอัตราคาบริการ 200 บาทสําหรับผูโดยสาร
เดินทางจากสนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด อัตรา 300 บาทและ 600 บาท สําหรับผูโดยสารเดินทางจากสนามบินสมุย
ในเที่ยวบินภายในประเทศ และสําหรับผูโดยสารเดินทางออกจากประเทศ ตามลําดับ
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เงินปนผล รายไดจากเงินปนผลในงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบดวยเงินปนผลรับมา จาก BGH และบริษัท
รวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย และ BFS Cargo
กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นประกอบด ว ยกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ตางประเทศ
กําไรจากการขายเงินลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุน ประกอบดวย กําไรที่ไดจากการรับรู จากการขายหุน
บางสวนใน BGH
โอนกลั บ คา เผื่ อ การด อ ยค าเงิน ลงทุ น ในบริ ษัท ย อ ย การโอนกลั บ ค าเผื่ อ การด อ ยคาเงิน ลงทุ น ในบริ ษัท ย อ ย
ประกอบดวยการโอนกลับการดอยคาของบริษัทยอยนั้นๆ เมื่อบริษัทฯไดทําการขายบริษัทยอยไปในการปรับปรุงโครงสราง
องคกร
รายรับอื่นๆ รายไดจากรายรับอื่นๆ ประกอบดวยคาธรรมเนียมบัตรโดยสาร รวมถึง คาธรรมเนียมการขอเงินคืน
(refund) การขอออกบัตรโดยสารใหม และคาเปลี่ยนเสนทางบินใหม และเงินมัดจําที่ไมไดใชจากการจองบัตรโดยสารแบบ
กลุม คาธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ําหนักเกิน ดอกเบี้ยที่ไดรับจากหนี้สินของกรรมการของบริษัทฯคาธรรมเนียมการบริการ
ภาคพื้น ณ ทาอากาศยานของบริษัทฯ และรายรับจากโปรแกรมสะสมไมล (frequent flyer program) และจากเงินชดเชยจาก
การยกเลิกสัญญาหนึ่งฉบับในป 2554
ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายละเอียดของรายรับอื่นๆของบริษัทฯ แยกตามประเภท สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไว
ดังนี้
รอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(หนวย:

2554

2555

%

(หนวย:
ลานบาท)

%

(หนวย:
ลานบาท)

(%)

ลานบาท)
คาธรรมเนียมบัตรโดยสาร.

52.3

11.5

84.1

6.9

103.6

13.3

คาสัมภาระสวนเกิน

31.1

6.9

40.2

3.3

45.7

5.8

ดอกเบี้ยรับฝากเงินกูยืมกรรมการ

64.3

14.2

66.5

5.5

69.6

8.9

-

-

2.4

0.2

105.4

13.5

105.7

23.3

118.6

9.8

152.6

19.5

31.2

6.9

52.6

4.3

85.3

10.9

กําไรจากการขายทรัพยสิน(1)
คาอนุญาตใหประกอบกิจการใน
สนามบิน
รายไดจากการขายสินคาปลอดอากร(2)
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รายไดอื่นๆ(3)
รวม
(1)
(2)
(3)
(4)

บมจ.การบินกรุงเทพ

169.0

37.2

847.7(4)

69.9

219.5

28.1

453.6

100.0

1,212.1

100.0

781.7

100.0

กําไรจากการขายทรัพยสิน รวมถึงการขายที่ดินเพลินจิต และสนามบินสุโขทัย
รายไดจากการขายสินคาปลอดอากร รวมถึงคาธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เก็บจากผูโดยสารระหวางประเทศที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย
รายไดอื่นๆ รวมถึงคาบริการการฝกอบรม รายไดจากการโฆษณาในหองพักรับรองผูโดยสาร และรายไดจากการใหบริการ และคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่สนามบินสมุย
รวมถึงเงินคาชดเชยที่ไดจากการเลิกสัญญา 1 ฉบับในป 2554 เปนจํานวน 545.8 ลานบาท
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ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายละเอียดของรายจายของบริษัทฯ แยกตามประเภท สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้

รอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(หนวย:
ลานบาท)

2554
% (หนวย:
ลานบาท)

2555
% (หนวย:
ลานบาท)

%

81.4 11,696.6

84.2

ตนทุนขายและบริการ ..............

7,511.4

83.8

9,401.2

คาใชจายในการขาย ..................

804.6

9.0

940.5

8.1

1,072.9

7.7

คาใชจายในการบริหาร ............

593.8

6.6

771.7

6.7

1,032.9

7.4

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทยอย ............................

—

—

—

—

56.0

0.4

ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา

—

—

369.3

3.2

—

—

คาใชจายอื่น..............................

51.4

0.6

65.3

0.6

38.4

0.3

รวม ......................................

8,961.2

100.0 11,548.0 100.0 13.896.8

100.0

ตนทุนขายและบริการ ตนทุนขายและบริการ ประกอบดวยคาใชจายที่เกี่ยวของกับคาแรง เงินเดือนและผลประโยชน
คาน้ํามันอากาศยาน คาบริการในการลงจอดและคาเชาอื่นๆ คาซอมบํารุงเครื่องบิน คาเชาเครื่องบิน คาบริการสนามบิน คาเสื่อม
ราคาและคาใชจายและอื่นๆ
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ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายละเอียดของตนทุนขายและบริการของบริษัทฯ แยกตามประเภท สําหรับชวง
ระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้

รอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(หนวย:

เงินเดือน คาแรง และ
ผลประโยชนอื่น .......................
คาน้ํามันเชื้อเพลิง(1)

2554

2555
% (หนวย:
ลานบาท)

%

ลาน
บาท)

% (หนวย:
ลาน
บาท)

965.7

12.9 1,367.8

14.6 1,746.6

14.9

1,891.5

25.2 3,052.6

32.5 3,857.8

33.0

คาธรรมเนียมขึ้นลงพักคางและ
คาเชาอื่นๆ ................................

210.2

2.8

250.4

2.7

270.1

2.3

คาซอมแซมเครื่องบิน...............

886.5

11.8

933.6

9.9 1,217.0

10.4

คาเชาเครื่องบิน(2) ...................... 1,260.6

16.8 1,211.2

12.9 1,352.8

11.6

คาบริการผูโดยสาร...................

920.8

12.3 1,218.7

13.0 1,719.6

14.7

คาเสื่อมราคาและคาปรับ
จําหนาย(3) ................................

384.2

5.1

320.0

3.4

322.8

2.8

คาธรรมเนียมวิทยุการบิน(4) ......

360.6

4.8

411.3

4.4

452.4

3.9

อื่นๆ(5).......................................

631.3

8.4

635.5

6.8

757.5

6.5

รวม ...................................... 7,511.4 100.0 9,401.2 100.0 11,696.6

100.0

(1)

คาน้ํามันเชื้อเพลิง รวมถึงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินและกําไรขาดทุนจากสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทฯบันทึกกําไรจากสัญญา
ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในป 2553 เทากับ 18.4 ลานบาท และในป 2554 เทากับ 2 ลานบาท และขาดทุนในป 2555 เทากับ 20.3 ลานบาท

(2)

คาเชาเครื่องบิน ประกอบดวย จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาเครื่องบิน

(3)

คาเสื่อมราคา และคาปรับจําหนาย ประกอบดวย คาเสื่อมราคาที่เกี่ยวกับสัญญาเชาทางการเงิน

(4)

คาบริการวิทยุการบิน ประกอบดวยคาธรรมเนียมซึ่งกําหนดโดยประเทศที่เครื่องบินบินผานและบินเขาออก

(5)

อื่นๆ ประกอบดวย คาใชจายการประกันเครื่องบิน คาใชจายสัญญาณไฟอากาศยาน และคาใชจายเกี่ยวกับระบบการจอง และอื่นๆ
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คาใชจายในการขาย คาใชจายในการขายประกอบดวยคาใชจายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาและคาใชจายในการ
สงเสริมการขาย เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆ
ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายละเอียดของคาใชจายในการขาย แยกตามประเภท สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้

รอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(หนวย:
ลาน
บาท)

2554
% (หนวย:
ลาน
บาท)

2555
%

(หนวย:
ลานบาท)

%

คาโฆษณาและคาใชจายในการ
จัดรายการสงเสริมการขาย ...

159.3

19.8

249.9

26.6

261.4

24.4

เงินเดือนและเบี้ยเลีย้ ง ...............

111.9

13.9

143.3

15.2

167.3

15.6

คาใชจายในการสํารองที่นั่ง
ผานตัวแทน(1) ...........................

350.1

43.5

415.3

44.2

508.7

47.4

อื่นๆ(2).......................................

183.2

22.8

132.0

14.0

135.6

12.6

940.5 100.0

1,073.0

100.0

รวม ......................................

804.6 100.0

(1) คาใชจายในการสํารองที่นั่งผานตัวแทน ประกอบดวย คาใชจายในการสํารองที่นั่งโดยตัวแทนผานระบบสํารองที่นั่ง

(2) อื่นๆ ประกอบดวย คาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คาธรรมเนียมของ IATA คาเชาสํานักงาน หนี้สงสัยจะสูญในป
2553 (ไดทําการบันทึกไวในสวนของคาใชจายในการบริหารในป 2554 และป 2555) และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการขาย
และกิจกรรมทางดานการตลาดของบริษัทฯ
คาใชจายในการบริหาร คาใชจายในการบริหาร ประกอบดวยเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงาน คาตอบแทนผูบริหาร
คาวิชาชีพ คาเชาสํานักงาน คาเสื่อมราคา คาเทคโนโลยีสารสนเทศ คาสาธารณูปโภค และอื่นๆ
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ตารางตอไปนี้แสดงถึง รายละเอียดของคาใชจายในการบริหาร แยกตามประเภท สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไว
ดังนี้
รอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
(หนวย:
ลานบาท)

2554
% (หนวย:ลาน
บาท)

2555
% (หนวย:ลาน
บาท)

%

เงินเดือนและเบี้ยเลีย้ ง
พนักงาน .................................

254.3

42.8

291.4

37.8

331.8

32.1

คาตอบแทนผูบริหาร ..............

58.7

9.9

74.1

9.6

89.6

8.7

คาวิชาชีพ ...............................

11.0

1.9

16.6

2.2

23.0

2.2

คาเชาสํานักงาน ......................

7.6

1.3

13.7

1.8

14.6

1.4

คาเสื่อมราคา ..........................

90.6

15.3

86.0

11.1

77.4

7.5

คาเทคโนโลยีสารสนเทศ .......

48.7

8.2

71.4

9.3

97.1

9.4

คาสาธารณูปโภค....................

25.8

4.3

26.0

3.4

30.3

2.9

อื่นๆ .......................................

97.1

16.4

192.5

25.0

369.2

35.7

รวม ........................................

593.8

100.0

771.7

100.0

1,032.9

100.0

(1) อื่นๆ ประกอบดวย หนี้สงสัยจะสูญในป 2554 และป 2555 (บันทึกไวในสวนของคาใชจายในการขายในป 2553) รองลงมา

