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16.

การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

16.1

ภาพรวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปนสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบ โดยมุงเนนบริการระดับพรีเมี่ยมใหแกผูโดยสาร บริษัทฯ กอตั้งขึ้นใน
ป 2527 และบริษัทฯ เริ่มใหบริการเที่ยวบินแบบประจําอยางเปนทางการ ภายใตชื่อปจจุบันคือ “บางกอกแอรเวยส” ในป 2529
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําในเสนทางการบินภายในประเทศ 14 เสนทางโดยครอบคลุม
เสนทางที่เปนจุดหมายปลายทางในดานการพักผอนและแหลงวัฒนธรรมที่สําคัญในประเทศไทย เชน จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย
จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดกระบี่ และใหบริการเที่ยวบินแบบประจําในเสนทางการบินระหวางประเทศอีก 13 เสนทาง เชน
ประเทศเมียนมาร ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร ฮองกง ประเทศอินเดีย ประเทศบังคลาเทศ
และประเทศมัลดีฟส บริษัทฯ มุงเนนระยะเวลาการบินไมเกิน 5 ชั่วโมงจากแตละศูนยปฏิบัติการการบิน ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถ
เขาถึงผูโดยสารที่เดินทางไป หรือเดินทางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต เชน ประเทศอินเดียและประเทศจีน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขยายการใหบริการใหครอบคลุมไปยังกลุมลูกคาในทวีปยุโรป เอเซียใต ตะวันออกกลาง และประเทศญี่ปุน โดยการ
ประสานความรวมมือกับสายการบินอื่นๆ เชน สายการบินเอทิฮัดแอรเวยส สายการบินเจแปนแอรไลน สายการบินมาเลเซียแอร
ไลน สายการบินบริติชแอรเวย สายการบินคาเธยแปซิฟค สายการบินแควนตัส แอรเวย และสายการบินซิลคแอร เปนตน โดยการ
ทําความตกลงเที่ยวบินรวม (Code Share Agreement) และความตกลงรวมอื่นๆ บริษัทฯ ดําเนินงานธุรกิจสายการบินที่ศูนยปฏิบัติการ
การบินสองแหง คือ สนามบินสุวรรณภูมิที่กรุงเทพฯ และสนามบินสมุยที่จังหวัดสุราษฎรธานี
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินส
มุย (“กองทุนรวม”) เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกเปนเวลา 30 ป (สิ้นสุดป 2579) เปนจํานวนเงิน 9,300
ลานบาท ในวันเดียวกันบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาชวงสนามบินสมุยจากกองทุนรวมเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่นที่จะเชาชวง
ทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่สนามบินสมุยจากกองทุนรวมเปนระยะเวลา 30 ป โดยสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวมกําหนดคาตอบแทนแบบคงที่
เดือนละ 47.5 ลานบาท และใหเพิ่มเติมตามการผันแปรตามจํานวนผูโดยสารขาออกที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย และเที่ยวบิน
ขาเขาสนามบินสมุย ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนรอยละ 25 ในกองทุนรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ เปนเจาของและดําเนินธุรกิจ
สนามบินในจังหวัดสุโขทัย และสนามบินในจังหวัดตราด
นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินแลว บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน ไดแก
การใหบริการกิจการภาคพื้นดิน การใหบริการอาหารบนเที่ยวบิน และการใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศ ใหกับสายการบิน
ตนเองและสายการบินอื่นๆ โดยผานบริษัทยอยและบริษัทรวมของบริษัทฯ ดังนี้
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BFS Ground

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 90.00
ประกอบธุรกิจใหบริการภาคพื้นดินและใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง BFS Ground มี
บริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 51.00 คือ บริษัท บีเอฟเอสคารโก ดีเอ็มเค จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการคลังสินคาที่
สนามบินดอนเมือง

BAC

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 90.00 ประกอบธุรกิจใหบริการครัวการบิน ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง BAC มีบริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด ประกอบธุรกิจ
รานอาหาร และบริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.99 คือ บริษัท บางกอกแอรเคเทอริ่งภูเก็ต จํากัด ประกอบธุรกิจดานครัว
การบินที่สนามบินภูเก็ต

PGGS

บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ประกอบธุรกิจใหบริการ
ภาคพื้น และบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นที่สนามบินสมุย

BFS Cargo

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.00 ประกอบธุรกิจใหบริการ
คลังสินคาระหวางประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเนื่องจากเปนบริษัทรวมรายไดจาก BFS Cargo จะไมไดแสดงในรายไดจาก
การขายและบริการ แตจะแสดงในสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่ง BFS Cargo มีบริษัทรวมที่ถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 49.00 คือ บริษัท บีเอฟเอสคารโก ดีเอ็มเค จํากัด และหุนสวนที่เหลือถือโดย BFS Ground

ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคาโดยสารเปนจํานวน 11,409.0 ลานบาท 14,598.6 ลานบาท และ
16,484.3 ลานบาท ตามลําดับ และมีรายไดรวมเปนจํานวน 15,523.0 ลานบาท 19,519.9 ลานบาท และ 20,721.4 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดคา
โดยสารเปนจํานวน 8,112.2 ลานบาท และ 8,677.6 ลานบาท ตามลําดับ และมีรายไดรวมเปนจํานวน 10,256.7 ลานบาท และ
10,980.3 ลานบาท ตามลําดับ
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 290.6 ลานบาท 1,832.4 ลานบาท และ 990.0 ลานบาท
ตามลําดับ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ
จํานวน 881.9 ลานบาท และ 204.8 ลานบาท ตามลําดับ
บริษัทฯ ไดขยายฝูงบินจากจํานวน 18 ลํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 25 ลํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินสําหรับเครื่องบินแบบเอที
อาร 72-600 ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย และ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600
ดังกลาวทั้งหมด จํานวน 3 ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวาง ไตรมาสที่ 4 ป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2560 ทั้งนี้
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ
คาดวา บริษัทฯ จะทยอยปลดระวางเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ในที่สุด โดย มีแผนที่จะเพิ่มจํานวนเครื่องบินใหมีฝูงบินเปน
จํานวนทั้งสิ้น 43 ลํา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจซื้อเครื่องบิน บริษัทฯ อาจตองระดมเงินทุนและกอหนี้
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อเปนเงินทุนในการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะระดมเงินทุนเพื่อการซื้อเครื่องบิน
แบบเอทีอาร 72-600 จํานวน 9 ลําดังกลาวโดยการเขาทําสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) กับบุคคลภายนอก นอกจากนี้
บริษัทฯ อาจตองกูยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินกิจการ การลงทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น เงินทุนหมุนเวียนที่จําเปน และการขยายธุรกิจ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอปจจัยความเสี่ยงขอ 3.1.18 สวนที่ 2 หนา 140 ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาธุรกิจของ
บริษัทฯ ไดเติบโตขึ้น แมจะมีชวงเวลาที่อุตสาหกรรมการบิน ไดรับผลกระทบจากเหตุการณสําคัญตางๆ เชน วิกฤติเศรษฐกิจโลก
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ผลกระทบตอเนื่องจากการกอการรายทั้งในและนอกประเทศ และปญหาราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และคาเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งความไมสงบทางการเมืองและอุทกภัยในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย เปนตน
16.2

การปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ

ในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางธุรกิจโดยขายบริษัทยอย และที่ดิน ซึ่งไมเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน และนําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ผูซื้อ : บริษัท สินสหกล จํากัด เปนบริษัทที่ครอบครัวปราสาททองโอสถเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
หนวย : ลานบาท
รายละเอียด
1. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด และ
บริษัทยอยคือ บริษัท สมุยปาลมบีช
รอยัลวิง จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงแรมที่
จังหวัดสุราษฏรธานี
2. บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด
ดําเนินธุรกิจ โรงแรม ที่จังหวัดสุโขทัย
3. บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด
ดําเนินธุรกิจใหบริการบริหารจัดการการ
ขายพื้นที่เชาที่สนามบินสมุย
4. บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด
ดําเนินธุรกิจโรงเรียนการบิน (ไมได
ดําเนินธุรกิจ)
5. ที่ดินบริเวณเพลินจิต ที่ดินจังหวัด
สุโขทัย ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

มูลคาสินทรัพย
สุทธิสวนของ
บริษัท ณ วันที่
ขายเงินลงทุน

ราคาขาย

กําไร (ขาดทุน)
จากการขาย
เงินลงทุน –
สุทธิ

ราคาทุน

หมายเหตุ

(70.7)

190.0

260.7

190.0

บริษัทฯ ขายเงินลงทุน
และโอนสิทธิ
เรียกรองในหนี้รวม
159.03 ลานบาท

225.7

238.0

12.3

322.0

-

(9.0)