ไดแกคาบํารุงรักษาและซอมบํารุงของอุปกรณสํานักงานและ คาใชจายในการโฆษณา ที่ไมเกี่ยวกับการขายและการ
ประชาสัมพันธ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย ประกอบดวย การขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยในการ
ปรับโครงสรางธุรกิจ
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา ประกอบดวย การรับรูการขาดทุนที่เกิดขึ้นครั้ง
เดียวจากการขายสิทธิการเชาในธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ประเทศกัมพูชา ในป 2554
คาใชจายอื่น คาใชจายอื่น ประกอบดวยการขาดทุนสุทธิเนื่องมาจากธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ
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รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายได ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 17,406.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.9 จากรายไดจํานวน
13,714 ลานบาท ในป 2554 รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาโดยสาร และกําไรจากเงิน
ลงทุนประกอบกับ รายไดคาระวางขนสง คาบริการผูโดยสาร และรายไดจากเงินปนผล
รายไดคาโดยสาร ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาโดยสารจํานวน 14,601.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 28.0 จากรายไดคาโดยสารจํานวน 11,410.1 ลานบาท ในป 2554 รายไดคาโดยสารที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
จํานวนผูโดยสารและราคาคาโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3.6 ลานคนในป
2555 จากจํานวน 3.1 ลานคน ในป 2554 ในขณะที่ราคาคาโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3,926.7 บาท ในป
2555 จากจํานวน 3,620.7 บาท ในป 2554 และอัตราผลตอบแทนคาโดยสาร (Passenger Yield) เพิ่มขึ้นเล็กนอย
เปนอัตรา 5.9 บาทตอปริมาณขนสงดานผูโดยสาร (RPK) ในป 2555 จากอัตรา 5.8 บาทตอปริมาณขนสงดาน
ผูโดยสาร (RPK) ในป 2554
จํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่นั่งผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นเปน 5.2 ลานที่นั่งในป 2555 จาก 4.5 ลานที่
นั่งในป 2554 ในขณะที่ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นเปน 3,596.1 ลานผูโดยสาร-กม. ในป 2555
จาก 2,888.1 ลานผูโดยสาร-กม.ในป 2554 จากการที่บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินรุนแอรบัส A320 จํานวน 2 ลํา
และ เครื่องบินรุนแอรบัส A319 จํานวน 1 ลํา ในป 2555 ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณที่นั่งผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปนจํานวน
5.2 ลานที่นั่งในป 2555 จากจํานวน 4.5 ลานที่นั่ง ในป 2554นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินเปนจํานวน
47,336 เที่ยวบินในป 2555 จากจํานวน 42,512 เที่ยวบินในป 2554 สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบิน
ของเสนทางที่มีอยูของบริษัทฯ ไดแก เสนทางกรุงเทพ ไปกลับ ภูเก็ต เชียงใหม ลําปางและสมุย เสนทางใหม
สมุย-กัวลาลัมเปอร (เปดใหบริการเมื่อเดือนมีนาคม 2555) และกรุงเทพ-เวียงจันทน (เปดใหบริการเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2555) และมีผลถึงเสนทาง กรุงเทพ-ธากา (เปดใหบริการ เมื่อเดือนมีนาคม 2554) และ กรุงเทพ-มุม
ไบ (เปดใหบริการเมื่อเดือนมีนาคม 2554) และ กรุงเทพ-บังกะลอร (เปดใหบริการในเดือนกันยายน 2554 และ
ยกเลิกการใหบริการในเดือนตุลาคม 2555) โดยบริษัทฯ มีอัตราการขนสงผูโดยสารในแตละเที่ยวบิน ลดลง
เล็กนอยเหลือรอยละ 66.9 ในป 2555 จากรอยละ 67.8 ในป 2554 ซึ่งเปนผลมาจากเสนทางการบินใหมมีอัตราการ
ขนสงผูโดยสารในแตละเที่ยวบินที่นอยชวงเริ่มตนเปดเสนทางบินใหม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใชงานเครื่องบิน
เพิ่มขึ้นเปน 9.5 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอวันตอลํา ในป 2555 จาก 9.0 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอวันตอลํา ในป 2554
และมีคาเฉลี่ยระยะพื้น (Average Stage Length) ยาวเพิ่มขึ้นเปน 662.7 กิโลเมตร ในป 2555 จาก 629.8 กิโลเมตร
ในป 2554 ซึ่งในกรณีทั้งสองขางตนมีสาเหตุหลักซึ่งเปนผลมาจากชวงเวลาตลอดทั้งปมีเสนทางการบินใหมที่เปด
ใหบริการในป 2554 ซึ่งดําเนินการในชวงดึกและนอกเวลาที่ไมเคยมีในตารางบินของบริษัทฯ โดยราคาคาโดยสาร
เฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากชวงเวลาตลอดทั้งปที่มีเสนทางการบินจากกรุงเทพ ไปยังธากา บัง
กะลอร (ซึ่งยกเลิกการใหบริการในตุลาคม 2555) และมุมไบ มีระยะทางยาวขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ไดรับคาโดยสารที่
สูงขึ้นดวยเชนกัน
รายไดคาระวางขนสง ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาระวางขนสงจํานวน 265.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 39.5 จากรายไดคาระวางสินคาจํานวน 190.2 ลานบาทในป 2554 รายไดคาระวางขนสงที่เพิ่มขึ้นโดย
หลักเปนผลมาจากปริมาณสินคาที่บริษัทฯ ใหบริการเพิ่มเติมในเสนทางการบินใหมในป 2554
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รายไดคาบริการผูโดยสาร ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาบริการผูโดยสาร จํานวน 447.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 21.2 จากรายไดคาบริการผูโดยสารจํานวน 368.8 ลานบาทในป 2554 รายไดคาบริการ
ผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจากจํานวนผูโดยสารขาออกจากสนามบินสมุย รายไดจากเงินปนผล ในป
2555 บริษัทฯ ไดรับรายไดจากเงินปนผลจํานวน 470.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 55.3 จากรายไดจากเงิน
ปนผลจํานวน 303.2 ลานบาทที่ไดรับในป 2554 รายไดจากเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจากการที่ BFS
Cargo จายเงินปนผล โดยในป 2555 BFS Cargo จายเงินปนผลจํานวนเงิน 88.2 ลานบาท แตมิไดจายเงินปนผลใน
ป 2554 และการที่กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น โดยจายเงินปนผล
เปนจํานวน 267.2 ลานบาท ในป 2555 จากจํานวน 225.6 ลานบาท ในป 2554 รวมถึงการที่BGHจายเงินปนผล
เพิ่มขึ้น โดยในป 2555 BGH จายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ เปนจํานวน 115.4 ลานบาท ในขณะที่ในป 2554 จาย
เพี ย ง
77.3 ล า นบาท ทั้ ง นี้ การเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได เ งิ น ป น ผลจากการลงทุ น ในกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า
อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยแสดงใหเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสารที่สนามบินสมุย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯไดทําการบันทึกแตไมมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2555 และ
2554
กําไรจากเงินลงทุน ในป 2555 บริษัทฯมีกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 812.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 153.5 จากกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 320.7 ลานบาทในป 2554 กําไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มนี้เปนผลมาจากการ
รับรูกําไรจากการขายหุนใน BGH ของบริษัทฯในเดือนธันวาคม ป 2555 ที่ไดมาในครั้งแรกในเดือนตุลาคม ป
2555
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯบันทึกการโอนกลับของคาเผื่อการดอยคาเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 28.0 ลานบาท ในป 2555 ซึ่งเปนผลมาจากการขายบริษัทยอยอันเปนสวนหนึ่งของการปรับ
โครงสรางธุรกิจ บริษัทฯ ไมมีการบันทึกการโอนกลับของคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอยในป 2554
รายไดอื่น ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 781.7 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 30.1 จากเงิน
รายไดอื่นของบริษัทฯ จํานวน 1,121.1 ลานบาทที่ไดรับในป 2554 การลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ
ไดรับคาชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจํานวน 1 ฉบับในป 2554
คาใชจาย ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายจํานวน 13,896.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20.3 จากคาใชจายของ
บริษัทฯ จํานวน 11,548.0 ลานบาทในป 2554 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากตนทุนขายและ
บริการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหารจัดการ และการขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนใน
บริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
ตนทุนขายและบริการ ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายจากตนทุนขายและบริการจํานวน 11,696.6 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 24.4 จากตนทุนขายและบริการจํานวน 9,401.2 ลานบาท ในป 2554 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนเงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน ตนทุน
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบิน ตนทุนคาเชาเครื่องบิน ตนทุนการใหบริการ
ผูโดยสาร และตนทุนอื่น ๆ ประกอบกับ การเพิ่มขึ้นของคาลงจอดของเครื่องบินและตนทุนคาเชาอื่นๆ รวมถึง
ตนทุนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
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เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายจาก
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงานจํานวน 1,746.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 27.7
จากเงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงานจํานวน 1,367.8 ในป 2554 การเพิ่มขึ้นดังกลาว
โดยหลักเปนผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานบนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 554 คน ในป
2555 จากจํานวน 465 คน ในป 2554 และการปรับโครงสรางการจายเงินใหกับพนักงานบนเครื่อง เพื่อ
ครอบคลุมถึงสวนที่แปรผันตามจํานวนเที่ยวบิน ทั้งนี้ บรรดาคาใชจายที่เพิ่มขึ้นบางสวนดังกลาวลดลง
เพราะจํานวนพนักงานภาคพื้นดิน จาก 403 คน เหลือ 419 คนในป 2555 ในป 2554 ซึ่งเปนผลมากจาก
การเพิ่มการจางงานภายนอกใหแก BFS Ground
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนคาน้ํามันสําหรับเครื่องบินจํานวน 3,857.8 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.4 จากตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน 3,052.6 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้
การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน และระยะเวลาในการบินซึ่ง
สงผลใหมีการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นเปนปริมาณ 874,233 บารเรล ในป 2555 จากปริมาณ 725,297 บารเรล ใน
ป 2554 นอกจากนี้ ราคาเฉลี่ยของน้ํามันสําหรับเครื่องบินไดเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 126.84 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอ บารเรล ในป 2555 จาก 125.59 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในป 2554
คาธรรมเนียมขึ้นลงพักคางและคาเชาอื่น ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนคาธรรมเนียมขึ้นลงพัก
คางและคาเชาอื่นจํานวน 270.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.9 จากตนทุนคาลงจอดของเครื่องบิน
และคาเชาอื่นจํานวน 250.4 ลานบาทในป 2554 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการ
คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบิน ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
เครื่องบินจํานวน 1,217.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.3 จากตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
เครื่องบินจํานวน 933.6 ลานบาท ในป 2554 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากบริษัทฯ ไดมีการ
เพิ่มเครื่องบินรุนแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา และ เครื่องบินรุนแอรบัส เอ 319 จํานวน 1 ลําเขาสูฝูงบิน
ในป 2555 และความตองการในการซอมบํารุงเครื่องบินที่มีอยูเดิมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการ
คาเชาเครื่องบิน ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนคาเชาเครื่องบินจํานวน 1,352.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 11.7 จากตนทุนคาเชาเครื่องบินจํานวน 1,211.2 ลานบาท ในป 2554 โดยการเพิ่มขึ้น
ดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจาก บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินรุนแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา และ
เครื่องบินรุนแอรบัส เอ 319 จํานวน 1 ลํา ในป 2555
คาบริการผูโดยสาร ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนการคาผูโดยสารจํานวน 1,719.6 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 41.1 จากตนทุนคาบริการผูโดยสารจํานวน 1,218.7 ลานบาท ในป 2554 ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มสูงขึ้นของจํานวนผูโดยสาร และการเพิ่มขึ้นของตนทุน
เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องของระดับการบริการแกผูโดยสารของบริษัทฯ
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คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ในป 2555 บริษัทฯ มีตนทุนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
จํานวน 322.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากตนทุนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน 320.0 ลาน
บาท ในป 2554 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาของอาคาร
และอุปกรณ ซึ่งเกี่ยวของกับสัญญาเชาทางการเงินของเครื่องบิน
คาธรรมเนียมวิทยุการบิน ในป 2555 บริษัทฯ มีคาธรรมเนียมวิทยุการบินจํานวน 452.4 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.0 จากคาธรรมเนียมวิทยุการบินจํานวน 411.3 ลานบาท ในป 2554 การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบิน
คาใชจายอื่นๆ ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นๆ จํานวน 757.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 19.2 จากคาใชจายอื่นๆ จํานวน 635.5 ลานบาท ในป 2554 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายการประกันเครื่องบินอันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีเครื่องบินใหมจํานวน 3 ลํา
ในป 2555
คาใชจายในการขาย ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 1,072.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 14.1 จากคาใชจายในการขายจํานวน 940.5 ลานบาท ในป 2554 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของคาใชจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงและคาใชจายอื่นๆ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของคาโฆษณา และ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย
คาโฆษณา และคาใชจายในการสงเสริมการขาย ในป 2555 บริษัทฯ มีคาโฆษณา และ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย จํานวน 261.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากคาโฆษณา และคาใชจายใน
การสงเสริมการขายจํานวน 250.0 ลานบาท ในป 2554 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรม
การตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขายรวมทั้งการโฆษณาทางโทรทัศน
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจํานวน 167.3 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 16.8 จากคาใชจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจํานวน 143.3 ในป 2554 การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการจายโบนัสใหแกพนักงานในจํานวนที่เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการสํารองที่นั่งผานตัวแทน ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการสํารองที่นั่งผาน
ตัวแทนขายจํานวน 508.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.5 จากคาใชจายในการสํารองผานตัวแทน
ขายจํานวน 415.3ลานบาท ในป 2554 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
การขายบัตรโดยสารโดยตัวแทนขาย
คาใชจายอื่นๆ ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นๆ จํานวน 135.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
คาใชจายอื่นๆ จํานวน 132.0 ในป 2554 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย
คาใชจายในการบริหาร ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหาร จํานวน 1,032.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 33.8 จากคาใชจายในการบริหารจํานวน 771.7 ลานบาทในป 2554 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจายใน
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การบริหารดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการปรับโครงสรางของเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของ
พนักงานเนื่องจากการเพิ่มจํานวนพนักงานของสํานักงานใหญเปนจํานวน 500 คน ในป 2555 จากจํานวน 483 คน
ในป 2554 รวมถึงการเพิ่ม ขึ้นของคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข อ งกับ การเพิ่ม ขึ้นของการตั้งสํารองหนี้ สูญ อัน
เนื่องมาจากการทุจริตของผูแทนจําหนายบัตรโดยสารที่ไดรับอนุญาตรายหนึ่งและหนี้สูญของผูแทนจําหนายบัตร
โดยสารแบบทั่วไปรายหนึ่ง
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย ในป 2555 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทยอยจํานวน 56.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูผลขาดทุนจํานวน 84.0 ลานบาทและ 2.5 ลานบาทจาก
การจากการขายเงินลงทุนในบริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัดและบริษัท ยูนิเวอรแซล แคทเทอริ่ง แอนด เซอรวิส
(มอริเชียส) จํากัด ตามลําดับ ซึ่งผลขาดทุนดังกลาวถูกหักลบดวยการรับรูผลกําไรจํานวน 40.5 ลานบาท 10.0 ลาน
บาทและ 5.0 ลานบาทจากการจากการขายเงินลงทุนในบริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด บริษัทสมุยปาลมบีชรี
สอรท จํากัดและบริษัทยอย และบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการบันทึก
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยในป 2554
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา ในป 2554 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการจําหนายสิทธิการเชาจํานวน
369.3 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูผลขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาในโรงแรมในประเทศกัมพูชาในป
2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีผลขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาใด ๆ ในป 2555
คาใชจายอื่นๆ ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นจํานวน 38.4 ลานบาท ซึ่งลดลงคิดเปนรอยละ 41.2 จาก
คาใชจายอื่นจํานวน 65.3 ลานบาทในป 2554 ซึ่งการลดลงของคาใชจายอื่นดังกลาวเปนผลมาจากการขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนในป 2554
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษี ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จํานวน 3,509.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 62.0 จากกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 2,165.9
ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปน
รอยละ 20.2 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.8
คาใชจายทางการเงิน ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงินจํานวน 1,409.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
12.1 จากคาใชจายทางการเงินจํานวน 1,257.6 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมา
จาก ตนทุนทางการเงินในคาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาชวงสวนที่ผันแปรตามปริมาณเที่ยวบินขาเขาและจํานวนผูโดยสารที่
ออกจากสนามบินสมุยเพิ่มขึ้น ประกอบกับตนทุนทางการเงินจากการเบิกใชเงินกูจํานวน 55.3 ลานบาทตามสัญญากูกับ
สถาบันการเงินแหงหนึ่ง
กําไรกอนหักภาษี ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 2,100.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
131.2 จากกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 908.3 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรกอนหักภาษีเงินไดตอ
รายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 12.1 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.6
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในป 2555 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 123.2 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมี
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองชําระในป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนําผลขาดทุนสะสมยกมาใชเพื่อหักภาษีได
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กําไรสําหรับป ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปจํานวน 1,977.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 113.9 จาก
กําไรสําหรับปจํานวน 908.3 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรสําหรับปตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอย
ละ 11.4 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.6
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปจํานวน 2,621.2 ลาน
บาท ลดลงคิดเปนรอยละ 18.3 จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป จํานวน 3,208.9 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ โดยหลัก
เปนผลมาจากการลดลงของผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ในป 2555 ผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย มีจํานวน 2,621.2 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 18.3 จากผล
กําไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย จํานวน 3,208.9 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้
โดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงของราคาตลาดของหุน BGH ที่บริษัทฯถืออยูในป 2555 เมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นในป 2554 ซึ่งราคาหุนของ BGH เพิ่มสูงขึ้นถึง 113.5 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป
2555 จากเดิมราคา 81.3 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ในขณะที่สัดสวนการถือหุนใน BGH ยังคงไม
เปลี่ยนแปลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปจํานวน 4,598.3
ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 11.7 จากรายไดเบ็ดเสร็จรวมทั้งปจํานวน 4,117.2 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตรา
ผลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปตอรายไดรวม คิดเปนรอยละ 26.5 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 10.8
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
รายได ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 13,714.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 25.2 จากรายไดจํานวน
10,955.6 ลานบาท ในป 2553 รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาโดยสารและรายไดอื่นๆ
ประกอบกับ รายไดคาระวาง คาบริการผูโดยสาร รายไดจากเงินปนผลและกําไรจากเงินลงทุน
รายไดคาโดยสาร ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดคาโดยสารจํานวน 11,410.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 17.8 จากรายไดคาโดยสารจํานวน 9,682.9 ลานบาท ในป 2553 รายไดคาโดยสารที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
จํานวนผูโดยสารและราคาคาโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โดยจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3.1 ลานคนในป
2554 จากจํานวน 2.7 ลานคน ในป 2553 ในขณะที่ราคาคาโดยสารเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3,620.7 บาท ในป
2554 จากจํานวน 3,496.4 บาท ในป 2553 และอัตราผลตอบแทนจากผูโดยสาร (Passenger Yield) ลดลงเปนอัตรา
5.8 บาทตอปริมาณขนสงดานผูโดยสาร (RPK) ในป 2554 จากอัตรา 6.2 บาทตอปริมาณขนสงดานผูโดยสาร
(RPK) ในป 2553 ซึ่งเปนผลมาจากการสงเสริมการขายในการเปดเสนทางบินใหมที่ไดเริ่มตนขึ้นในป 2554
จํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่นั่งผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 4.5 ลานที่นั่งในป 2554 จาก
จํานวน 4.0 ลานที่นั่งในป 2553 ในขณะที่ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นเปน 2,888.1 ลาน
ผูโดยสารตอกม. ในป 2554 จาก 2,249.4 ลานผูโดยสาร-กม.ในป 2553 จากการที่บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินรุน
แอรบัส เอ 319 จํานวน 1 ลํา ในป 2554 ทําใหบริษัทฯ มีปริมาณที่นั่งผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 4.5 ลานที่นั่งใน
ป 2554 จากจํานวน 4.0 ลานที่นั่ง ในป 2553 นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินเปนจํานวน 42,512
สวนที่ 2 หนา 245