-

(7.2)

10.0

บริษัทฯ ขายเงินลงทุน
และหักคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 16.20
ลานบาท

26.9

26.3

(0.7)

26.3

-

1,194.6

1,281.3

86.7

1,194.6

-
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ผูซื้อ : น.ส.ฐานันดร บรรจงดี, นางสุภาภรณ รอดกุล, นายบุญโสม พวงแกว, และนายสุชิน ธะนะสุมิต
หนวย : ลานบาท
รายละเอียด

มูลคาสินทรัพย
สุทธิสวนของ
บริษัท ณ วันที่
ขายเงินลงทุน

1. บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารในลานจอดและ
อุ ป กรณ ภ าคพื้ น ที่ ส นามบิ น ต า งๆ เช น
ส น า ม บิ น ส มุ ย ส น า ม บิ นเ ชี ย ง ใ ห ม
สนามบินภูเก็ต เปนตน

80.9

ราคาขาย

กําไร (ขาดทุน)
จากการขายเงิน
ลงทุน – สุทธิ

ราคาทุน

หมายเหตุ

43.0

(37.9)

2.5

-

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไดแ สดงถึงฐานะของกลุม บริษัท ฯ ตามความเปน จริง และ
แสดงผลของการปรับโครงสรางธุรกิจเฉพาะในชวงตั้งแตเดือนสิงหาคม 2555 (สําหรับ บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด) และ
เดือนธันวาคม 2555 (สําหรับการปรับโครงสรางธุรกิจในสวนที่เหลือ) อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมไดจัดทํางบการเงินเสมือน เพื่อ
แสดงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เสมือนวาการปรับโครงสรางไดเกิดขึ้นมากอนหนา เนื่องจาก การปรับโครงสรางดังกลาว
ไมไดมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินการของบริษัทฯ
ตารางดังตอไปนี้แสดงขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่บริษัทฯ ขายออกไปในการปรับโครงสรางธุรกิจของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สรุปขอมูลทางการเงินป 2555 ของบริษัทยอยที่ขายออก
รายละเอียด
รายได
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

SPB
55.8
(22.5)
332.7
289.7
43.0

SPC
18.8
(13.7)
233.6
8.4
225.2

SPA
18.0
(0.4)
16.9
25.6
(8.7)

BFTC
0.3
0.2
38.7
0.3
38.4

หมายเหตุ SPB : บริษทั สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด
SPC : บริษทั สินทรัพยสุโขทัย จํากัด
SPA : บริษทั สมุยพารคอเวนิว จํากัด
BFTC : บริษทั ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด
BAGS Ground : บริษัท แบ็กส บริการภาคพืน้ จํากัด
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30.6
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การเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํางบการเงิน

ตามที่แสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.1 ขอ 4.2 และ ขอ 5 มี
รายละเอียดดังนี้
ขอ 4.1 : บริษัทฯ ไดนําการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมายมาถือปฏิบัติโดยที่บริษัทฯ ตองนําคาเชาคงที่ คาบริการคงที่ และคาบริการผันแปรมารวมคํานวณเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง การเปลี่ยนวิธีการคํานวณทําใหมูลคาทางบัญชีของเงินกูยืมระยะยาวสูงขึ้น เนื่องจากเปนการนําประมาณการหนี้สินที่มีใน
อนาคตตลอดทั้งสัญญามาบันทึกในงบการเงิน การเพิ่มขึ้นดังกลาวเนื่องมาจากผลตางสะสมระหวางคาใชจายดอกเบี้ยตามจริงและ
คาใชจายดอกเบี้ยที่สูงกวาซึ่งคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของคาเชารวมถึงคาเชาผันแปรตามที่กําหนดในการถือปฏิบัติตาม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย ทั้งนี้ การตีความตาม
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังสงผลใหตนทุนทางการเงินที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกดวย
ขอ 4.2 : บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติในป 2556 โดยมาตรฐานฉบับนี้
กําหนดใหบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดจายของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลใชบังคับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งนี้ รายการหลักที่ไดรับผลกระทบคือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและสวนของผูถือหุน ในงบแสดงฐานะการเงิน
รวม และผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในสินทรัพยเพื่อขาย ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ขอ 5 : บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการทางบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินของปกอนในสวนที่เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน สัญญาเชาดําเนินงาน และการตั้งสํารองเพื่อคดีฟองรอง
ดังนั้น บริษัทฯ ไดปรับยอนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2555 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนการปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงขางตน การเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 รายการ
ดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามตารางสรุป ดังนี้
หนวย : ลานบาท

รายละเอียด
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
คิดเปนสัดสวนของการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
กําไรสําหรับป สวนที่เปนของผูถือหุน ของ
บริษัทฯ
คิดเปนสัดสวนของการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

ตามที่ไดรับการ
ตรวจสอบกอน
หนานี้
670.7

การเงินรวมสําหรับป 2555 (ปรับปรุงใหม)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบ
ประกอบงบ
ประกอบงบ
การเงินรวม
การเงินรวม
การเงินรวม
ขอ 4.1
ขอ 4.2
ขอ 5
(2,816.8)
(166.0)
(253.2)

ตามที่ไดรับการ
ตรวจสอบ
(2,565.3)

-

87.1

5.1

7.8

-

2,533.7

(373.8)

(282.0)

(45.5)

1,832.4

-

53.3

40.2

6.5

-
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ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ มาถือปฏิบัติ ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ
ประเมินมูลคายุติธรรมของหุนสามัญที่ออกใหแกพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ และบันทึกผลตางระหวางมูลคายุติธรรม
และราคาใชสิทธิเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับยอนหลังงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่แสดงไวเปนขอมูลเปรียบเทียบเพื่อใหสะทอนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
บัญชีดังกลาว ในระหวางป 2556 สํานักงาน ก.ล.ต. ไดมีหนังสือใหบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับการ
แสดงรายการภาษีโรงเรือน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการที่สํานักงาน ก.ล.ต.จะพิจารณาคําขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพยที่
บริษัทฯ ไดยื่นไวตอสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯไดทําการปรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบในงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อใหสะทอนถึงผลกระทบตามที่กลาวขางตนดังนี้
ผูลงทุนกรุณาพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 และขอ 21 ของงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารแนบ 4.1 ของเอกสารฉบับนี้
16.4

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน

ปจจัยที่มีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดวาปจจัยดังกลาวจะยังคงสงผล
กระทบตอไปในอนาคต มีดังนี้
16.4.1 ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจการบิน
สภาพแวดลอมในการดําเนินงานดานการบินโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจากปจจัยที่หลากหลาย โปรดพิจารณารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง สวนที่ 2 หนา 126” โดยรายไดคาโดยสารถือเปนรายไดสวนใหญของบริษัทฯ หรือคิดเปน
รอยละ 79.6 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2556 รายไดคาโดยสารของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะขึ้นอยูกับภาวะการทองเที่ยวเปน
สําคัญ และในลําดับรองลงมาไดแก การเดินทางเพื่อธุรกิจมายังประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็ไดรับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระหวางเงินบาทกับสกุลเงินหลักอื่นๆ (เชน เหรียญสหรัฐฯ ยูโร และเยน) ภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกและของไทย ปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และ
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆในรูปแบบการขนสง ตลอดจนสิทธิทางการบินที่ไดรับและกําหนดเวลาการใชสนามบิน นอกจากนี้ รายได
คาโดยสารยังขึ้นอยูกับการดําเนินการและความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ กับสายการบินระหวางประเทศและสายการ
บินภายในประเทศ ตลอดจนสายการบินราคาประหยัด
เหตุการณที่สําคัญที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เชน การกอการรายและการระบาดของโรคระบาด ไดสงผล
กระทบในทางลบตออุตสาหกรรมการบิน เศรษฐกิจไทย และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งทําใหอุปสงคสําหรับเที่ยวบิน
และบริการที่เกี่ยวเนื่องลดลง ราคาคาโดยสารลดลง ในขณะที่เบี้ยประกันภัยสูงขึ้น และคาใชจายดานการรักษาความปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณที่ไมปกติเหลานี้อาจเกิดขึ้นไดในอนาคตและอาจสงผลกระทบในระยะสั้นหรือระยะยาวตออุตสาหกรรม
การบิน ตลอดจนธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
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นับแตตนป 2550 เปนตนมา มีเหตุการณสําคัญบางเหตุการณที่สงผลกระทบในทางลบอยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ตลอดจนมีผลกระทบตอธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เชน วิกฤตทางการเงินโลกซึ่งเกิดขึ้นเมื่อป 2551
และภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งทําใหอุปสงคและการเดินทางทางอากาศทั่วโลกลดลงและสงผลกระทบในทางลบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง ขอ 3.1.4 สวนที่ 2 หนา 129”
นอกจากนี้ สภาวะที่ตกต่ําของตลาดทุนทั่วโลกและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในป 2554 และป 2555 รวมถึงวิกฤตหนี้ของประเทศ
ในสหภาพยุโรปที่ใชสกุลเงินยูโร ไดสงผลกระทบและอาจจะมีผลกระทบในอนาคตตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน
และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2554 ประเทศไทยประสบปญหาอุทกภัยที่ครอบคลุมหลายพื้นที่
เหตุการณดังกลาวทําใหการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศตองหยุดชะงัก และสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย อยางไรก็ตาม จํานวนผูโดยสารที่บริษัทฯ ขนสงเพิ่มขึ้นเปน 784,277 คน ในไตรมาสที่สี่ของป 2554
จาก 655,079 คนในไตรมาสที่สี่ ของป 2553
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณทางการเมืองและเหตุการณความไมสงบในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายเหตุการณ โดยในชวง
ตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงตนเดือนธันวาคม ป 2551ไดมีการชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาล สงผลใหมีการปด
สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 ซึ่งสงผลกระทบตออุปสงคการเดินทาง
ทางอากาศของโลกและตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในไตรมาสที่สองของป 2552 ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอการเติบโตของ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เหตุจลาจลในชวงเทศกาลสงกรานตในเดือนเมษายน 2552 ไดสงผลกระทบตอการ
เดินทางมายังประเทศไทย และการเดินทางภายในประเทศ อีกทั้งในป 2553 ยังคงมีเหตุการณที่สงผลกระทบในทางลบตอการ
เดินทางทางอากาศในประเทศไทยขึ้นอีก ไดแก เหตุการณชุมนุมทางการเมืองและเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นระหวางเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม 2553 ซึ่งเปนการชุมนุมประทวงภายในประเทศที่ขยายวงกวาง ซึ่งทําใหรัฐบาลตองเขามาควบคุมและสงผลใหมีการ
เสียชีวิตของประชาชนและทหาร
ตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายน 2556 มีการประทวงและการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศไทยโดยเฉพาะ
กรุงเทพฯ และยังมีการรายงานเหตุการณรุนแรงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ การประทวงดังกลาวยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง
มาถึงครึ่งปแรกของป 2557 และไดกอใหเกิดผลกระทบทางดานลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556 และงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2557
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใหค วามเปนนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรและ
รัฐมนตรีบางทานสิ้นสุดลง อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 กองทัพบกประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศและตอมาใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติประกาศยุบวุฒิสภาและเขาควบคุมอํานาจการปกครอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม
สามารถคาดการณผลกระทบตอสถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยจากเหตุการณดังกลาวได ในชวงเวลาที่เหลือ
ของป 2014
อยางไรก็ดี แม วาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจประกอบกับสภาวะวิกฤตหนี้ของประเทศใน
สหภาพยุโรปที่ใชสกุลเงินยูโร รวมถึงวิกฤตทางการเมือง ปญหาทางดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม และเหตุการณจลาจล
ขางตนทั้งหมด บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มปริมาณการขนสงผูโดยสาร (RPK) อยางตอเนื่องจากจํานวน 1,957.9 ลานคนกม. ในป
2554 เปนจํานวน 2,405.4 ลานคนกม. ในป 2555 และ 2,759.2 ลานคนกม. ในป 2556
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ปริมาณที่นั่งและเครือขายเสนทางการบิน (Capacity and Route Mix)
ปริ ม าณที่ นั่ง และเครือ ข า ยเส น ทางการบิน ของบริ ษัท ฯ เป นป จ จั ย สํ า คัญ ที่ กํ า หนดปริ ม าณการผลิ ต ด า นผู โ ดยสาร
(Available Seat-Kilometer: ASK) และสงผลกระทบตอ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยปจจัยเหลานี้ตางไดรับผลกระทบจากองคประกอบของฝูงบิน กลยุทธดานเครือขายเสนทางการบิน และสิทธิในการ
บินไปยังจุดหมายปลายทางตางๆ
องคประกอบของฝูงบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเครื่องบินจํานวนทั้งสิ้น 25 ลํา ประกอบดวยเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน
8 ลํา เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 จํานวน 10 ลํา และเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 จํานวน 7 ลํา อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูที่ประมาณ 8.7 ป และปจจุบันฝูงบินสามารถรองรับจํานวนที่นั่งผูโดยสารได 3,014 ที่นั่ง
โดยในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายจํานวนที่นั่งผูโดยสารเปน 5,682 ที่นั่ง ตามแผนการจัดหาเครื่องบินใหมภายในป 2561
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้
สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย และเมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด 3 ลํา และกําหนดสงมอบ
เครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2560 โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะจัดหาเงินทุนในการ
ซื้อเครื่องบินดังกลาวโดยการเขาทําสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) กับบุคคลภายนอก และบริษัทฯ คาดวา บริษัทฯ จะ
ทยอยปลดระวางเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ในที่สุด ซึ่งเปนไปตามนโยบายในการดํารงไวซึ่งฝูงบินที่มีความทันสมัยและ
ประหยัดน้ํามัน (Modern and Fuel-Efficent Fleet) ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบ
แอรบัส เอ320 จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก และบริษัทฯ คาดวาการจัดหาเครื่องบินดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีปริมาณการผลิต
ดานผูโดยสาร (ASK) มากขึ้น
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 และเครื่องบินแบบแอรบัส
เอ 320 ของบริษัทฯ ชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดเครื่องบินกับเสนทางการบินที่เหมาะสมได ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
เชน จํานวนผูโดยสาร ระยะทางที่เดินทาง ขอจํากัดของขนาดของเครื่องบินสําหรับสนามบินตางๆ ฝูงบินของบริษัทฯ ในปจจุบัน
ประกอบดวยเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 8 ลํา ซึ่งมีความสามารถในการเขาถึงสนามบินบางแหงซึ่งเครื่องบินที่มีขนาด
ใหญกวาไมสามารถเขาถึงได เชน สนามบินตราด และสามารถนําไปใหบริการในเสนทางการบินที่มีผูโดยสารใชบริการนอย ทํา
ใหเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ สรางรายไดตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) สูงกวาเครื่องบินแบบ
แอรบัสแมวาจะมีตนทุนตอหนวยจากการผลิตดานผูโดยสาร (CASK) ที่สูงกวาซึ่งเปนผลอันเนื่องมาจากการทําการบินในเที่ยวบิน
ที่สั้นกวาและมีจํานวนที่นั่งนอยกวา นอกจากนี้ เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 ของบริษัทฯ ยังสามารถชวยใหบริษัทฯ สามารถทํา
การปรับเปลี่ยนเพื่อบริหารจัดการจํานวนเที่ยวบินในเสนทางการบินที่มีความตองการต่ําหรือในชวงที่มีผูโดยสารเดินทางนอย
(Off-Season) หรือที่คาดหมายวาจะมีผูโดยสารเดินทางนอยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาเครื่องบินแบบเอทีอาร
72-600 จะใหความสามารถในการเขาถึงสนามบินขนาดเล็กและความสามารถในการใหบริการเที่ยวบินที่มีผูใชบริการนอยแก
บริษัทฯ เชนเดียวกับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72- 500 โดยมีประโยชนเพิ่มเติมคือที่นั่งผูโดยสารที่มีรูปทรงทันสมัย และหองขับ
เครื่องบินรูปแบบใหมที่จะชวยอํานวยความสะดวกแกการฝกอบรมนักบินและการเปลี่ยนไปใชฝูงบินที่มีขนาดใหญขึ้น สวน
เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 นั้น ทําใหบริษัทฯ ขยายขีดความสามารถในการขนสงผูโดยสารในเสนทางการบินไปยังและออก
จากสนามบินสมุย ซึ่งสนามบินสมุยไมสามารถรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญกวาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ 319 ได ในขณะที่
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เครื่องบินแบบแอรบัส เอ 320 ทําใหบริษัทฯ สามารถขยายเสนทางการบินระหวางประเทศไปยังเมืองตางๆ ในตางประเทศ เชน
มุมไบ และดาคาร เปนตน
กลยุทธดานเครือขายเสนทางการบิน
กลยุทธดานเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ มุงเนนการทํารายไดสูงสุด โดยบริษัทฯ ไดทําการประเมินเครือขาย
เสนทางการบินทุกเดือนดวยการใชเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน ซึ่งรวมถึงระบบการจัดการรายไดของบริษัทฯ ในการ
เพิ่มรายได รายไดตอหนวย อัตราการใชประโยชนของฝูงบิน และปริมาณที่นั่งใหสูงที่สุด ทั้งนี้ ในการกําหนดเครือขายเสนทาง
การบินจะพิจารณาจากอุปสงคและอุปทานเปนหลัก ในขณะที่การขนสงผูโดยสารจะแตกตางกันไปตามแตละเสนทางการบิน
และตามชวงระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับเครือขายเสนทางการบินภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดประเมินอัตราสวน
ของปริมาณที่นั่งรวมทั้งหมดที่ไดจัดสรรใหกับเสนทางการบินนั้นๆ หรือในภูมิภาคนั้นๆ การแขงขันในเสนทางการบินเฉพาะบาง
เสนทาง จํานวนผูโดยสารซึ่งเขามาใชบริการ และราคาบัตรโดยสารโดยเฉลี่ย รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการใหบริการเที่ยวบินที่เชื่อมตอ
ตลอดจนตนทุนปจจุบันและตนทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ถาบริษัทฯ ไมสามารถทํากําไรจากเสนทางการบินใหมไดหลังจาก
ที่ใหบริการไปแลว ประมาณ 18-24 เดือน บริษัทฯ อาจพิจารณาลดความถี่ในเสนทางการบินดังกลาว และจะทําการทบทวนอยาง
ตอเนื่องทุกไตรมาส หรือยกเลิกเสนทางการบินดังกลาว ยกตัวอยางเชน ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ ไดทําการปดเสนทาง
กรุงเทพ-บังกาลอร (ไป-กลับ) ซึ่งไมสามารถทํากําไรใหกับบริษัทฯ ตั้งแตเริ่มดําเนินการในเดือนกันยายน 2554 เนื่องจากมีจํานวน
ผูโดยสารที่ใชบริการนอย อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ อาจพิจารณาเปนรายกรณีใหรักษาเสนทางการบินที่อาจไมไดทํากําไรเอาไว
เพื่อที่จะเชื่อมตอเสนทางกับเสนทางการบินในเครือขายเดิมเพื่อจะทํากําไรในเสนทางการบินโดยรวมได ทั้งนี้ ในป 2556 และงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มิไดมีการปดเสนทางการบินใดๆ
ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเปนสนามบินหลักของประเทศไทยและเปนจุด
เชื่อมตอเที่ยวบินระดับภูมิภาคสําหรับการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น บริษัทฯ ไดมุงเนนการเปนจุดเชื่อมตอ
และมุงเนนความตอเนื่องระหวางเสนทางการบินในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตบางเสนทางกับเสนทางการบิน
อื่นๆ ที่สามารถใหผลตอบแทนสูง เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนการบินของบริษัทฯ ที่เชื่อมตอผานประเทศไทยไปยังจุดหมายปลายทาง
นอกประเทศไทย นอกจากนี้ การเปนพันธมิตรในการทําการบินรวม (Code Share Agreement) และการดําเนินการใหความ
รวมมือตางๆ ก็เปนหัวใจสําคัญในการดําเนินกลยุทธเครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ ซึ่งชวยใหอัตราสวนการขนสง
ผูโดยสารเพิ่มสูงขึ้นจากผูโดยสารที่เชื่อมตอกับสายการบินของบริษัทฯ จากพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มการเปน
พันธมิตรในการทําการบินรวม (Code Share Agreement) จากจํานวน 6 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนจํานวน 14 ราย ณ วันที่
30 มิถุนายน 2557 (จํานวนดังกลาวไดรวมถึงการบินไทยซึ่งในขณะนี้หยุดดําเนินการชั่วคราว และสายการบินแอรเบอรลินซึ่ง
ปจจุบันไมมีเที่ยวบินมายังประเทศไทยแลว)
อนึ่ง บริษัทฯ มีการติดตามจํานวนเที่ยวบินในเครือขายสวนขยายเพื่อใหเวลาของเที่ยวบินสอดคลองกับเครือขายเสนทาง
การบินของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลใหจํานวนเที่ยวบินที่เชื่อมตอมีเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับผูโดยสารที่ประสงคจะเชื่อมตอกับ
เที่ยวบินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามปริมาณเที่ยวบินอยางเปนประจําทั้งในเสนทางการบินภายในประเทศ
และระหวางประเทศของบริษัทฯ รวมถึงทําการปรับเปลี่ยนความถี่ในเสนทางการบินและปริมาณที่นั่งเปนระยะๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของความตองการในการใชบริการของผูโดยสารในเสนทางการบินเหลานั้น
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สิทธิทางการบินและการจัดสรรเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินในสนามบิน
สิทธิทางการบินและการจัดสรรเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินลวนมีผลตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) และ
เครือขายเสนทางการบินของบริษัทฯ เนื่องจากในแตละประเทศ ผูดําเนินการสนามบิน และ/หรือหนวยงานของรัฐซึ่งกํากับดูแล
ในดานการบินหรือการขนสง ไดใหสิทธิดังกลาวตามปริมาณที่นั่งและความถี่ของเที่ยวบิน โดยการเพิ่มขึ้นของความถี่ในเสนทาง
การบินในแตละจุดหมายปลายทางที่บริษัทฯ ไดใหบริการอยูในปจจุบันนั้นขึ้นอยูกับความสามารถของบริษัทฯ ในการไดรับสิทธิ
ในการลงจอดหรื อ การบิ น ขึ้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในจุ ด หมายปลายทางนั้ น ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง ท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละสนามบิ น สมุ ย
นอกจากนี้ ยังอาจมีการจํากัดจํานวนที่นั่งรวมทั้งหมดที่สายการบินแตละแหงจะไดรับอนุญาตใหบินไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย สวนที่
2 หนา 113” ดังนั้น การจัดสรรเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินในสนามบินและการจํากัดจํานวนที่นั่งยอมสงผลกระทบตอ
ความสามารถของบริษัทฯ ในการปรับเปลี่ยนเครือขายเสนทางการบิน อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มจํานวนเที่ยวบินไปยัง