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

เที่ยวบินในป 2554 จากจํานวน 37,427 เที่ยวบินในป 2553 สงผลใหเกิดการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินของ
เสนทางใหมของบริษัทฯ ไดแก เสนทางกรุงเทพ-ธากา (เปดใหบริการเมื่อเดือนมีนาคม 2554) และ กรุงเทพ-มุม
ไบ (เปดใหบริการเมื่อเดือนมีนาคม 2554) และ กรุงเทพ-บังกะลอร (เปดใหบริการในเดือนกันยายน 2554) รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินของเสนทางที่มีอยูของบริษัทฯ ไดแก เสนทางกรุงเทพ-พนมเปญ กรุงเทพ-ยางกุง
และสมุย-ภูเก็ต โดยบริษัทฯ มีอัตราการขนสงผูโดยสารในแตละเที่ยวบิน เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ 67.8 ในป
2554 จากรอยละ 67.2 ในป 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการใชงานเครื่องบิน เพิ่มขึ้นเปน 9.0 ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
ตอวันตอลํา ในป 2554 จาก 7.7 ชั่วโมงปฏิบัติการบินตอวันตอลํา ในป 2553 และมีคาเฉลี่ยระยะพื้น (Average
Stage Length) ยาวเพิ่มขึ้นเปน 629.8 กิโลเมตรในป 2554 จาก 567.8 กิโลเมตรในป 2553 ซึ่งในกรณีทั้งสอง
ขางตนมีสาเหตุหลักมาจากเสนทางการบินใหมจากกรุงเทพ ไปกลับ ธากา มุมไบและบังกะลอร ซึ่งดําเนินการ
ในชวงดึกและนอกเวลาที่ไมเคยมีในตารางบินของบริษัทฯ โดยราคาคาโดยสารเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอันเปน
ผลมาจากการที่เสนทางการบินจากกรุงเทพ ไปยังธากา มุมไบ และบังกะลอร มีระยะทางยาวขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็
ไดรับคาโดยสารที่สูงขึ้นดวยเชนกัน
รายไดคาระวางขนสง ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดคาระวางขนสงจํานวน 190.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 21.5 จากรายไดคาระวางขนสงจํานวน 156.6 ลานบาทในป 2553 รายไดคาระวางขนสงที่เพิ่มขึ้นโดยหลัก
เปนผลมาจากปริมาณสินคาที่บริษัทฯ ใหบริการเพิ่มเติมในเสนทางการบินใหมจากกรุงเทพ ไปยังธากา มุมไบ
และบังกะลอร
รายไดคาบริการผูโดยสาร ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดคาบริการผูโดยสารจํานวน 368.8 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10.8 จากรายไดคาบริการผูโดยสารจํานวน 332.9 ลานบาทในป 2553 รายไดคาบริการ
ผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจากจํานวนผูโดยสารขาออกจากสนามบินสมุย รายไดจากเงินปนผล ในป
2554 บริษัทฯ ไดรับรายไดจากเงินปนผลจํานวน 303.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 42.7 จากรายไดจากเงินปน
ผลจํานวน 212.5 ลานบาทที่ไดรับในป 2553 รายไดจากเงินปนผลที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจาก[การที่กองทุน
รวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น โดยจายเงินปนผลเปนจํานวน 225.6 ลาน
บาท ในป 2554 จากจํานวน144.3 ลานบาท ในป 2553 รวมถึงการที่ BGH จายเงินปนผลเพิ่มขึ้น โดยในป 2554
BGH จายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ เปนจํานวน 77.3 ลานบาท ในขณะที่ในป 2553 จายพียง 68 ลานบาท
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ บันทึกกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2553 เทากับ 99.5 ลานบาท
ซึ่งเปนผลจากกําไรสุทธิจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (foreign exchange translation) บริษัทฯ ไมไดบันทึกกําไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554
กําไรจากเงินลงทุน ในป 2554 บริษัทฯมีกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 320.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญจากกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 17.7 ลานบาทในป 2553 กําไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มนี้เปนผลมาจากการ
รับรูกําไรจากการขายหุนใน BGH ของบริษัทฯ ในเดือนตุลาคม ป 2554 ซึ่งไดมาเปนครั้งแรกระหวางเดือน
พฤษภาคมและเดือนตุลาคม ป 2554
โอนกลับคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ บริษัทฯไมมีการบันทึกโอนกลับคาเผื่อการ
ดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย ในป 2554 และ 2553
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รายไดอื่น ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 1,121.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากเงิน
รายไดอื่นของบริษัทฯ จํานวน 553.1 ลานบาทที่ไดรับในป 2553 การเพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ
ไดรับเงินคาชดเชยที่จากการยกเลิกสัญญาจํานวน 1 ฉบับในป 2554
คาใชจาย ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายจํานวน 11,548.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 28.8 จากคาใชจายของ
บริษัทฯ จํานวน 8,961.2 ลานบาทในป 2553 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากตนทุนขายและบริการ
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหารจัดการ และการขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท
ยอยที่เพิ่มขึ้นเชนกัน
ตนทุนขายและบริการ ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายจากตนทุนขายและบริการจํานวน 9,401.2 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 25.2 จากตนทุนขายและบริการจํานวน 7,511.4 ลานบาท ในป 2553 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนเงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน ตนทุน
คาน้ํามันเชื้อเพลิงตนทุนคาธรรมเนียมขึ้นลงพักคางและคาเชาอื่น ตนทุนการใหบริการผูโดยสาร และตนทุนอื่น ๆ
ประกอบกับ การเพิ่มขึ้นของตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบิน ตนทุนอื่นๆ
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายจาก
เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงานจํานวน 1,367.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 41.6
จากเงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงานจํานวน 965.7 ลานบาท ในป 2553 การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจาก การเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานบนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 465
คนในป 2554 จากจํานวน 385 คนในป 2553 และการปรับโครงสรางการจายเงินอันสงผลตอการเพิ่มขึ้น
ของคาแรงโดยรวม
คาน้ํามันเชื้อเพลิง ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนคาน้ํามันสําหรับเครื่องบินจํานวน 3,052.6 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 61.4 จากตนทุนคาน้ํามันสําหรับเครื่องบินจํานวน 1,891.5 ลานบาท ในป
2553 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาเฉลี่ยของน้ํามันสําหรับ
เครื่องบินเปน 125.59 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ บารเรล ในป 2554 จาก 90.07 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ บารเรล
ในป 2553 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของความถี่ของเที่ยวบินและระยะเวลาในการบินซึ่งสงผลใหมีการใช
น้ํามันเพิ่มขึ้นเปนปริมาณ 725,297 บารเรล ในป 2554 จากปริมาณ 596,984 บารเรล ในป 2553
คาธรรมเนียมขึ้นลงพักคางและคาเชาอื่น ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนคาธรรมเนียมขึ้นลงพัก
คางและคาเชาอื่นจํานวน 250.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 19.2 จากตนทุนคาธรรมเนียมขึ้นลงพัก
คางและคาเชาอื่นจํานวน 210.2 ลานบาทในป 2553 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการ
คาซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบิน ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
เครื่องบินจํานวน 933.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 5.3 จากตนทุนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
เครื่องบินจํานวน 886.5 ลานบาท ในป 2553 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่ม
เครื่องบินในฝูงบินของบริษัทฯ เปนจํานวน 18 ลํา ในป 2554 จากจํานวน 17 ลํา ในป 2553 รวมถึงความ
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ตองการในการซอมบํารุงเครื่องบินที่มีอยูเดิมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินที่บริษัท
ฯ ใหบริการ
คาเชาเครื่องบิน ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนคาเชาเครื่องบินจํานวน 1,211.2 ลานบาท ลดลง
คิดเปนรอยละ 3.9 จากตนทุนคาเชาเครื่องบินจํานวน 1,260.57 ลานบาท ในป 2553 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการตออายุสัญญาเชาเครื่องบินแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลําในอัตราคาเชาที่ต่ําลง
คาบริการผูโดยสาร ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการผูโดยสารจํานวน 1,218.7 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 32.3 จากตนทุนคาบริการผูโดยสารจํานวน 920.8 ลานบาท ในป 2553 ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มตนทุนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องของระดับการบริการ
แกผูโดยสารของบริษัทฯ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
จํานวน 320.0 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 16.7 จากตนทุนคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนายจํานวน
384.2 ลานบาทในป 2553 โดยการลดลงดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางบัญชีในสวนที่เกี่ยวกับมูลคาซากของเครื่องบิน
คาธรรมเนียมวิทยุการบิน ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมวิทยุการบิน
จํานวน 411.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 14.1 จากคาใชจายสําหรับคาธรรมเนียมวิทยุการบิน
จํานวน 360.6 ลานบาท ในป 2553 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
เที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการในประเทศอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นๆ จํานวน 1,046.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 5.5 จากคาใชจายอื่นๆ จํานวน 991.9 ลานบาท ในป 2553 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมา
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินที่บริษัทฯ ใหบริการ
คาใชจายในการขาย ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 940.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 16.9 จากคาใชจายในการขายจํานวน 804.6 ลานบาท ในป 2553 การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจาก
การเพิ่มขึ้นของคาโฆษณา และคาใชจายในการสงเสริมการขาย และคาใชจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ประกอบกับ
การเพิ่มขึ้นของคาใชจา ยอื่นๆ
คาโฆษณา และคาใชจายในการสงเสริมการขาย ในป 2554 บริษัทฯ มีคาโฆษณา และ
คาใชจายในการสงเสริมการขาย จํานวน 250.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 56.9 จากคาโฆษณา และ
คาใชจายในการสงเสริมการขายจํานวน 159.3 ลานบาท ในป 2553 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
กิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขายรวมทั้งการโฆษณาทางโทรทัศนในป 2554
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจํานวน 143.3 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 28.0 จากคาใชจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงจํานวน 111.9 ลานบาท ในป 2553
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การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการจายเงินอันสงผลถึงการเพิ่มขึ้นของ
คาแรงโดยรวม
คาใชจายในการสํารองที่นั่งผานตัวแทนขาย ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการสํารองที่นั่ง
ผานตัวแทนขายจํานวน 415.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 18.6 จากคคาใชจายในการสํารองที่นั่ง
ผานตัวแทนขายจํานวน 350.1 ลานบาทในป 2553 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของการขายบัตรโดยสารโดยตัวแทนขาย
คาใชจายอื่นๆ ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นๆ จํานวน 132.0 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอย
ละ 27.9 จากคาใชจายอื่นๆ จํานวน 183.2 ลานบาท ในป 2553 โดยหลักเปนผลมาจากการบันทึกหนี้สูญ
จํานวน 71.0 ลานบาทในป 2553 ซึ่งในป 2554 ไมมีรายการหนี้สูญ
คาใชจายในการบริหารจัดการ ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจัดการจํานวน 771.7 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.0 จากคาใชจายในการบริหารจัดการจํานวน 593.8 ลานบาทในป 2553 ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารจัดการดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการปรับโครงสรางเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
ของพนักงานเนื่องจากการเพิ่มจํานวนพนักงานของสํานักงานใหญเปนจํานวน 483 คน ในป 2554 จากจํานวน 444
คน ในป 2553 และการปรับโครงสรางการจายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของพนักงานสงผลถึงการเพิ่มขึ้นของคาแรง
โดยรวม คาใชจายสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตั้งสํารองสําหรับหนี้สูญ
ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ ไมมีรายการขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในป 2554 และ 2553
ขาดทุนจากการจําหนายสิทธิการเชา ในป 2554 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการจําหนายสิทธิการเชา
จํานวน 369.3 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในโรงแรมในประเทศกัมพูชา
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีผลขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาใด ๆ ในป 2553
คาใชจายอื่นๆ ในป 2554 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นๆ จํานวน 65.3 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 27.0
จากคาใชจายอื่นจํานวน 51.4 ลานบาทในป 2553 ซึ่งเปนผลมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554
กําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษี ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
จํานวน 2,165.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.6 จากกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจํานวน 1,994.4 ลาน
บาทในป 2553 ทั้งนี้ ในป 2554 อัตราผลกําไรกอนหักตนทุนทางการเงินและภาษีเงินไดตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอย
ละ 15.8 ลดลงจากป 2553 ซึ่งคิดเปนรอยละ 18.2
คาใชจายทางการเงิน ในป 2554 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินจํานวน 1,257.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.2
จากคาใชจายทางการเงินจํานวน 1,230.3 ลานบาทในป 2553 ทั้งนี้ คาใชจายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจาก
จํานวนดอกเบี้ยในคาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาชวงสําหรับสนามบินสมุยมีจํานวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณเที่ยวการบินทั้ง
ขาเขาและขาออกที่สนามบินสมุยเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายทางการเงินจากการเบิกใชเงินกูจํานวน 633.4 ลานบาทตาม
สัญญากูกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง แกเหมือนขางบน เอาคําไมเอาตัวเลข
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กําไรกอนหักภาษี ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 908.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
18.9 จากกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 764.1 ลานบาทในป 2553 ทั้งนี้ ในป 2554 อัตราผลกําไรกอนหักภาษีเงินไดตอ
รายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 6.6 ลดลงจากป 2553 ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.0
ภาษีเงินไดนิติบุคคล บริษัทฯ ไมมีภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2554 และ2553 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนําผล
ขาดทุนสะสมยกมามาใชเพื่อหักภาษีได
กําไรสําหรับป ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปจํานวน 908.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 18.9 จากกําไร
สําหรับปจํานวน 764.1 ลานบาทในป 2553 ทั้งนี้ ในป 2554 อัตราผลกําไรสําหรับปตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 6.6
ลดลงเล็กนอยจากป 2553 ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.0
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป จํานวน 3,208.9 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปของบริษัทฯ จํานวน 2,080.6 ลานบาทในป 2553
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย แปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ใน
ป 2554 ผลกําไร จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย มีจํานวน 3,208.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากผลการ
วัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 2,080.6 ลานบาทในป 2553 โดยหลักเปนผลมาจากราคาหุนของ
BGH ของเพิ่มสูงขึ้นถึง 81.3 บาท ในป 2554 จากเดิมราคา 46.5 บาทในป 2553 และทางบริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวน
การถือหุนใน BGH ขึ้นเปนจํานวน 104.3 ลานหุนในป 2554 จากเดิม 96.7ลานหุนในป 2553
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปจํานวน 4,117.2
ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.7 จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปจํานวน 2,844.7 ลานบาทในป 2553
12.2.5 ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมในอดีต
สืบเนื่องจากการปรับโครงสรางธุรกิจ บริษัทฯ ไมเชื่อวางบการเงินรวมของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาใดๆ
ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะมีลักษณะที่เทียบเคียงไดกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมซึ่ง
ปรากฏอยูในงบการเงินรวมตามวิธีสัดสวนในอดีตสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2555
และงบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนั้น งบการเงินรวมในอดีตของบริษัทฯ จึงไมสามารถชี้วัด
ถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตได ทั้งนี้ โปรดพิจารณา ปจจัยความเสี่ยง ในหัวขอ “งบการเงินรวมในอดีตของ
บริษัทฯ อาจไมสามารถชี้วัดถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ ได และขอมูลที่อาจนําใชเพื่อมาประเมินบริษัทฯ
โดยรวมตามโครงสรางกลุมบริษัทฯ ณ เวลาที่จะนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีอยูจํากัด ดังนั้น นักลงทุนจึง
ไมควรตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลในงบการเงินรวมในอดีต เกินสมควร”
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องคประกอบหลักของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวมในอดีต
กลุมธุรกิจ
ในการจัดทํารายงานทางการเงิน บริษัทฯ แยกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ออกเปน 4 กลุมธุรกิจ ไดแก ธุรกิจ
สายการบิน ธุรกิจสนามบิน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสายการบิน และธุรกิจอื่น ตารางตอไปนี้แสดงรายไดของแตละสาย
ธุรกิจสําหรับแตละรอบระยะเวลา
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