สถานีปลายทางที่สามารถสรางกําไรมากกวาหรือมีอุปสงคในการใชบริการทางการบินสูงกวาได
คาโดยสาร
อัตราคาโดยสารโดยเฉลี่ยคํานวณโดยนําผลรวมของรายไดจากการขนสงผูโดยสารแบบประจําหารดวยจํานวนผูโดยสาร
ทั้งหมด โดยอัตราคาโดยสารโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก จํานวน 3,789.4 บาท ในป 2554 เปนจํานวน 4,089.0 บาท ในป
2555 และลดลงเล็กนอยเหลือ 4,039.9 ในป 2556 เนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นในเสนทางการบินสายภูเก็ตและเชียงใหม และการ
เพิ่ม ขึ้นของเสนทางการบิ นที่มี ระยะสั้นซึ่งมีราคาคาโดยสารที่ต่ํากวาเสนทางระยะยาว สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 อัตราคาโดยสารเฉลี่ยเทากับ 3,932.8 บาท ลดลงจาก 4,089.9 บาท ในชวงเดียวกันของป 2556 เนื่องจาก (ก) การ
เริ่มเปดใหบริการเสนทางการบินที่ซึ่งเปนเสนทางการบินที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยต่ํา เชน เสนทาง กรุงเทพฯอุดรธานี และ กรุงเทพฯ-เชียงราย และ (ข) รายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวย ในการใหบริการเที่ยวบินที่เชื่อมตอเติบโตชา
ลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลากอน ทั้งนี้ คาโดยสารที่บริษัทฯ เรียกเก็บมีผลกระทบโดยตรงตอรายไดและความสามารถในการ
ทํากําไรของบริษัทฯ ซึ่งคาโดยสารไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ ดังนี้
กลยุทธในการกําหนดราคาและบริหารจัดการรายได
ธุรกิจการบินเปนธุรกิจที่มี การแขงขันดานราคาสูงมากและเปนชวงๆ โดยทั่วไป บริษัทฯ และคูแขงจะลดราคาคา
โดยสารในชวงนอกฤดูทองเที่ยวเพื่อกระตุนความตองการในการเดินทาง การลดราคาคาโดยสารดังกลาวของบริษัทฯ มักสงผลให
สายการบินคูแขงตองลดราคาตามดวย เมื่อบริษัทฯ มีการลดราคาคาโดยสาร รายไดจากการขนสงผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย ก็จะ
ลดลง และสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดเริ่มใชการกําหนดราคาที่มีความ
ยืดหยุน โดยเปนไปตามวิธีการกําหนดราคามาตรฐานที่ส ายการบินโดยทั่ วไปใช ดวยการเนนการเพิ่มรายไดตอหนวยและ
อัตราส วนการขนสง ให สู งขึ้ น บริ ษั ท ฯ บริห ารจัดการกํ า ไรจากการขนส งผูโ ดยสารโดยใชร ะบบการบริห ารจัด การรายได
(AirVision Revenue Manager) และใชนโยบายการตลาดและการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ระบบการบริหารจัดการรายไดของบริษัท
ฯ ไดใชแบบจําลองในการคาดคะเนและการหาราคาที่เหมาะสม เพื่อที่จะวิเคราะหขอไดเปรียบเสียเปรียบเชิงเศรษฐศาสตรที่ตอง
เกิ ด ขึ้ น ในการกํ า หนดจํ า นวนที่ นั่ ง ในแต ล ะราคา ซึ่ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯ สามารถเพิ่ ม รายได สู ง สุ ด บนขี ด ความสามารถที่ มี อ ยู
เชนเดียวกับการพิจารณากําหนดเครือขายเสนทางการบิน นโยบายการตลาดและการขายของบริษัทฯ ไดนําปจจัยหลายประการเขา
มาใชในการพิจารณาดวย ซึ่งรวมถึง อุปทานและอุปสงค สภาพตลาดและการกําหนดราคาของคูแขง รวมทั้งการจัดสรรปริมาณ
การขนสงผูโดยสาร (RPK) ไปยังพื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือภูมิภาคนั้น และผลการดําเนินงานที่ผานมาในพื้นที่ทางภูมิศาสตรหรือ
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ภูมิภาคนั้นโดยปกติ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน บริษัทฯ จะปรับราคาคาโดยสารเปนระยะๆ ซึ่งอาจรวมถึงการให
สวนลดราคาคาโดยสารในบางเสนทางกอนที่จะมีการเดินทางเพื่อเพิ่มอัตราสวนการขนสงในเสนทางนั้นๆ และบริษัทฯ ไดดําเนิน
มาตรการเพื่อเพิ่มรายไดใหสูงที่สุดดวยการเพิ่มราคาคาโดยสารในเที่ยวบินที่มีตัวเลขการจองและความตองการมาก และใช
มาตรการนี้ในบางเสนทางที่ในอดีตมีขอมูลแสดงวามีอัตราสวนการขนสงที่สม่ําเสมอหรือสูง
การกําหนดราคาสําหรับคาโดยสารภายในประเทศของบริษัทฯ จะขึ้นอยูกับเพดานราคาคาโดยสารที่กําหนดโดยรัฐบาล
ในอัตราไมเกิน 13 บาทตอกิโลเมตร สําหรับเสนทางการบินโดยสวนมากของบริษัทฯ ยกเวนเสนทางการบินกรุงเทพฯ-ตราดของ
บริษัทฯ ซึ่งมีเพดานราคาคาโดยสารในอัตราไมเกิน 30 บาทตอกิโลเมตร ทั้งนี้เพดานราคาคาโดยสารมีการจํากัดสูงสุดในอัตราไม
เกิน 30 บาทตอกิโลเมตร เมื่อไดรับอนุมัติจากกรมการบินพลเรือน ถึงแมในปจจุบัน เพดานราคาที่กําหนดดังกลาวอาจจะยังไม
สงผลกระทบตอการกําหนดราคาสําหรับคาโดยสารภายในประเทศที่บริษัทฯ เชื่อวาเปนระดับที่เหมาะสม แตเพดานราคาที่
กําหนดดังกลาวอาจมีผลกระทบในอนาคตได โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “ปจจัยความเสี่ยง ขอ 3.1.27 ความสามารถในการกําหนดคาโดยสารของบริษัทฯ ถูกจํากัดอัตราคาโดยสารขั้นสูงที่กําหนดโดยรัฐบาล สวนที่ 2 หนา 147”
การแขงขัน
บริษัทฯ ตองเผชิญกับการแขงขันสูงมาก ในเสนทางการบินภายในประเทศ และในเสนทางการบินระหวางประเทศ
ภายในภูมิภาค ทั้งจากสายการบินที่ใหบริการแบบเต็มรูปแบบและจากสายการบินราคาประหยัดอื่นๆ นอกจากนี้ คูแขงรายอื่นที่มี
อยูในปจจุบันของบริษัทฯ และคูแขงรายใหมที่จะเขาสูตลาดอาจลดราคาคาโดยสารในอนาคต หรือเพิ่มปริมาณที่นั่ง ในเสนทาง
การบินเพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาดของตนเอง ซึ่งเหตุการณดังกลาวอาจทําใหราคาคาโดยสาร อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร และ
ส ว นแบ ง การตลาดของบริ ษั ท ฯ ลดลง และอาจส ง ผลให บ ริ ษั ท ฯ ต อ งปรั บ โครงสร า งต น ทุ น และราคาค า โดยสาร ทั้ ง นี้
อุตสาหกรรมการบินมีความออนไหวตอการลดราคาคาโดยสารมากเปนพิเศษ เนื่องจากสายการบินจะแบกรับเพียงแคตนทุนผัน
แปรที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากการใหบริการแกผูโดยสารเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการปลอยที่นั่งนั้นวางไว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
เกิดขึ้นกับสภาพการแขงขันในตลาดสายการบินภายในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงผลที่เกิดขึ้นจากนโยบาย “การเปดนาน
ฟาเสรี” ของอาเซียน (ASEAN Open Skies Policy) อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนคาใชจายที่มีสัดสวนสูงที่สุดของตนทุนขายและบริการ ซึ่งรวมถึงคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องบินและผลกําไรหรือขาดทุนตามสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงคิด
เปนรอยละ 28.2 รอยละ 29.3 รอยละ 27.7 และรอยละ 29.8 ของตนทุนขายและบริการของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ จะแปรผันอยางเปนนัยสําคัญตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันโลก ซึ่งมีความผันผวนทั้งในอดีตที่ผานมาและยังคงเปนไปในอนาคต ตามการเปลี่ยนแปลงของ
อุปสงคและอุปทาน โดยราคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ไดเพิ่มขึ้นจาก 125.59 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2554
เปน 126.84 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในป 2555 และลดลงเหลือ 122.99 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในป 2556 และลดลงเปน
120.94 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
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บริษัทฯ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสวนใหญสําหรับเที่ยวบินตางๆ ตามสัญญาที่ทําไวกับปตท. และเชลล (ประเทศไทย)โดย
มีกําหนดระยะเวลา 2-3 ป ทั้งนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องบินในประเทศของบริษัทฯ ระบุเปนสกุล
เงินเหรียญสหรัฐฯ แตกําหนดใหชําระเปนสกุลเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของเดือนกอนวันที่ออกใบแจงหนี้ สวนราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อน้ํามันสําหรับเครื่องบินในตางประเทศของบริษัทฯ ระบุเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และโดยทั่วไป
ตองชําระเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตามสัญญาซื้อขายน้ํามันสําหรับเครื่องบินของบริษัทฯ โดยทั่วไปจะ
กําหนดตามราคาเฉลี่ยของราคาน้ํามันที่ซื้อขายที่ตลาดประเทศสิงคโปร ซึ่งรายงานโดย MOPS
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเรียกเก็บตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นบางสวนจากผูโดยสารสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศใน
รูปของคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง อยางไรก็ดี คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศดังกลาวไมสามารถ
ชดเชยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นไดทั้งหมด อีกทั้ง กรมการบินพลเรือนไมอนุญาตใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง
แยกตางหากจากคาโดยสารสําหรับเที่ยวบินแบบประจําภายในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมการบิน
บริษัทฯ ไมสามารถคาดการณไดวาบริษัทฯ จะสามารถเรียกเก็บตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากลูกคาของบริษัทฯ
ในรูปของคาโดยสาร หรือคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยไมมีผลกระทบในทางลบตออุปสงคของลูกคาที่จะใชบริการ
บริษัทฯ ได สําหรับสวนเพิ่มของตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่บริษัทฯ คาดการณวาไมสามารถเรียกเก็บจากผูโดยสารได บริษัทฯ ได
เขาทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆ เปนครั้งคราว เพื่อใหตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงของ
บริษัทฯ อยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได ซึ่งรวมถึงการทําธุรกรรมเพื่อบริหารจัดการตนทุนเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป
ขางหนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงสัญญาสวอปราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
(Fuel Price Swap Agreement) สัญญาคอลลารราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Price Collar Agreements) และสัญญาออปชั่นราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel Price Option Agreements) ซึ่งบริษัทฯ จะทําการทบทวนทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ เครื่องมือในการปองกันความ
เสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเหลานี้สงผลใหบริษัทฯ สามารถซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในราคาตามที่บริษัทฯ ไดทําการปองกันความ
เสี่ยงซึ่งโดยเฉลี่ยเทากับราคาเฉลี่ยน้ํามันของราคาตลาดในชวงระยะเวลากอนที่บริษัทฯ จะเขาซื้อจริง โดยคูสัญญาของการปองกัน
ความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงสวนใหญเปนสถาบันการเงิน อยางไรก็ดี ดวยการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่
บริ ษั ท ฯ ทํ า ไว แม ว า ราคาตลาดของน้ํ า มั น จะปรั บ ตั ว ลดลงในอนาคต บริ ษั ท ฯ อาจไม ส ามารถลดต น ทุ น น้ํ า มั น ได ใ นเวลา
อันรวดเร็ว และดวยลักษณะของการปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว บริษัทฯ อาจตองรับภาระสวนตางของ
ราคาน้ํามัน หากราคาน้ํามันต่ํากวาราคาขั้นต่ําจากการทําประกันความเสี่ยง และในทางกลับกันบริษัทฯ อาจจะไดรับชดเชยสวน
ตางหากราคาน้ํามันสูงกวาราคาขั้นสูงจากการทําประกันความเสี่ยงซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกสวนตางดังกลาวในสวนตนทุนขายและ
บริการของงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ผูลงทุนกรุณาพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 40.2 ของงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารแนบ 4.2 ของเอกสารฉบับนี้
ทั้งนี้ หากคาใชจายของผูเดินทางทางอากาศโดยรวม (อันประกอบดวย คาโดยสาร ภาษีที่เกี่ยวของ คาน้ํามันอากาศยาน
และคาใชจายเพิ่มเติมอื่นๆ) เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ อาจทําใหอุปสงคในการใช
บริการบริษัทฯ ลดลง ดังนั้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิงตอบารเรลที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจสงผลกระทบในทางลบตอความสามารถในการทํา
กําไร และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
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คาใชจายในการประกอบกิจการสายการบิน (Airline Expenses)
คาใชจายสวนใหญของบริษัทฯ เปนคาใชจายประจําในทุกหนวยการผลิต ซึ่งจะไมแปรผันตามจํานวนเที่ยวบินที่ทําการ
บิน คาใชจายดังกลาวรวมถึงคาบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบิน คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย คาใชจายในการเชาเครื่องบิน
และอะไหล ตนทุนทางการเงิน คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) และคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ดังนั้น อัตรา
การใชเครื่องบินตอลําที่สูงขึ้นจะสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลงและไดรับผลตอบแทนตอผูโดยสารเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คาใชจาย
ของบริษัทฯ บางรายการ ซึ่งรวมถึงคาน้ํามันสําหรับเครื่องบินและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับนักบิน และลูกเรือ ผันแปร
ตามจํานวนเที่ยวบินที่ทําการบินแตไมไดผันแปรตามอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราสวนการ
ขนสงผูโดยสารเพียงเล็กนอยอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามบริหาร
จัดการตนทุนโดยการเพิ่มอัตราการใชเครื่องบินตอลําใหมากที่สุดแตยังคงรักษาระดับอัตราสวนการขนสงผูโดยสารใหเพียงพอ
และสอดคลองกับขอจํากัดดานการดําเนินงานและกฏระเบียบที่ใชบังคับ เมื่ออัตราสวนการขนสงผูโดยสารลดลง บริษัทฯ อาจ
ปรับจํานวนเที่ยวบินหรือปรับเปลี่ยนเสนทางการบินเพื่อที่จะบริหารจัดการตนทุนของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการขาดทุนสุทธิ
โดยอัตราสวนการขนสงผูโดยสารที่เปน “จุดคุมทุน” อาจแตกตางกันออกไปในแตละเสนทางการบินและในแตละชวงเวลาโดย
ขึ้นอยูกับตนทุนในขณะนั้น
บริษัทฯ มีมาตรการในการบริหารตนทุนโดยเนนไปที่การบริหารจัดการเสนทางการบิน การบริหารจัดการและการ
ปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง การควบคุมจํานวนบุคลากร เงินเดือน ผลประโยชน และเงินคาลวงเวลาของพนักงาน
ตลอดจนการควบคุมรายจายของลูกเรือ
คาใชจายในการเชาเครื่องบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เครือ่ งบินจํานวน 19 ลําจากทั้งหมด 25 ลําของเครื่องบินของบริษัทฯ อยูภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงาน (Operating Lease) 5 ลําเปนสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Sale Agreement) และบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์เครื่องบิน 1 ลํา ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ได
เขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320 จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก และ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ รับโอน
กรรมสิทธิ์ในเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-500 จํานวน 1 ลํา ซึ่งเดิมเปนเครื่องบินที่อยูภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease)
ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement)ทําใหหลังจากวันที่ดังกลาวบริษัทฯ มีเครื่องบินภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) เหลือจํานวน 4 ลํา และบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธิ์เครื่องบินเพิ่มเปน 2 ลํา
คาใชจายในการเชาเครื่องบิน รวมถึงคาเชาเครื่องบินที่ชําระใหบริษัทผูใหเชาเครื่องบินและบริษัทผูคาเครื่องบินตาม
สัญญาเชาดําเนินงาน ซึ่งคาใชจายเหลานี้สวนใหญเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน บริษัทฯ มีสิทธิใช
เครื่องบินและมีหนาที่ชําระเงินคาเชาตามขอตกลงการเชาที่เกี่ยวของ โดยปกติสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ของ
บริษัทฯ แตกตางจากสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale
Agreement) เนื่องจากไมไดกําหนดใหบริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะซื้อเครื่องบินได และผูใหเชาจะเปนผูไดรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและรับความเสี่ยงตางๆ ในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ในเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในมูลคาคงเหลือของเครื่องบินเมื่อ
ครบกําหนดระยะเวลาการเชา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตองดําเนินการคืนเครื่องบินในสภาพที่ตกลงไวเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเชา
อยางไรก็ดี แมวากรรมสิทธิ์ในเครื่องบินยังเปนของผูใหเชา บริษัทฯ มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช
บังคับ และมีหนาที่ในการดูแลรักษาซอมบํารุงเครื่องบิน การใหบริการ การประกันภัย การชําระภาษี ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเชา
ยังมีผลใชบังคับ บริษัทฯ จะบันทึกคาเชาที่ชําระตามสัญญาเชาดําเนินงานเปนคาใชจายตามสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน
สวนที่ 2 หนา 365