ลาน รอยละ ลาน
บาท
บาท
ธุรกิจสายการบิน ...............

11,600

ธุรกิจสนามบิน ..................

369

2.5

447

2.5

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
สนามบิน ...........................

2,559

18.2

2,969

16.8

ธุรกิจอื่น.............................

83

0.6

75

0.4

(513) (3.6)

(655)

(3.7)

14,099 100.0 17,702

100.0

หักรายการระหวางกัน .......
รายไดรวม......................

82.3 14,866

รอยละ
84.0

ธุรกิจสายการบิน - รายไดจากธุรกิจสายการบินประกอบดวยรายไดจากการขนสงผูโดยสารและบริการขนสง
สินคา
ธุรกิจสนามบิน – รายไดจากธุรกิจสนามบิน สวนใหญมาจากคาธรรมเนียมการใชสนามบินที่เรียกเก็บจาก
ผูโดยสารขาออกที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย โดยสวนที่เหลือไดจากคาธรรมเนียมการใชสนามบินที่เก็บจากสนามบิน
สุโขทัยและสนามบินตราด รวมทั้งคาธรรมเนียมการใหบริการภาคพื้นที่เรียกเก็บจากสายการบินอื่นที่นําเครื่องบินมาลงจอด
ที่สนามบินของบริษัทฯ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน - รายไดที่เกี่ยวของกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินประกอบดวยรายได
จากการดําเนินงานของ BAC BFS Ground และบริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด (BAGs Ground) (ถูกจําหนายออกเมื่อมี
การปรับโครงสรางธุรกิจ) และ BAGs
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ธุรกิจอื่น – รายไดจากธุรกิจอื่นประกอบดวยรายไดจากบริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด (ธุรกิจโรงแรม)
บริษัท สุโขทัย พร็อพเพอรตี้ จํากัด (ธุรกิจโรงแรม) บริษัท สมุย ปารค อเวนิว จํากัด (ธุรกิจใหเชาพื้นที่วาง) บริษัท สมุย
ปาลม บีช รอยัล วิงส จํากัด (ธุรกิจโรงแรม) และบริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิ้ง จํากัด (บริษัทที่ถือหุนใน BGH ) ทั้งนี้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดจําหนายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด บริษัท สุโขทัย
พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท สมุย ปารค อเวนิว จํากัด และ บริษัท สมุย ปาลม บีช รอยัล วิงส จํากัด ตามแผนการปรับปรุง
โครงสราง
รายไดรวมในอดีต
ตารางตอไปนี้แสดงรายไดแตละประเภทของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับแตละรอบระยะเวลา
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2554

2555

ลานบาท รอยละ

ลานบาท

รอยละ

รายไดคาโดยสาร....................

11,409.0 73.5

14,598.6

74.8

รายไดจากการขายและบริการ

2,130.9 13.7

2,361.5

12.1

คาระวางขนสง .......................

190.2

1.2

265.3

1.3

คาบริการผูโดยสาร.................

368.8

2.4

447.0

2.3

เงินปนผลรับ ..........................

91.6

0.6

135.3

0.7

กําไรจากการขายเงินลงทุน.....

325.3

2.1

818.9

4.2

กําไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทยอย ..........................

—

—

226.8

รายไดอื่น................................

1,007.3

6.5

666.5

3.4

15,523.0 100.0

19,519.9

100.0

รายไดรวม .........................

1.2

รายไดคาโดยสาร – บริษัทฯ จะบันทึกรายไดคาโดยสารเมื่อไดมีการใหบริการ ทั้งสําหรับเที่ยวบินประจํา และ
เที่ยวบินเชาแบบเหมาลํา รายไดรวมจากรายไดคาโดยสารมีมูลคาต่ํากวารายไดคาโดยสารจากงบเฉพาะกิจการเนื่องมาจาก
การตัดรายไดจากของบริษัทยอย ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญของรายไดคาโดยสารอยูที่ปริมาณผูโดยสารและราคาบัตรโดยสารที่
บริษัทฯ จําหนาย
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รายไดจากการขายและบริการ – รายไดจากการขายและบริการ สวนใหญมาจากรายไดจากการดําเนินงานของ BFS
Ground และ BAC โดยสวนที่เหลือไดจากการดําเนินงานของ BAGs Ground บริษัท สมุย ปารค อเวนิว จํากัด บริษัท สมุย
ปาลม บีช รีสอรท จํากัด และ บริษัท สุโขทัย พร็อพเพอรตี้ จํากัด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ไดจําหนายการ
ลงทุนของบริษัท ใน BAGs Ground บริษัท สมุย ปารค อเวนิว จํากัด บริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด และ บริษัทฯ
สุโขทัย พร็อพเพอรตี้ จํากัด ตามแผนการปรับโครงสรางธุรกิจ
คาระวางขนสง - คาระวางขนสงประกอบดวยเงินไดที่มาจากการใหบริการระวางขนสง
คาบริการผูโดยสาร รายไดจากคาบริการผูโดยสาร ประกอบดวยอัตราคาบริการ 200บาทสําหรับผูโดยสาร
เดินทางจากสนามบินสุโขทัยและสนามบินตราด อัตรา 300บาทและ 600บาท สําหรับผูโดยสารเดินทางจากสนามบินส
มุยของผูโดยสารเดินทางขาออกภายในประเทศ และระหวางประเทศ ตามลําดับ
เงินปนผลรับ – คือรายไดจากเงินปนผล ซึ่งประกอบดวยเงินปนผลรับจาก BGH กองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย และ BFS Cargo
กําไรจากการขายเงินลงทุน – บริษัทฯ รับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนที่ไดจากการขายหุนที่บริษัทฯ ถืออยูใน
BGH
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรับรูกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
การปรับโครงสรางธุรกิจ
รายรับอื่นๆ รายไดจากรายรับอื่นๆ ประกอบดวยเงินมัดจําคืนจากการยกเลิกสัญญา พรอมทั้งไดรับเงินชดเชยจาก
การยกเลิกสัญญาหนึ่งฉบับ กําไรเบ็ดเสร็จจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาธรรมเนียมบัตรโดยสาร รวมถึง
คาธรรมเนียมการขอเงินคืน )refund) การขอออกบัตรโดยสารใหม และคาเปลี่ยนเสนทางบินใหม และเงินมัดจําที่ไมไดใช
จากการจองบัตรโดยสารแบบกลุม คาธรรมเนียมสัมภาระที่มีน้ําหนักเกิน คาธรรมเนียมการบริการภาคพื้น ณ ทาอากาศยาน
ของบริษัทฯ คอกเบี้ยที่ไดรับจากหนี้สินของกรรมการของบริษัทฯ และรายรับจากโปรแกรมสะสมไมล )frequent flyer
program) รายไดรวมอื่นของบริษัทฯมีมูลคาต่ํากวารายไดเดี่ยวอันเนื่องมาจากการตัดรายไดของบริษัทฯในกลุม

รายจายรวมในอดีต
ตารางตอไปนี้แสดงรายจายแตละประเภทของบริษัทฯและบริษัทยอย สําหรับแตละรอบระยะเวลา

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2554
ลานบาท

2555
รอย
ละ

ลานบาท

รอยละ
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ตนทุนขายและบริการ ............

10,578.2 80.9

13,124.6

83.7

คาใชจายในการขาย ................

957.9 7.2

1,089.5

7.0

คาใชจายในการบริหาร ..........

1,142.4 8.6

1,429.0

9.1

ขาดทุนจากการขายสิทธิการ
เชา .....................................

369.3 2.8

—

คาใชจายอื่น............................

61.4 0.5

34.4

0.2

คาใชจายรวม .....................

13,289.2 100.0

15,677.5

100.0

ตนทุนขายและบริการ – ตนทุนขายและบริการ สวนใหญมาจากตนทุนการขายและการใหบริการของบริษัทฯ และ
สวนที่เหลือมาจากตนทุนของ ฺBFS Ground BAC BAGs Ground และบริษัทยอยอื่นของบริษัทฯ
ตารางตอไปนี้แสดงตนทุนขายและบริการของแตละบริษัทฯ สําหรับแตละรอบระยะเวลา
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554

2555

ลานบาท รอยละ
บริษัทฯ(1) ................................

8,889.0 82.6

BFS Ground ...........................

1,054.4

BAC .......................................

ลานบาท

รอยละ

11,016.0

83.9

9.8

1,198.7

9.1

609.3

5.7

717.9

5.5

BAGs Ground ........................

128.2

1.2

124.3

1.0

บริษัทฯอื่น(2)...........................

77.3

0.7

67.7

0.5

10,758.2 100.0

13,124.6

100.0

ตนทุนขายและบริการรวม .