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ของบริษัทฯ โดยจะไมบันทึกภาระหนี้สินที่เกี่ยวของกับเครื่องบินที่อยูภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบดุลของบริษัทฯ แตจะ
ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement)
ซึ่งไดรับการจัดประเภทเปนสัญญาเชาในรูปแบบของการใหการสนับสนุนทางการเงิน บริษัทฯ ชําระคาเชาซึ่งนําไปชําระเปน
สวนหนึ่งของราคาซื้อขายเครื่องบินตามกําหนดระยะเวลาการเชา โดยบริษัทฯ จะตองเปนผูรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและ
ผลประโยชนโดยสวนใหญของการเปนเจาของเครื่องบิน ตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขทุกสัญญาของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิ
เลือกที่จะซื้อเครื่องบินเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชา และจะมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องบินเมื่อมีการชําระเงินตามสัญญาดังกลาว
ครบถวนแลว ทั้งนี้ ในปลายป 2556 บริษัทฯ ไดซื้อเครื่องบิน 1 ลําเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาแลว
บริษัทฯ จะซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 จํานวน 9 ลําตามสัญญาซื้อขายและสิทธิในการซื้อเครื่องบิน โดยบริษัทฯ
วางแผนที่จะจัดหาเงินทุนในการซื้อเครื่องบินดังกลาวโดยการเขาทําสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อ
ขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) กับบุคคลภายนอก
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมจากหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 24
และงบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ขอ 18 ซึ่งปรากฎอยูในเอกสาร
แนบ 4.1 ของเอกสารฉบับนี้
คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องบิน
อายุโดยเฉลี่ยของเครื่องบินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยูที่ 8.7 ป บริษัทฯ เชื่อวาเครื่องบินที่มีอายุการใช
งานคอนขางนอยจะทําใหบริษัทฯ มีภาระจากคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบินต่ํากวาเครื่องบินที่มีอายุการ
ใชงานมานาน โดยทั่วไปแลว ตนทุนในการบํารุงรักษาเครื่องบินที่มีอายุการใชงานมานานจะสูงกวาตนทุนในการบํารุงรักษา
เครื่องบินที่ใหมกวา ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะตองการการบํารุงรักษามากขึ้นและทําใหคาใชจายการ
บํารุงรักษาของบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นตามไปดวยเชนกัน การบํารุงรักษาดังกลาวอาจกระทบตอตนทุนการดําเนินงานบนฐานปริมาณ
การผลิตดานผูโดยสาร และอัตราการใชเครื่องบินตอลําของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด
นอกจากนี้ เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ จะไมสามารถใชประโยชนจากการรับประกันเครื่องบินดังกลาว
จากผูผลิตซึ่งโดยปกติมีอายุประมาณ 2-3 ป เมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานและมาตรการในการ
ซอมบํารุงรักษาสําหรับเครื่องบินประเภทเดียวกันและเครื่องยนตรุนเดียวกันแลว การซื้อหรือเชาเครื่องบินหรือเครื่องยนตชนิดอื่น
ที่แตกตางจากที่ใชอยูในฝูงบินปจจุบันมีแนวโนมที่จะสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการที่สูงขึ้นกวาเกณฑที่กําหนด
นอกจากนี้ เครื่องบินที่เกากวาจะมีประสิทธิภาพในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ดอยกวาเครื่องบินที่ใหมกวาซึ่งมักมีการใชวัสดุผสม
(Composite Materials) และมีเทคโนโลยีใหมที่ชวยใหตัวเครื่องบินมีน้ําหนักเบากวาและใชน้ํามันอากาศยานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากกวา ดังนั้น เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุมากขึ้น ฝูงบินของบริษัทฯ อาจจะมีคาน้ํามันเชื้อเพลิงตอหนวยที่สูงกวา
นอกจากนี้ เมื่อฝูงบินของบริษัทฯ มีอายุมากขึ้น ภาพลักษณของฝูงบินของบริษัทฯ ในมุมมองของผูโดยสาร และความไมเชื่อมั่น
ของผูโดยสารตอความปลอดภัยและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อาจมีผลกระทบตอความตองการในการใชบริการของผูโดยสาร และ
ยอมจะสงผลกระทบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวย
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การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความผันผวนตามฤดูกาล โดยบริษัทฯ ประสบกับความผันผวนของความตองการของ
ผูโดยสารในแตละชวงเวลาตางๆ ของวันและของสัปดาห ตลอดจนความผันผวนของความตองการของผูโดยสารในแตละฤดูกาล
บริษัทฯ คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จะยังคงผันผวนตอไปในอนาคต อันเปนผลมาจากปจจัยทางดานฤดูกาลหลายๆ
ประการ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความตองการของผูโดยสาร ตารางการบินและตนทุนขายและบริการ โดยปกติปริมาณการ
ขนสงและอัตราสวนการขนสงผูโดยสารของบริษัทฯ จะสูงสุดในไตรมาสแรกซึ่งเปนชวงที่มีจํานวนนักทองเที่ยวสูงสุด และสูง
รองลงมาในไตรมาสที่สี่ ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สองของป ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในชวงเวลาที่อุปสงคของผูโดยสารอยูในระดับสูงนั้น บริษัทฯ จะประเมินอุปสงคและอุปทาน ตลอดจนปจจัย
ทางดานตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณการขนสงในเที่ยวบิน รวมทั้งบริษัทฯ ยังไดดําเนินการจัดสรร หรือปรับลดปริมาณการขนสงใน
เที่ยวบินสําหรับชวงที่ความตองการของผูโดยสารอยูในระดับต่ําและดําเนินการซอมบํารุงเครื่องบินมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว
ดังนั้น บริษัทฯ จึงวางแผนในการซอมบํารุงรักษาเครื่องบินในไตรมาสที่สองเปนหลัก
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สกุลเงินที่บริษัทฯ ใชในการนําเสนองบการเงินคือสกุลเงินบาท อยางไรก็ดี การซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง สัญญาประกันภัย
เครื่องบิน และการเชาเครื่องบินทั้งหมดของบริษัทฯ สวนใหญเปนรายการที่เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ หรือกําหนดราคาเปน
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แตเรียกเก็บเปนสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น โดยในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดประมาณ
รอยละ 50.9 และตนทุนขายและบริการประมาณรอยละ 30.6 เปนสกุลเงินตางประเทศ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556 บริษัทฯ มี
สินทรัพยทางการเงินประมาณรอยละ 5.4 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ เปนสกุลเงินตางประเทศ และมีหนี้สินทางการเงิน
ประมาณรอยละ 11.6 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ เปนสกุลเงินตางประเทศ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย
ทางการเงินประมาณรอยละ 8.0 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และมีหนี้สินทางการเงินประมาณรอยละ 11.8 ของหนี้สินรวมของ
บริษัทฯ เปนสกุลเงินตางประเทศ
ทั้งนี้ ราคาบัตรโดยสารที่เปนสกุลเงินตางประเทศจะแปรผันตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตางประเทศเมื่อเทียบกับสกุล
เงินบาท ดังนั้น การออนคาของสกุลเงินบาทมีแนวโนมที่จะลดรายไดจากบัตรโดยสารในรูปสกุลเงินตางประเทศ ในขณะเดียวกัน
ตนทุนขายและบริการที่อยูในรูปสกุลเงินตางประเทศอาจเพิ่มขึ้นเมื่อแปลงคาเปนสกุลเงินบาท บริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศโดยใชนโยบายบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบสมดุล (Matching Approach)
ระหวางจํานวนเงินที่ไดรับกับจํานวนเงินที่ตองจายในแตละสกุลเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถกําหนดสกุลเงินที่บริษัทฯ จะ
ไดรับจากการขายบัตรโดยสารที่ผานผูแทนที่ไดรับอนุญาตจาก IATA ในสวนของเงินตางประเทศที่ไมสามารถจัดหาได และ
สําหรับรายไดในสวนที่เหลือบริษัทฯ จะดําเนินการแปลงเงินตางประเทศจากสกุลหนึ่งเปนสกุลเงินที่ตองการ ในอัตรา ณ เวลาทํา
การแลกเปลี่ยนนั้น ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทฯ ปรับการกําหนดราคาคาโดยสารในทุกครึ่งป แตบริษัทฯ ไมสามารถปรับตนทุนคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงและตนทุนขายและบริการที่เปนสกุลเงินตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความผันผวนของสกุลเงินบาทได ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ไมไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงใดๆ เพื่อที่จะปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ และ
บริษัทฯ จะบันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศสุทธิ เปนรายไดอื่นหรือคาใชจายอื่นแลวแตกรณี
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ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
ภาระหนี้ คงคางของบริษัท ฯ มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัทฯ มีภาระหนี้คงคางที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวคิดเปนรอยละ 8.1 ของจํานวนหนี้สินคงคางของบริษัทฯ (รวมถึงสัญญาเชาทาง
การเงินดวย) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการทําสัญญาการปองกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
16.4.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจสนามบิน
บริษัทฯ มีรายไดจากสนามบินโดยการคิดคาบริการผูโดยสารขาออก 200 - 600 บาทตอคน ซึ่งไดรับจากผูโดยสาร
ระหวางประเทศ และในประเทศที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด ตามลําดับ ทั้งนี้ ใน ป
2554 ป 2555 และป 2556 บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการผูโดยสารคิดเปนรอยละ 2.4 รอยละ 2.3 และรอยละ 2.3 ของรายไดรวม
ของบริษัทฯ ตามลําดับ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายไดของบริษัทฯ จากคาบริการผูโดยสารจะขึ้นอยูกับจํานวนผูโดยสารขาออก