(1)

ตนทุนขายและบริการในงบการเงินรวมในอดีตต่าํ กวาตนทุนขายและบริการที่ไดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องมาจากการตัดคาใชจายของ
บริษัทยอยออก

(2) บริษัทฯอื่น ประกอบดวย BAGs บริษทั สมุย ปารค อเวนิว จํากัด บริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด และ บริษัท สุโขทัย พร็อพเพอรตี้ จํากัด

โปรดพิจารณารายละเอียดตนทุนขายและบริการเฉพาะของบริษัทฯ ในหัวขอ “องคประกอบหลักของรายไดเบ็ดเสร็จ-งบ
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การเงินเฉพาะ-รายจาย-ตนทุนขายและบริการ "
คาใชจายในการขาย – คาใชจายในการขาย ประกอบดวยคาใชจายในการขายโดยหลักจากบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดใน
หัวขอ “องคประกอบหลักของรายไดเบ็ดเสร็จ-งบการเงินเฉพาะ-รายจาย-คาใชจายในการขาย” ของคาใชจายเฉพาะของ
บริษัทฯ คาใชจายในการขายรวมไปถึงงบการเงินรวมในอดีตซึ่งต่ํากวางบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องมาจากการตัด
คาใชจายของบริษัทยอยออก
คาใชจายในการบริหาร – คาใชจายในการบริหาร สวนใหญมาจากคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ และสวนที่
เหลือมาจากคาใชจายในการบริหารของ BFS Ground BAC และบริษัทยอยอื่น
ตารางตอไปนี้แสดงคาใชจายในการบริหารของแตละบริษัท สําหรับแตละรอบระยะเวลา
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2554

2555

ลานบาท รอยละ

ลานบาท

รอยละ

บริษัทฯ(1) ...............................

771.6

67.5

1,032.2

72.2

BFS Ground ..........................

189.4

16.6

192.7

13.5

BAC ......................................

166.5

14.6

165.0

11.5

บริษัทอื่น(2) ............................

14.9(3)

1.3

39.1

2.8

1,142.4 100.0

1,429.0

100.0

คาใชจายในการบริหาร
รวม ...................................

(1) คาใชจายในการบริหารรวมไปถึงงบการเงินรวมในอดีตซึ่งต่ํากวาตนทุนขายและบริการที่ไดจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
คาใชจายของบริษัทยอยออก

เนือ่ งมาจากการตัด

(2) บริษัทอื่น ประกอบดวย BAGs Ground BAGs บริษัท สมุย ปารค อเวนิว จํากัด บริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด บริษัท สุโขทัย พร็อพเพอร
ตี้ จํากัด บริษัท บางกอกแอรเวยสโฮลดิง้ จํากัด Universal Catering & Services (Mauritius) Co., Ltd. และบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด
(3) จํานวนดังกลาวเปนจํานวนภายหลังจากการยกเลิกเงินสํารองที่กันไวเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญจํานวน 16.2 ลานบาทและการดอยคาของเงินลงทุนใน
บริษัทยอยจํานวน 10.0 ลานบาท

สําหรับการแสดงคาใชจายเฉพาะในการบริหาร โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน “องคประกอบหลักของงบ
กําไรขาดทุน --- งบการเงินเฉพาะ --- คาใชจาย ---- คาใชจายในการบริหาร”
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ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา – ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาเกิดจากการรับรูผลขาดทุนจากการสิทธิการเชา
ธุรกิจโรงแรมในประเทศกัมพูชาในป 2554
คาใชจายอื่น – คาใชจายอื่น สวนใหญเกิดจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายได – ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจํานวน 19,563.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 26.0 จากรายไดจํานวน
15,523.0 ลานบาทในป 2554 รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาโดยสาร กําไรจากการขายเงิน
ลงทุน และกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย รวมทั้งรายไดจากการขายและบริการ รายไดคาระวางขนสง คาบริการ
ผูโดยสาร และเงินปนผลรับ
รายไดคาโดยสาร – ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาโดยสารจํานวน 14,598.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 28.0 จากรายไดคาโดยสารจํานวน 11,409.0 ลานบาทในป 2554 รายไดคาโดยสารที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
จํานวนผูโดยสารและราคาคาโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ “ผลการดําเนินงาน-งบ
การเงินเฉพาะบริษัทฯ-รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2554-รายได-รายไดคาโดยสาร”
รายไดจากการขายและบริการ - ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 2,391.1 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 12.2 จากรายไดจากการขายและบริการจํานวน 2,130.9 ลานบาทในป 2554 รายไดจาก
การขายและบริการที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของฺ BFS Grounds และ BAC รวมทั้งจากการ
เพิ่มขึ้นของรายไดของBAGs Ground รายไดที่เพิ่มขึ้นของBFS เปนผลมาจากจํานวนเที่ยวโดยสารที่ใหบริการที่
สนามบินสุวรรณภูมิมีจํานวนมากขึ้นอันเนื่องจากจํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบกับอัตราคาบริการ
ที่สูงขึ้น สวนรายไดที่เพิ่มขึ้นของBAC เปนผลมาจากจํานวนอาหารที่ผลิตเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากจํานวนลูกคา
ที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบกับจํานวนอาหารที่ผลิตใหแกลูกคาเดิมเพิ่มขึ้น และอัตราคาบริการที่สูงขึ้น
รายไดคาระวางขนสง – ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาระวางขนสงจํานวน 265.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 39.5 จากรายไดคาระวางขนสงจํานวน 190.2 ลานบาทในป 2554 รายไดคาระวางขนสงที่เพิ่มขึ้นโดย
หลักเปนผลมาจากปริมาณสินคาที่บริษัทฯ ใหบริการเพิ่มเติมในเสนทางการบินใหมจากกรุงเทพฯ ไปยังธากา บัง
กะลอร และมุมไบ
รายไดคาบริการผูโดยสาร - ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดคาบริการผูโดยสารจํานวน 447.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 21.2 จากรายไดคาบริการผูโดยสารจํานวน 368.8 ลานบาทในป 2554 รายไดคาบริการ
ผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมาจากจํานวนผูโดยสารขาออกจากสนามบินสมุยที่เพิ่มขึ้น
รายไดจากเงินปนผลรับ - ในป 2555 บริษัทฯ ไดรับรายไดจากเงินปนผลรับจํานวน 135.3 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 47.7 จากรายไดจากเงินปนผลรับจํานวน 91.6 ลานบาทที่ไดรับในป 2554 รายไดจากเงินปน
ผลรับที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการที่ BGH จายเงินปนผลเพิ่มขึ้น โดยในป 2555 BGH จายเงินปนผลใหแกบริษัทฯ
เปนจํานวน135.2 ลานบาท ในขณะที่ในป 2554 จายเพียง 91.3 ลานบาท
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กําไรจากการขายเงินลงทุน – ในป 2555 บริษทั ฯมีกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 818.9 ลานบาท
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 151.7 จากกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวน 325.3 ลานบาทในป 2554 กําไรจากการขาย
เงินลงทุนที่เพิ่มนี้เปนผลมาจากการรับรูกําไรจากการขายหุนบางสวนใน BGH ในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ
ไดหุนดังกลาวมาในเดือนตุลาคม 2555
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย - ในป 2555 บริษัทฯ บันทึกกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย
จํานวน 226.8 ลานบาท โดยการบันทึกดังกลาวเปนผลมาจากการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได
จําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 แหงของบริษัทฯ ไดแก BAGs Ground บริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด
บริษัท สุโขทัย พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท สมุย ปารค อเวนิว จํากัด และ บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ไป
ใหบุคคลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และดําเนินการชําระบัญชี Universal Catering & Services (Mauritius) Co., Ltd.
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอยในป 2554
รายไดอื่น – ในป 2555 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 680.2 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอยละ 32.5 จากเงิน
รายไดอื่นของบริษัทฯ จํานวน 1,007.3 ลานบาทที่ไดรับในป 2554 การลดลงดังกลาวเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ
ไดรับเงินมัดจําคืนจากการยกเลิกสัญญาจํานวน 1 ฉบับพรอมทั้งไดรับเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาดังกลาวใน
ป 2554
รายจาย – ในป 2555 บริษัทฯ มีรายจายจํานวน 15,720.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 18.3 จากรายจายของ
บริษัทฯ จํานวน 13,289.2 ลานบาทในป 2554 การเพิ่มขึ้นของรายจายดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากตนทุนขายและบริการ
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหาร
ตนทุนขายและบริการ – ในป 2555 บริษัทฯ มีรายจายจากตนทุนขายและบริการจํานวน 13,138.1 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 22.2 จากตนทุนขายและบริการจํานวน 10,752.9 ลานบาท ในป 2554 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้น
ดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากตนทุนขายและบริการของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งตนทุนขายและบริการของ
BFS Ground BAC และBAGs Ground โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนขายและบริการ
จากธุรกิจของบริษัทฯ ในหัวขอ “ผลการดําเนินงาน-งบการเงินเฉพาะกิจการ-รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554-รายจาย-ตนทุนขายและบริการ” ทั้งนี้ ตนทุนขาย
และบริการของ BFS Ground เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยว
การบินที่ใหบริการ และคาแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นเปน 300 บาทตอวัน นอกจากนี้ ตนทุนขายและบริการของ BAC
เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบและอาหารที่เพิ่มขึ้น
คาใชจายในการขาย - ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายจํานวน 1,089.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 13.7 จากคาใชจายในการขายจํานวน 957.9ลานบาท ในป 2554 โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวขอ “ผล
การดําเนินงาน-งบการเงินเฉพาะกิจการ-รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554-รายจาย-คาใชจายในการขาย”
คาใชจายในการบริหาร - ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารจํานวน 1,445.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น
คิดเปนรอยละ 25.9 จากคาใชจายในการบริหารจํานวน 1,147.7 ลานบาทในป 2554 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาใชจายใน
การบริหารดังกลาวโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ
ประกอบกับ
คาใชจายในการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นของ BFS Ground และBAC โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย
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ในการจัดการตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในหัวขอ “ผลการดําเนินงาน-งบการเงินเฉพาะกิจการ-บริษัทฯ
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554-รายจายคาใชจายในการบริหาร”
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา – ในป 2554 บริษัทฯ บันทึกขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาจํานวน
369.3 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูผลขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาธุรกิจโรงแรมในประเทศกัมพูชาในป
2554 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไไมมีผลขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาใด ๆ ในป 2555
คาใชจายอื่น – ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายอื่นจํานวน 48.0 ลานบาท ซึ่งลดลงคิดเปนรอยละ 21.8 จาก
คาใชจายอื่นจํานวน 61.4 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ การลดลงของคาใชจายอื่นดังกลาวเปนผลมาจากการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2554
กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน และคาใชจายภาษีเงินได –ในป 2555
บริษัทฯ กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมคาใชจายทางการเงิน และคาใชจายภาษีเงินได 3,842.4 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 72.0 จากกําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน และ
คาใชจายภาษีเงินได 2,233.9 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมคาใชจายทางการเงิน และคาใชจายภาษีเงินได คิดเปนรอยละ 19.6 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 14.4
สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม - ในป 2555 สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ มี
จํานวน 361.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 38.4 จากสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 261.3 ลานบาทใน
ป 2554 สวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน BFS Cargo ที่
เพิ่มขึ้นในป 2555 เปน 182.9 ลานบาท จากเดิม 123.6 ลานบาทในป 2554 และสวนแบงรายไดจากการลงทุนในบริษัทยอยที่
ไดรับจากกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยที่เพิ่มขึ้นในป 2555 เปน 178.8 ลานบาท จากเดิม 137.7
ลานบาท ในป 2554
กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได –ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักตนทุนคาใชจายทาง
การเงินและคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 4,204.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 68.4 จากกําไรกอนหักตนทุนคาใชจายทาง
การเงินและคาใชจายภาษีเงินได จํานวน 2,495.1 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรกอนหักตนทุนคาใชจาย
ทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได ตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 21.5 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 16.1
คาใชจายทางการเงิน – ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายทางการเงิน จํานวน 1,493.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
10.4 จากคาใชจายทางการเงิน จํานวน 1,353.4 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ คาใชจายทางการเงิน ที่เพิ่มขึ้นโดยหลักเปนผลมา
จากคาใชจายทางการเงินในคาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาชวง จํานวนดอกเบี้ยในคาเชาที่จายภายใตสัญญาเชาชวงสวนที่ผัน
แปรตามปริมาณเที่ยวบินขาเขาและจํานวนผูโดยสารที่ออกจากสนามบินสมุยเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายทางการเงิน จาก
การเบิกใชเงินกูจํานวน 55.3 ลานบาทตามสัญญากูกับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
กําไรกอนหักภาษี –ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 2,710.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
136.5 จากกําไรกอนหักภาษีเงินไดจํานวน 1,141.8 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรกอนหักภาษีเงินไดตอ
รายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 13.9 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.4
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล – ในป 2555 บริษัทฯ จายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 176.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ
1,904.5 จากจํานวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8.8 %] ลานบาทที่จายในป 2554 ทั้งนี้ เปนเพราะในป 2554 บริษัทฯ สามารถนําผล
ขาดทุนสะสมยกมาใชเพื่อหักภาษีได
กําไรสําหรับป - ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปจํานวน 2,533.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 123.5 จาก
กําไรสําหรับปจํานวน 1,133.0 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรสําหรับปตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปน
รอยละ 13.0 เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.3
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจํานวน 3,181.6 ลานบาท ลดลงคิดเปน
รอยละ 16.3 จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ จํานวน 3,800.2 ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ โดยหลักเปนผลมาจากการ
ลดลงของผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ – ในป 2555 ผลตาง
ของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ มีจํานวน 12.2 ลานบาท จากเดิม
0.6 ลานบาทในป 2554 ซึ่งเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย – ในป 2555 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัด
เปลี่ยนแปลงของมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทฯ มีจํานวน 3,169.4 ลานบาท ลดลงคิดเปนรอย
ละ 16.6 จากผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดเปลี่ยนแปลงของมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 3,799.6
ลานบาทในป 2554 ทั้งนี้ โดยหลักเปนผลมาจากเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงของราคาตลาดยุติธรรม (Mark-to-Market
Value) ของBGHในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้น ในป 2554 ราคาหุนของ BGHเพิ่มสูงขึ้นถึง 113.5
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 จากเดิม 81.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ในขณะที่สัดสวนการถือหุนใน BGH
ยังคงไมเปลี่ยนแปลง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป จํานวน 5,704.1
2,533.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 15.6 จากกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป จํานวน 4,933.2 ลานบาทในป 2554
ทั้งนี้ ในป 2555 อัตราผลกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปตอรายไดของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 29.2 เพิ่มขึ้นจากป 2554
ซึ่งคิดเปนรอยละ 31.8
12.2.6 การวิเคราหฐานะทางการเงิน และสินทรัพย
สินทรัพยทั้งหมด
บริษัทฯมีสินทรัพยทั้งหมดตามที่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ เดือนธันวาคมป 2553 ป 2554 และป
2555 จํานวน 22,084.9 ลานบาท 26,025.7 ลานบาท และ 30,139.5 ลานบาท ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้ บริษัทฯมี
สินทรัพยทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมในอดีตจํานวน 22,885 ลานบาท 27.509.6 ลานบาท และ 32,160.5 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมด
บริษัทฯมีสินทรัพยหมุนเวียนทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ เดือนธันวาคมป 2553 ป 2554
และ
ป 2555 จํานวน 3,035.9 ลานบาท 3,346 ลานบาท และ 7,314.7 ลานบาท ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ มีสินทรัพย
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หมุนเวียนทั้งหมดตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมในอดีตจํานวน 3,678.3 ลานบาท 4,103.3 ลานบาท และ 8,031.1 ลานบาท
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 มีสาเหตุมาจากการไดรับเงินมัดจําคืนจาก
ยกเลิกสัญญาจํานวน 1 สัญญา พรอมทั้งไดรับเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาดังกลาว และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาคาง
ชําระอันเปนผลจากการขายที่ดินเนื่องจากการปรับปรุงโครงสรางธุรกิจ
สินทรัพยไมหมุนเวียนทั้งหมด
บริษัทฯมีสินทรัพยไมหมุนเวียนทั้งหมดปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ เดือนธันวาคมป 2553 ป 2554 และ
ป 2555 จํานวน 19,049 ลานบาท 22,679.9 ลานบาท และ 22,824.8 ลานบาท ทั้งนี้ ในชวงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯมี
สินทรัพยไมหมุนเวียนทั้งหมดปรากฏตามงบการเงินรวมในอดีตจํานวน 19,206.8 ลานบาท 23,406.3 ลานบาท และ
24,129.4 ลานบาท ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 มีสาเหตุมาจากการ
เพิ่มการลงทุนระยะยาวอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการลงทุนใน BGH และการเพิ่มขึ้นถูกหักลบโดยการลดลงของสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่นอันเปนผลจากเงินมัดจําคืนจากการยกเลิกสัญญาจํานวน 1 สัญญา
สภาพคลองและแหลงเงินทุน
กระแสเงินสด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตารางตอไปนี้แสดงถึงรายละเอียดของกระแสเงินสดแบบยอในสําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไวมีดังนี้

ขอมูลกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สิน
ดําเนินงาน ....................................................
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรม
ดําเนินงาน
เงินสดที่จายไปเปนคาใชจายดานดอกเบี้ย
เงินสดที่จายไปเปนคาภาษีเงินไดนิติบคุ คล
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรม
ดําเนินงานสุทธิ .............................................
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากในธนาคารที่กําหนด
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น

รอบปบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
2555
ลานบาท
ลานบาท

2,486.7
1,191.9

2,777.5
1,553.8

(1,253.5)
(12.9)

(1,395.2)
(17.3)

2,412.2

2,918.8

(-3)

(149.8)
-
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การไดมาซึ่งการลงทุนระยะยาวอื่น
การไดมาซึ่งการลงทุนในทรัพยสิน
การซื้อทรัพยสิน, อาคาร และอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(919.3)
(362.1)
(593.3)
(3.6)

(946.9)
(1.4)
(273.5)
(6.7)

ซื้อสิทธิการเชา
ซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดไดมาจากการขายหนวยลงทุนระยะยาว
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหนายสิทธิการเชา
เงินสดรับจากการจําหนายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรม
ลงทุน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมทาง
การเงิน
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของเงินกูเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกูระยะสั้นที่ทํากับสถาบัน
การเงิน ..........................................................
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
การชําระคืนเงินกูระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
การจายเงินปนผล
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
ชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
กระแสเงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมทาง
การเงินสุทธิ
เงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ

-

(18)
(3.6)
80.2
225.6
418.9
77.5
44.1

(1.3)
(50.3)
355.3
1,011.3
115.5
-

4.4
418.9
-

16.5
1,011.3
50.1

(1,048.4)

(221.0)

(120.0)
460.9
(900.0)
800
(5.1)
-

530.0
17.9
(760.3)
12.5
(654.8)
17.8
71.7
12.5

(686.0)

(783.0)

677.8

2,356.9

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในป 2555 บริษัทฯมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินจากการดําเนินงานจํานวน
2,777.5 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 1,553.8 ลานบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เปนผลจากการลดลงของเงินกูยืมใหแกกรรมการเนื่องจากไดมีการชําระคืนเงินกูยืมจากกรรมการบางสวน จํานวน 315.9
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ลานบาท การลดลงของเงินมัดจําคาหุนในBGHอันเนื่องมาจากการยกเลิกเงินมัดจําคาหุนใน BGH จํานวน 1,898.5 ลานบาท
และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นเกี่ยวพันกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจากการขายบัตรโดยสาร
จํานวน
286.7 ลานบาท โดยกําไรบางสวนไดหักกลบลบกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ทางการคาคางรับและหนี้สินคางรับอื่นอัน
เกี่ยวพันกับการขายที่ดินอันเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางธุรกิจ จํานวน 601.2 ลานบาท และการลดลงของหนี้สิน
ตามสัญญาเชาทางการเงินเนื่องจากการชําระหนี้ตามสัญญาเชาเครื่องบินจํานวน 284.4 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการ
ชําระคาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจํานวน 1,395.2 ลานบาท ตามสัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุยและไดชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 17.3 ลานบาท ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทฯจึงมีเงินสดสุทธิจากการ
ดําเนินงานจํานวน 2,918.8 ลานบาท
ในป 2555 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในการลงทุน จํานวน 221 ลานบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดวยเงินฝาก
ธนาคารที่ถูกอายัดโดยคําสั่งศาลจํานวน 149.8 ลานบาท ซึ่งเปนการพักบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศบังคลาเทศ เนื่องจาก
การคดีความที่ยังอยูในกระบวนการศาลในประเทศบังคลาเทศ การลงทุนระยะยาวจากการไดมาซึ่งหุนใน BGHในเดือน
ตุลาคม 2555 จํานวน 946.9 ลานบาท และการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณอันเนื่องมาจากการซื้ออุปกรณและ
เฟอรนิเจอรเครื่องบิน จํานวน 273.5 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบกันกับเงินสดที่ไดรับจากการขายการลงทุนระยะยาว
จํานวน 1,011.3 ลานบาท จากการขายในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งหุนBGHซึ่งไดซื้อมาในเดือนตุลาคม 2555 สําหรับคดีความ
ที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลในประเทศบังคลาเทศโปรดดูหมายเหตุประกอบ ขอ 38 ในงบการเงินรวมในอดีตและ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ-การดําเนินกระบวนการทางกฏหมาย-กระบวนวิธีในฐานะจําเลยเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งบริษัทฯตัวแทนในการจําหนายทั่วไป
ในป 2555 กระแสเงินสดในกิจกรรมทางการเงินสุทธิ ซึ่งประกอบดวยการชําระคืนเงินกูระยะยาวจํานวน 783 ลาน
บาท การจายเงินปนผลจํานวน 654.8 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบกันกับจํานวนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารและ
เงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 530.0 ลานบาท
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2554 บริษัทฯมีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 2,486.7
ลานบาท และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 1,191.9 ลานบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปนผลจาก
การลดลงของเงินกูใหแกกรรมการ สืบเนื่องจากการชําระคืนเงินกูกรรมการบางสวน จํานวน 514.6 ลานบาท การลดลงของ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นสืบเนื่องจากการขายสิทธิการเชาธุรกิจโรงแรมในประเทศกัมพูชา และไดเงินมัดคืนจากการยกเลิก
สัญญาจํานวน 1 สัญญา เปนเงินจํานวน 537.5 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้น
ของรายไดรับลวงหนาจากการขายบัตรโดยสาร จํานวน 517.8 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบลบกับการลดลงของเจาหนี้
ทางการคาและคาใชจายคางจายอื่นจํานวน 125.5 ลานบาท และการลดลงของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินเนื่องจากการ
ชําระหนี้ตามสัญญาเชาเครื่องบินจํานวน 184.6 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการชําระคาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจํานวน
1,253.5 ลานบาท และไดชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 12.9 ลานบาท ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทฯจึงมีเงินสดสุทธิจาก
การดําเนินงานจํานวน 2,415.6 ลานบาท
ในป 2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในการลงทุน จํานวน 1,0ภคใภ ลานบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดวยการ
ลงทุนระยะยาวจากการไดมาซึ่งหุนใน BGH จํานวน 919.3 ลานบาท และการไดมาซึ่งทรัพยสิน อาคารและอุปกรณอัน
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เนื่องมาจากการซื้อที่ดินที่สมุย และการซื้ออะไหลเครื่องบิน จํานวน 593.3 ลานบาท และการลงทุนในทรัพยสินเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเพลินจิตจํานวน 362.1 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบลบกันกับเงินสดที่ไดรับจากการขายการ
ลงทุนระยะยาวอันเกี่ยวกับการขายหุน BGH บางสวนจํานวน 418.9 ลานบาท
ในป 2554 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมทางการเงินสุทธิ จํานวน 686 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยการชําระคืน
เงินกูระยะยาวจํานวน 460.9 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 900 ลานบาท และการชําระคืนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีของ
ธนาคารและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 120 ลานบาท
งบการเงินรวม
ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในป 2555 บริษัทฯมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน
3,411.3 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,226.3 ลานบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานเปนผลจากการลดลงของเงินกูใหแกกรรมการ สืบเนื่องจากการชําระคืนเงินกูกรรมการบางสวน จํานวน 312.8
ลานบาท การลดลงของเงินมัดจําคาหุนใน BGH อันเนื่องมาจากการยกเลิกเงินมัดจําคาหุนใน BGH จํานวน 1,898.5 ลาน
บาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นเกี่ยวพันกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจากการขายบัตรโดยสาร จํานวน
273.5 ลานบาท โดยกําไรบางสวนไดหักกลบลบกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ทางการคาคางรับและหนี้สินคางรับอื่นอัน
เกี่ยวพันกับการขายที่ดินอันเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสรางธุรกิจ จํานวน 591.1 ลานบาท และการลดลงของหนี้สิน
ภายใตสัญญาเชาทางการเงินเนื่องจากการชําระหนี้ภายใตสัญญาเชาเครื่องบินจํานวน 287.6 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯได
มีการชําระคาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจํานวน
1,482.2
ลานบาท
ตามสัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยและไดชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 58.3 ลานบาท ดวยเหตุผลดังกลาว บริษัทฯจึงมีเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,278.3 ลานบาท
ในป 2555 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 898.0 ลานบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดวยเงิน
ฝากธนาคารที่ถูกอายัดโดยคําสั่งศาล จํานวน 150.3 ลานบาท เนื่องจากการพักบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศบังคลาเทศ
เนื่องจากการคดีความที่ยังอยูในกระบวนการศาลในประเทศบังคลาเทศ การลงทุนระยะยาวจากการไดมาซึ่งหุนในBGHใน
เดือนตุลาคม 2555 จํานวน 946.9 ลานบาท และการไดมาซึ่งทรัพยสิน อาคารและอุปกรณอันเนื่องมาจากการซื้ออุปกรณและ
เฟอรนิเจอรเครื่องบิน จํานวน 441.4 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบกันกับเงินสดที่ไดรับจากการขายการลงทุนระยะยาว
จํานวน 1,011.3 ลานบาท จากการขายในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งหุน BGH ที่ไดซื้อมาในเดือนตุลาคม 2555 สําหรับคดีความ
ที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลในประเทศบังคลาเทศโปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 38 ในงบการเงินรวมใน
อดีต และ หมวดธุรกิจ-การดําเนินกระบวนการทางกฏหมาย-กระบวนวิธีในฐานะจําเลยเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
บริษัทตัวแทนในการจําหนายทั่วไป
ในป 2555 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมทางการเงินสุทธิเทากับ 1,308.4 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยการชําระคืน
เงินกูระยะยาวจํานวน 1,244.3 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 654.8 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบกันกับจํานวนเงินกู
เบิกเงินเกินบัญชีของธนาคารและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 471.4 ลานบาท
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ปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ในป 2554 บริษัทมีกําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน
2,949.54 ลานบาท และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,070.9 ลานบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานเปนผลจากการลดลงของเงินกูใหแกกรรมการ สืบเนื่องจากการชําระคืนเงินกูกรรมการบางสวน จํานวน 514.6
ลานบาท การลดลงของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นอันสืบเนื่องจากการขายสิทธิการเชาธุรกิจโรงแรมในประเทศกัมพูชา และได
เงินมัดจําคือจากการยกเลิกสัญญาจํานวน 1 สัญญา เปนเงินจํานวน 517.4 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เกี่ยวพันกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจากการขายบัตรโดยสาร จํานวน 444.9 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบลบ
กับการลดลงของเจาหนี้ทางการคาและคาใชจายคางจายอื่นจํานวน 59.1 ลานบาท และการลดลงของหนี้สินภายใตสัญญาเชา
ทางการเงินเนื่องจากการชําระหนี้ภายใตสัญญาเชาเครื่องบินจํานวน 189.9 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการชําระ
คาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจํานวน 1,346.5 ลานบาท และไดชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 28.9 ลานบาท ดวยเหตุผล
ดังกลาว บริษัทฯ จึงมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,642.1 ลานบาท
ในป 2554 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 1,155.9 ลานบาท ซึ่งโดยหลักประกอบดวย
การลงทุนระยะยาวจากการไดมาซึ่งหุนใน BGH จํานวน 919.3 ลานบาท และการไดมาซึ่งทรัพยสิน อาคารและอุปกรณอัน
เนื่องมาจากการซื้อที่ดินที่สมุย และการซื้ออะไหลเครื่องบิน จํานวน 686.8 ลานบาท และการลงทุนในสินทรัพยเพื่อการ
ลงทุนเกี่ยวกับที่ดินบริเวณเพลินจิตจํานวน 362.1 ลานบาท ซึ่งบางสวนไดหักกลบลบกันกับเงินสดที่ไดรับจากการขายการ
ลงทุนระยะยาวอันเกี่ยวกับการขายหุน BGH บางสวนจํานวน 418.9 ลานบาท
ในป 2554 กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมทางการเงินสุทธิ จํานวน 842.5 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยการชําระคืน
เงินกูระยะยาวจํานวน 611.4 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 900 ลานบาท และการชําระคืนเงินกูเบิกเงินเกินบัญชีของ
ธนาคารและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 132.4 ลานบาท
สภาพคลอง
แหลงเงินทุนที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก เงินสดที่ไดจากการดําเนินงานและทุนจากผูถือหุน โดยที่เงินกูยืมจาก
ธนาคารและสัญญาเชาเครื่องบิน และเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวขอ ง ถือ เปนแหลงเงินทุนสําคัญ รองลงมาสําหรับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีหนี้สินคงคางทั้งหมด (ประกอบดวย เงินกูยืมจากบุคคลที่
เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน) เปนจํานวน 3,576.3
ลานบาท 3,986.8 ลานบาท และ 4,015.4 ลานบาท สําหรับป 2553 2554 และ 2555 ตามลําดับ ทั้งนี้ ตามที่ปรากฎในงบ
การเงินรวมในอดีต หนี้สินคงคางทั้งหมด (ประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน) เปนจํานวน 5,293.9 ลานบาท และ 4,814.8 ลานบาท สําหรับป 2554 และ 2555 ตามลําดับ
สําหรับแหลงเงินทุนจากภายนอกและคาใชจายในการจัดหาเงินทุนดังกลาว ขึ้นอยูกับหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือ
การควบคุ มของบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดทุนโดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย การใหสินเชื่อจาก
ธนาคารและผูใหกูยืม อื่นๆ ความเชื่อ มั่นของผูใหกูแ ละ /หรือ นักลงทุนต อกลุม บริษัท ภาษีและกฎหมายหลักทรัพย ที่
เกี่ยวของที่ใชบังคับกับบริษัทฯ และปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจและในระดับระหวาง
ประเทศ
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บริษัทฯ อาจทําการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อนํามาใชเปนทุนในการบริหารจัดการรายจายสวนทุน
ของบริษัทฯในอนาคต ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนดังกลาวอาจไดรับผลกระทบหลักจากขอจํากัดในการกอหนี้
เพิ่มเติมของบริษัทฯ ภายใตสัญญากูยืมตางๆที่มีอยู สภาพคลองในตลาดเงิน และนโยบายของรัฐในประเทศที่เกี่ยวของและ
ปจจัยอื่นๆ ในการใชเงินทุนของบริษัทฯ โดยหลัก บริษัทฯใชสําหรับสินคาคงเหลือ รายจายสวนทุน และการชําระคืนหนี้
เงินกูยืมจากธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวากระแสเงินสดที่ใชในการดําเนินงาน รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
และเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเพียงพอตอการนํามาใชเปนทุนในการบริหารจัดการตามแผนรายจาย
สวนทุนและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สําหรับในป 2556 นี้
หนี้สิน
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในป 2549 บริษัทฯ ไดระดมทุนโดยทําการจัดตั้งกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย โดยการ
ใหเชาภายใตสัญญาเชาระยะยาว 30 ป และเชาชวงสนามบินสมุยซึ่งถือเสมือนวาเปนการกูยืมเงินทางดานการบัญชีจาก
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย โดยบริษัทฯมีเงินลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
สนามบินสมุยในสัดสวนรอยละ 25 ซึ่งจัดวาเปนรายการเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมป 2553 ป 2554 และป 2555 บริษัทฯ มีเงินตนคงคางรวมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน เปน
จํานวน 8,661.4 ลานบาท 8,477.6 ลานบาท และ 8,308.48 ลานบาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํา
รายการระหวางกันไดจากหัวขอ “รายการระหวางกัน”
นอกจากนี้เงินกูยืมบางสวนจากธนาคารมีการค้ําประกันโดยหลักทรัพยของกรรมการบริษัทฯ โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมของเงินกูยืมจากบุคคลเกี่ยวของกัน ไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 ในงบการเงินรวมในอดีต
เงินกูยืมจากธนาคาร
บริษัทฯ BFS Ground BAC และ BFS Cargo ไดรับวงเงินสินเชื่อตางๆ ที่สามารถเบิกถอนไดทันทีจากสถาบัน
การเงิน ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมียอดเงินกูยืมคงเหลือทั้งหมด (ซึ่งประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี
จากธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน) เปนจํานวน 3,561.3 ลานบาท 3,959 ลานบาท และ
3,987.6 ลานบาท สําหรับป 2553 ป 2554 และป 2555 ตามลําดับ ตามที่ปรากฎในงบการเงินรวมในอดีต บริษัทฯ มียอดเงิน
กูยืมคงเหลือทั้งหมด (ซึ่งประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน) เปนจํานวน 5,293.9 ลานบาท และ 4,814.8 ลานบาท สําหรับป 2554 และป 2555 ตามลําดับ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ21 และ
23 ในงบการเงินรวมในอดีต ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของ “สรุปสาระสําคัญสัญญาทางการเงินไดจากหัวขอ
สัญญาหลัก – สัญญาทางการเงิน”
การค้ําประกัน
บริษัทฯไดมีการเขาทําสัญญาค้ําประกันกับสถาบันการเงิน เพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อตางๆ ของบริษัทยอย และ
เพื่อการค้ําประกันตางๆ ที่เปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีสินทรัพยเปนหลักประกัน
ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกลาว ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมในอดีต บริษัทฯ มีภาระ
การค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอย เปนจํานวน 2,394.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปนเงิน 2,394.5 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนเงิน 2,234.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียด
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เพิ่มเติมของภาระการค้ําประกันของบริษัทฯ ไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 37.2 ในงบการเงินรวมในอดีตรวมถึง
ภาระการค้ําประกันอื่นๆ ที่เปนไปตามการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
รายจายเพื่อการลงทุน
ตารางดังตอไปนี้ แสดงรายจายเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัท ตามระยะเวลาที่ระบุไว

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553 (1)

2554

2555

ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

อะไหลเครื่องบิน ...............................................

42.5

69.0

52.6

รายจายอื่น ๆที่ไมเกี่ยวกับเครื่องบิน(2) ...............

34.1

550.9

263.5

รวม ...............................................................

77.6

619.9

316.1

(1) ตามที่ปรากฎในงบการเงินเฉพาะกิจการ
(2) รายจายทีไ่ มเกีย่ วกับเครือ่ งบิน ประกอบดวยราคาของที่ดนิ และงานระหวางกอสรางอาคารศูนยฝก บินจําลองที่สนามบินสุวรรณภูมิและอาคาร
ผูโดยสารตางประเทศ

ที่สนามบินสมุย

ตารางดังตอไปนี้ แสดงงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของกลุมบริษัท ตามระยะเวลาที่ระบุไว

รอบปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
(หนวย:ลานบาท)
การปรับปรุงพื้นผิวทางวิ่งในทาอากาศยานสมุย…………………………...………………………
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การเริ่มกอสรางโรงซอมอากาศยานใหม………………………………………………...………...

300.0

การปรับปรุงสํานักงาน…………………………………………………………………………….

10.5

อาคารคลังสินคาภายในประเทศ…………………………………………………………………...

10.0

อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................................................................................

341.1

อะไหลเครื่องบิน .................................................................................................................................

488.9

รวม .................................................................................................................................................

1,292.3

บริษัทฯ คาดวารายจายเพื่อการลงทุนสําหรับป 2556 จะใชเงินทุนจากเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้และเงินกูระยะยาวเพิ่มเติมเปนหลัก
บริษัทฯ มิไดมีแผนการซื้อเครื่องบินใดๆ ในป 2556 อยางไรก็ตาม ในอนาคตบริษัทฯ อาจพิจารณาซื้อเครื่องบิน
จํานวนมาก โดยการทําสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มเติมจากการทําสัญญาเชาดําเนินงาน ทั้งนี้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้
บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายในการซื้อเครื่องบินแตอยางใด อยางไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทฯ ทําการซื้อ
เครื่องบิน ตามแผนการซื้อเครื่องบินดังกลาวจะสงผลใหรายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากที่ผานมาใน
อดีต โดยทั่วไป แผนการขยายฝูงบินของบริษัทฯ จะทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวกับลูกเรือ
คาซอมบํารุงเครื่องบิน คาเสื่อมราคาและคาใชจายในการจัดหาเงินทุน เปนตน อยางไรก็ดี บริษัทฯ คาดวา การขยายฝูงบิน
ดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มสูงขึ้นจากความสามารถและปริมาณการผลิตที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น อันเปนผล
เนื่องมาจากการมีเครื่องบินและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั่วไป แผนการขยายฝูงบินของบริษัทฯ ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงความสามารถของบริษัทฯ และความจําเปนสําหรับแตละเสนทางบิน สภาวะตลาด ราคา
เครื่องบิน ความพรอมของแหลงเงินทุน และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ
จะไมเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนการจัดซื้อและแผนการเชาเครื่องบินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวางบประมาณรายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ จะไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทฯ
จะไดรับการสนับสนุนทางการเงินที่มีเงื่อนไขซึ่งเปนที่ยอมรับไดในเชิงพาณิชย หรือบริษัทฯ จะไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินดังกลาวหรือไม ทั้งนี้ ความสามารถของบริษัทฯ ในการจัดหาแหลงเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึงวงเงินสินเชื่อใหม
เพื่อใหเพียงพอตอรายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ภาระผูกพันตามขอสัญญา และภาระการชําระหนี้ สิ่งเหลานี้อาจถูก
จํากัดโดยสภาวะทางการเงินของบริษัทฯ และผลการดําเนินงาน ตลอดจนสภาพคลองของตลาดการเงินทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ นอกจากนี้ รายจายเพื่อการลงทุนบางรายการอาจถูกกําหนดในรูปของเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะตองมีการ
แปลงสกุลเงินเปนเงินบาท ดวยเหตุนี้ จํานวนเงินดังกลาวจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในแตละชวงเวลา
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไมอาจรับรองไดวาบริษัทฯ จะสามารถจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนดังกลาว โดยมีเงื่อนไขที่
บริษัทฯ จะยอมรับได หรือบริษัทฯจะจัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนดังกลาวไดหรือไม ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง -ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ -สภาวะที่ยากลําบากใน
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ตลาดสินเชื่อ (Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกสงผลกระทบในทางลบอยางตอเนื่องตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไป และอาจทําใหบริษัทฯ ประสบปญหาขอจํากัดในการจัดหาแหลง
เงินทุน” และ “บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและคาเชาอยูเปนจํานวนมาก และจะยังคงมีภาระที่ตองชําระหนี้และคาเชาเปนจํานวน
มากภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้”
ขอผูกพันตามสัญญา
ตารางตอไปนี้แสดงถึงรายละเอียดของขอผูกพันตามสัญญาที่ไดสรุปไวในงบการเงินรวมในอดีตสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 สําหรับชวงระยะเวลาที่ระบุไว ดังนี้
นอยกวา 1 ป
เงินกูยืมจากธนาคาร(1) .........................................
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (2) ....................
เจาหนี้สัญญาเชาดําเนินการ(3)………………..
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน (4) ............................
สัมปทาน (5)..........................................................
สัญญาเชาที่ดิน (6) .................................................
รวมทั้งหมด ....................................................

975.4
195.8
340.4
25.3
333.0
119.8
1,989.7

การชําระหนี้ซึ่งมีกาํ หนดระยะเวลา
1-3 ป
3-5 ป
มากกวา 5 ป
(ลานบาท)
1,422.2
419.0
328.2
419.4
459.4
7,206.0
782.1
31.7
7.3
722.1
760.9
4,068.8
158.5
90.1
427.2
3,536.0
1,736.7
12,030.2

ทั้งหมด
3,144.8
8,280.6
1,122.5
64.2
5,884.8
795.5
19,292.4

(1) ประกอบดวยภาระหนี้จากเงินกูยืมเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูยมื ระยะยาว โปรดดู “รายละเอียดของ
สัญญาที่เปนสาระสําคัญ-สัญญาทางการเงิน" หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 31 และ ขอ 23 ในงบการเงินรวมในอดีตของบริษัทฯ
(2) ประกอบดวยภาระหนี้จากเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลทีเ่ กีย่ วของกัน ทีเ่ กี่ยวกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย
(3) ประกอบดวยภาระหนี้สินจากการเชาเครื่องบินหักดวยคาใชจายดอกเบีย้ รอตัดบัญชี
(4) ประกอบดวยภาระหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินกับสถาบันการเงินเพือ่ การเชารถยนตและอุปกรณ
(5) ประกอบดวยภาระหนี้สินอันเกี่ยวของกับคาสัมปทานตามสัญญาโครงการครัวการบินและสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพืน้ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการซอมบํารุง
(6) ประกอบดวยภาระหนิ้สินตามสัญญาเชาที่ดินเพื่อการประกอบธุรกิจของ BAC และ BFS Ground

ภาระผูกพันที่ไมปรากฏในงบดุล
บริษัทฯไดตกลงค้ําประกันเปนคราวๆกับสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอยและในการประกอบธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีสินทรัพยเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันดังกลาว
นอกจากขอมูลดังไดกลาวมาขางตน บริษัทฯไมมีภาระผูกพันอันมีสาระสําคัญที่ไมปรากฎในงบการเงิน
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ความเสี่ยงจากภาวะตลาด
กลุมบริษัทพบวาความเสี่ยงจากภาวะตลาด รวมถึงความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับนโยบายทางบัญชีและขอมูลเพิ่มเติม
ความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงถือเปนคาใชจายที่สําคัญของบริษัทฯ ซึ่งจากอดีตที่ผานมาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะแปรผัน
ตามการชะงักของอุปทานที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดการณ บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงลวงหนาโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อการบริหารตนทุนราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ แตการปองกันความเสี่ยงดังกลาวนั้นอาจไมทําใหตนทุนคา
น้ํามันเชื้อเพลิงลดลง ปจจุบันบริษัทฯมีนโยบายใหมีการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิงลวงหนาสูงสุดไมเกินรอยละ 60 ของปริมาณ
การบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดทั้งป
ดวยบริษัทฯมีนโยบายภายในไมตองการใชเครื่องมือการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิง
ลวงหนาเพียงอยางเดียวในการปองกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทฯจะทําสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(Swap) สัญญาออปชั่นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (Option) และสัญญากําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุดและต่ําสุด (Collar) ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะเวลาที่ครบกําหนดของสัญญาดังกลาวนี้อยูระหวาง 3 ถึง 12 เดือน
บริษัทฯไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงคิดเปนอัตรารอยละ 17.6 รอยละ 42.7 และรอยละ 61.8 ของปริมาณการ
บริโภคน้ํามันในป 2553 ป 2554 และป 2555 ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
จากขอมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลคาสินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มี
จํานวน 983.7 ลานบาท (ซึ่งโดยหลักประกอบดวยเงิน 1.6 ลานปอนด 9.0 ลานดอลลารฮองกง และ 20.8 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจํานวน 1,400 ลานบาท (ซึ่งโดยหลักประกอบดวยเงิน 348.5 ลานเหรียญบังคลาเทศ
4.4 ลานยูโร 2.4 ลานปอนด 10.9 ลานดอลลารฮองกง 130.1 ลานรูป และ 24.6 ลานดอลลารสหรัฐฯ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 มีจํานวน 1,605.0 ลานบาท (ซึ่งโดยหลักประกอบดวยเงิน 525 ลานตากาบังคลาเทศ 3.5 ลานยูโร 19.6 ลานดอลลาร
ฮองกง 154.2 ลานรูปอินเดีย และ 31.0 ลานดอลลารสหรัฐฯ) นอกจากนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดมีการกําหนดเปนสกุลเงิน
ดอลลาร ส หรัฐ ฯ และการชํ าระค า เช าดํ าเนิน งานก็ยั งไดกํ า หนดใหชํ าระด ว ยสกุ ล เงิ น ดอลลารฯ โปรดดู “—ปจ จัย ที่ มี
ผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ” สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯและงบการเงิน สืบเนื่องจาก
ธุรกิจของบริษัทฯมีความออนไหวตอความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินบาทไทยกับสกุลดอลลารสหรัฐฯ สินทรัพยและหนี้สินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯขึ้นอยู
กับความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงคาหนี้สินที่กําหนดไวในสกุลเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท และความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงคาหนี้สินที่กําหนดไวในสกุลเงินตราตางประเทศเปนเงิน
บาท คือ ความเสี่ยงอันเปนผลจากการดําเนินงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันใดวันหนึ่งซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ใชบังครับ สวนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อโครงสรางสกุลเงินระหวางตนทุนและภาระหนี้สินที่เกิดการเบี่ยงเบนจากโครงสรางสกุลเงินระหวาง
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รายไดจากการขายและสินทรัพยของบริษัทฯ เชน ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิง การชําระคาเบี้ยประกันภัย การชําระคาเชา และ
คาใชจายสําหรับอะไหลเครื่องบิน
การลดคาเงินบาทตอสกุลเงินตราตางประเทศนั้นมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบในเชิงที่เปนประโยชนตอรายได
จากการดําเนินงานและผลกระทบเชิงลบตอตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯในแตละกรณีที่กําหนดเปนสกุลเงินบาท
ในทางกลับกัน การแข็งคาของเงินบาทตอสกุลเงินตราตางประเทศมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบเชิงลบตอรายไดจากการ
ดําเนินงานที่กําหนดเปนสกุลเงินบาท
จากผลที่กลาวมาขางตน การเคลื่อนไหวที่เปนสาระสําคัญของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสามารถสงผล
กระทบที่รุนแรงตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ใน “ภาพรวม-ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ”
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบตอรายจายดอกเบี้ยของบริษัทฯ สําหรับตราสารหนี้และเงินกูยืมที่
มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และรายไดดอกเบี้ยของบริษัทฯ จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยจัดใหมีหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยทั้งที่เปนแบบคงที่และแบบ
ลอยตัวซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะตลาด
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รอยละ 13.6 ของเงินกูยืมรวมทั้งหมดของบริษทั ฯ เปนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
โดยอัตราดอกเบี้ยดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อยูในชวงระหวางรอยละ 5.6 ถึงรอยละ 7.3 หากอัตราฐานที่ใชคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นรอยละ 10.0 แลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสําหรับเงินกูยืมของบริษัทฯ จะอยู
ในชวงระหวางรอยละ6.2 ถึงรอยละ 8.0 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกลาว จะสงผลกระทบตอคาใชจาย
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ และดวยเหตุดังกลาว ผลกําไรของบริษัทฯ ก็จะไดรับผลกระทบดวย
อัตราเงินเฟอ
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย อัตราเงินเฟอโดยรวมประจําปของประเทศไทย โดยวัดจากดัชนีราคา
ผูบริโภค อยูที่รอยละ 3.3 รอยละ 3.8 และรอยละ 3.6 ในป 2553 ป 2554 และป 2555 ตามลําดับ โดยธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายงานภาวะเงินเฟอเดือนตุลาคม 2555 คาดวาอัตราเงินเฟอประจําป 2556 และป 2557 อยูที่รอยละ 2.8 และ 2.6
ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาอัตราเงินเฟอในประเทศไทยไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯ ในชวงปที่ผานมา
ภาษีอากร
โดยทั่วไป การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทในประเทศไทยอยูในอัตรารอยละ 30 ในป 2553 และป
2554 และรอยละ 23 ในป 2555 และลดลงเปนอัตรารอยละ 20 ในป 2556 และป 2557 บริษัทฯ ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติ
บุคคลที่ตองชําระในชวงป 2553 หรือป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีการยกยอดผลขาดทุนสะสมทางภาษีมาหักออกจากกําไร
สุทธิประจําปในการคํานวณเพื่อชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลในชวงระยะเวลาดังกลาว
ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาของบริษัทฯ ประกอบดวยผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นกอนป 2555
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จํานวน 1,661.8 ลานบาท และ 945.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และป 2554 ตามลําดับ ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมาย
ภาษีอากร ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ สามารถนําไปใชไดเปนเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี
นับแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดผลขาดทุนทางภาษีนั้น
สิทธิประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหลายประการจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในสิทธิ
เฉพาะเครื่องบิน สนามบิน ธุรกิจครัวการบินของบริษัทฯ ณ สนามบินสมุย ในเดือนธันวาคม ป 2553 ป 2554 และป 2555
เปนเงิน 158.8 ลานบาท 10.4 ลานบาท และ11.8 ลานบาท ตามลําดับ จากรายไดของบริษัทฯ จากการดําเนินงาน รวมไปถึง
งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่มีผลกําไรจากมาตรการจูงใจดานภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
12.2.7 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลใชบังคับ
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง และ มาตรฐานการบัญชีใหม ซึ่งมีผลใชบังคับสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียด
•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งมีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง ป 2552)—การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งมีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

•

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ป 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งมีผลใชบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2556 และ

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน ซึ่งมีผลใชบังคับสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556

บริษัทฯคาดวา มาตรฐานการบัญชีใหมนี้จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการจัดทํางบการเงินของบริษัท
ฯในอนาคตสําหรับปเริ่มตนที่มีการบังคับใช ยกเวน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 12 กําหนดใหกิจการตองระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาระหวางสินทรัพยและหนี้สินระหวาง
เกณฑทางบัญชีและภาษีอากร
เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวา การนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใช จะมีผลทําใหกําไรสะสมและ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนในป 2556 ของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนลดลงรวมประมาณ 2,091 ลานบาท
และ 2,133 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 – 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้
สวนที่ 2 หนา 271

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

•

แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1
มกราคม 2556

•

การตีความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของสัญญาสัมปทานบริการ ซึ่งมี
ผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557

•

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลง
สัญญาสัมปทานบริการซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชี
การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตน โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ 5 ของงบการเงินรวมตามวิธีสัดสวนในอดีต
ขอมูลทางการเงินที่ไมไดคํานวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (Non-GAAP)
บริษัทฯ ใชเกณฑ EBIT EBITDA และ EBITDAR ในการใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ทั้งนี้ EBITDAR คือ กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บวกดวยคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาเชาเครื่องบิน
EBITDA คือ กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บวกดวยคาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย และ EBIT คือ กําไรกอน
ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได ทั้งนี้ EBIT margins EBITDA margins และ EBITDAR margins จะแสดงถึง EBIT EBITDA
หรือ EBITDAR แลวแตกรณี หารดวยรายไดจากการขายและใหบริการ
EBIT EBIT margins EBITDA EBITDA margins EBITDAR หรือ EBITDAR margins มิใชเกณฑมาตรฐานที่ใช
โดยทั่วไป และไมไดเปนตัววัดความสามารถทางการเงิน หรือสภาพคลอง ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศ
ไทยหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) ซึ่งไมควรถือเปนทางเลือกสําหรับกําไร (ขาดทุน) สุทธิ กําไร
(ขาดทุน) กอนหักตนทุนทางการเงิน[และภาษีเงินได] หรือเปนตัววัดประสิทธิภาพอื่นใดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทย หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS) หรือเปนทางเลือกสําหรับกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน ทั้งนี้ EBIT EBIT margins EBITDA EBITDA margins EBITDAR หรือ EBITDAR margins เปนตัวชี้วัด
เพิ่มเติมสําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งไมไดกําหนดโดย หรือไมไดเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศไทย หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ (IFRS)
ในฐานะเปน ตั ว วัด ผลการดํา เนิ นงาน บริ ษัท ฯ เชื่ อ วา ตัว วัด ที่ส ามารถเปรีย บเทีย บได โ ดยตรงที่สุ ดกั บ EBIT
EBITDA และ EBITDAR คือกําไรสุทธิบริษัทฯ ใช EBIT EBITDA และ EBITDAR เพิ่มเติมจากกําไรสุทธิเนื่องจากกําไร
สุทธิประกอบดวยรายการทางบัญชีมากมายที่เกี่ยวของกับรายจายสวนทุน เชน คาเสื่อมราคา และธุรกรรมที่ไมเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของบริษัทฯ เชน ดอกเบี้ยรับ และตนทุนทางการเงิน และภาษีเงินได ทั้งนี้ รายการทางบัญชีนี้อาจแตกตางกัน
ไปในแตละบริษัท ขึ้นอยูกับวิธีทางการบัญชีที่บริษัทแตละแหงเลือกใช โดยลดความแตกตางในรายจายสวนทุน และ
คาใชจายสําหรับคาเสื่อมราคาที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถานะทางภาษีที่รายงาน การตัดบัญชีคาความนิยมและรายไดและ
รายจายเกี่ยวกับดอกเบี้ย จะทําให EBIT EBITDA และ EBITDAR แสดงขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
เปนตัววัดเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ กับผลการดําเนินงานของบริษัทอื่นๆ ทั้งนี้ ตัวเงินที่แสดง
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ดวย EBIT EBITDA และ EBITDAR จะไมนําไปใชในเรื่องของการชําระหนี้เนื่องจากมีขอจํากัดตามสัญญา ขอกําหนดวา
ดวยรายจายสวนทุน และขอผูกพันอื่นๆ
ตารางตอไปนี้ แสดงถึงกําไรสุทธิของบริษัทฯ ภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยตามคําจํากัด
ความของ EBIT EBIT margins EBITDA EBITDA margins EBITDAR หรือ EBITDAR margins ตามชวงระยะเวลาที่ระบุ
ไว

รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553

2554

2555

บาท

บาท

บาท

ขอมูลทางการเงินอืน่ :
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับชวง
ระยะเวลา ..........................................................

764.1

908.3

1,977.1

1,230.3

1,257.6

1,409.5

บวก:
ตนทุนทางการเงิน .......................
ภาษีเงินได...................................
EBIT ...............................................

123.2
1,994.4

2,165.9

3,509.8

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ..

468.8

421.5

408.0

EBITDA..........................................

2,463.2

2587.4

3,917.9

คาเชาเครื่องบิน ...........................

1,192.1

1,300.2

1,452.2

EBITDAR .......................................

3,655.3

3,887.6

5,370.0

รายได ..............................................

10,172.4

11,969.1

15,313.3

EBIT margin ...................................

20

18

23

EBITDA margin .............................

24

22

26

EBITDAR margin...........................

36

32

35

บวก:

บวก:
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นักลงทุนไมควรพิจารณา EBIT EBIT margins EBITDA EBITDA margins EBITDAR หรือ EBITDAR margins
แยกจากกัน หรื อ ตี ค วามในลั ก ษณะที่ เป นทางเลื อกของรายได สุ ท ธิ ห รือ เป นตั วชี้ วัด ผลการดํ าเนิน งาน หรื อ เป น ตัว วั ด
มาตรฐานอื่นใดภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย หรือมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
(IFRS) ทั้งนี้ ตัววัด EBIT EBIT margins EBITDA EBITDA margins EBITDAR หรือ EBITDAR margins ที่ใชในเอกสาร
ฉบับนี้ ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับตัววัดที่มีชื่อคลายคลึงกันที่บริษัทอื่นๆ นําไปใช
13

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาตอบแทนของผูสอบบัญชีคือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด
ยัง จํากัด สําหรับการสอบบัญชีงบการเงินปกติเทากับ 4.6 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไมมีคาบริการอื่น (Non Audit fee)
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