จากสนามบิน และอัตราคาบริการที่เรียกเก็บ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการลงจอดอากาศยาน และคาบริการที่จอด
อากาศยาน ที่ไดรับจากสายการบินอื่นๆ ที่นําเครื่องบินลงจอดในสนามบินของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนเที่ยวบินที่ลงจอดในสนามบิน
จะมีความสัมพันธตอรายไดดังกลาว
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวม เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมทั้งสิ่งอํานวย
ความสะดวกเปนเวลา 30 ป (สิ้นสุดป 2579) เปนจํานวนเงิน 9,300 ลานบาท ในวันเดียวกันบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาชวงสนามบินส
มุยจากกองทุนเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่นที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจาก กองทุนรวม เปนระยะเวลา 30 ป โดยสัญญาเชา
ระยะยาวกับ กองทุนรวมกําหนดคาตอบแทนแบบคงที่เดือนละ 47.5 ลานบาท และใหเพิ่มเติมตามการผันแปรตามจํานวนผูโดยสาร
ขาออกและเที่ยวบินขาเขา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุยมีสินทรัพยรวม
เทากับ 10,518.8 ลานบาท
บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการผูโดยสารสุทธิจากสวนที่ตองชําระใหแกกองทุนรวม โดยสนามบินสมุยเปนสนามบินที่มี
ความสําคัญมากที่สุดของบริษัทฯ ทั้งในดานรายไดและปริมาณการขนสงผูโดยสาร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดรับจากสวนแบง
กําไรที่บริษัทฯ ถือหนวยลงทุนรอยละ 25 ใน กองทุนรวม โดยใน ป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจาก กองทุนรวม เปนจํานวน 137.7 ลานบาท 178.8 ลานบาท 204.3 ลานบาท และ
105.4 ลานบาท ตามลําดับ และมีสวนของดอกเบี้ยที่จายใหกองทุนรวม ซึ่งผันแปรตามจํานวนผูโดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเขาที่
ไดบันทึกเปนคาใชจายทางการเงินจํานวน 1,283.0 ลานบาท 1,314.1 ลานบาท 1,331.7 ลานบาท และ 643.2 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ ใน ป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากกองทุนรวมเปน
จํานวน 225.6 ลานบาท 267.2 ลานบาท 293.3 ลานบาท และ 150.8 ลานบาท ตามลําดับ
ความสามารถในการเพิ่มรายไดของบริษัทฯ ที่สนามบินสมุยมีขอจํากัดเนื่องจากกรมการบินพลเรือนเปนผูกํากับดูแลการ
บินขาเขาและขาออกเกาะสมุย ดังนั้น การกําหนดจํานวนของเที่ยวบินที่ลงจอดและบินขึ้นจากสนามบินสมุยจะตองไดรับการ
อนุญาตจากกรมการบินพลเรือน ซึ่งการอนุญาตจะพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ซึ่งรวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เมื่อ วันที่ 24
มิถุนายน 2556 บริษัทฯ ไดยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบินขาเขาและขาออกจากสนามบินสมุย เปนไมเกิน 50 เที่ยวบินตอวัน ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตตอ
กรมการบินพลเรือนเพื่อเพิ่มตารางเที่ยวบินขาเขาและขาออกจากสนามบินสมุยตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
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ไดรับความเห็นชอบดังกลาว เมื่อบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนแลว บริษัทฯ จะดําเนินการศึกษาเสนทางการบิน
เพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวบิน และบริษัทฯ คาดวาจะทยอยเพิ่มจํานวนเที่ยวบินไดโดยเริ่มจากฤดูหนาว ป 2558 เปนอยางชา
16.4.3 ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
BFS Cargo
บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด (“BFS Cargo”) เปนบริษัทรวมที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.00
ประกอบธุรกิจใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง BFS Cargo มีบริษัทรวมที่ ถือหุนในสัดสวนรอยละ
49.00 คือ บริษัท บีเอฟเอสคารโก ดีเอ็มเค จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการคลังสินคาที่สนามบินดอนเมือง
บริษัทฯ ถือหุนใน BFS Cargo ในสัดสวนรอยละ 49.00 โดยในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน BFS Cargo เทากับ 119.3 ลานบาท 180.2 ลานบาท 189.7 ลานบาท
และ 102.9 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทฯ ไดเงินปนผลจาก BFS Cargo ครั้งแรกในป 2555 จํานวน 88.2 ลานบาท และไดรับ
เงินปนผลในป 2556 จํานวน 132.3 ลานบาท
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ BFS Cargo ประกอบดวยระวางน้ําหนัก (tonnage) ราคาคาบริการ ซึ่งทั้ง
ระวางน้ําหนักและคาบริการจะรับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของโลก อุปสงคและอุปทาน รวมทั้งคาใชจายดานแรงงาน
ทั้งนี้ BFS Cargo มีปริมาณระวางน้ําหนัก (tonnage) ที่ใหบริการ เทากับ 328,901 ตัน ในป 2554 และ 369,245 ตัน ในป 2555 และ
349,935 ตัน ในป 2556 โดยในป 2555 ปริมาณระวางน้ําหนักที่ใหบริการเพิ่มขึ้นเนื่องจาก BFS Cargo ไดประโยชนจากการ
เพิ่มขึ้นของการนําเขาเครื่องจักร และสิ่งจําเปนที่ใชในการผลิตเพื่อทดแทนความเสียหาย จากอุทกภัยในป 2554 สําหรับป 2556
ปริมาณระวางน้ําหนักที่ใหบริการลดลงเนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจและเหตุการณความไมสงบทางการเมืองทําใหการ
นําเขาและสงออกลดลง ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2556 BFS Cargo ไดขยายความจุในการเก็บรักษาสินคาโดยเพิ่มขึ้นจาก 400,000
ตันตอปเปน 550,000 ตันตอป จากการเปดดําเนินการระบบคลังสินคาอัตโนมัติ (automatic storage and retrieval system)
BAC
บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด (“BAC”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 90.00 ประกอบธุรกิจ
ใหบริการครัวการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง BAC มีบริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส
จํากัด ประกอบธุรกิจรานอาหาร และมีบริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.99 คือ บริษัท บางกอกแอรเคเทอริ่งภูเก็ต จํากัด
ประกอบธุรกิจใหบริการครัวการบินที่สนามบินภูเก็ต
ในป 2554 และ 2555 บริษัทฯ ถือหุนใน BAC รอยละ 59.80 ตอมาในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ไดเพิ่มสัดสวนการถือ
หุนเปนรอยละ 90.00 โดยผลการดําเนินงานของ BAC ไดรวมอยูในงบการเงิน ซึ่งคิดเปนสัดสวน รอยละ 4.5 รอยละ 4.1 รอยละ
4.5 และรอยละ 4.1 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ตามลําดับ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ BAC ประกอบดวยจํานวนอาหารที่ผลิตและที่สงขึ้นเครื่อง ราคาอาหารตอ
หนวย และราคาของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ทั้งนี้ BAC ไดทําการเพิ่มจํานวนอาหารที่ผลิตและที่สงขึ้นเครื่องอยางตอเนื่อง
จาก 17,327 รายการตอวันในป 2554 เปน 20,573 รายการตอวันในป 2555 และเพิ่มเปน 23,430 รายการตอวันในป 2556 กลยุทธ
ในดานราคาของ BAC ขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองกับลูกคาเปนรายกรณีและขึ้นอยูกับราคาอาหารของคูแขงรายหลักๆ ซึ่งไดแก
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บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือของสายการบินลุฟทฮันซา ทั้งนี้
ตนทุนวัตถุดิบในการประกอบอาหารเปนคาใชจายหลักของ BAC และคิดเปนสัดสวนรอยละ 39.0 รอยละ 39.0 รอยละ 40.0 และ
รอยละ 41.0 ของคาใชจายทั้งหมดของป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ ทั้งนี้
ราคาซื้อวัตถุดิบของ BAC อาจมีความผันผวนตามราคาตลาด
BFS Ground
บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด (“BFS Ground”) เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 90.00 โดยประกอบธุรกิจใหบริการภาคพื้นและใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นในสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ซึ่ง BFS Ground มีบริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 51.00 คือ บริษัท บีเอฟเอสคารโก ดีเอ็มเค จํากัด ประกอบธุรกิจ
ใหบริการคลังสินคาที่สนามบินดอนเมือง
ในป 2554 และ 2555 บริษัทฯ ถือหุนใน BFS Ground ในสัดสวนรอยละ 88.13 ตอมาในเดือนมีนาคม 2556 บริษัทฯ ได
เพิ่มสัดสวนการถือหุนเปนรอยละ 90.00 โดยผลการดําเนินงานของ BFS Ground ไดรวมอยูในงบการเงิน ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.0
รอยละ 6.3 รอยละ 7.3 และรอยละ 6.9 ของรายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ
2556 และรอบหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ BFS Ground ประกอบดวยราคาคาบริการ จํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการ
และคาใชจายดานแรงงาน ทั้งนี้ BFS Ground ไดขยายจํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการจาก 38,417 เที่ยวบินในป 2554 เปน 43,856
เที่ยวบินในป 2555 และเพิ่มเปน 51,838 เที่ยวบินในป 2556 สําหรับในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Ground
ไดใหบริการเที่ยวบินจํานวน 27,984 เที่ยวบิน กลยุทธในเรื่องราคาของ BFS Ground ขึ้นอยูกับอัตราคาบริการของคูแขงรายหลัก
คือ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และจํานวนเที่ยวบินที่ BFS Ground ใหบริการนั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณเที่ยวบิน ณ ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
16.5

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

การรับรูรายได
บริษัทฯ จะบันทึกรายรับจากการจําหนายบัตรโดยสารเปนรายไดรับลวงหนาในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจะทําการ
บันทึกบัญชีรับรูเปนรายได และจะหักลดจํานวนเงินดังกลาวออกจากรายการหนี้สินตอเมื่อไดมีการใหบริการผูโดยสารตามบัตร
โดยสารที่จําหนายไปแลวดังกลาว รายไดคาระวางขนสงและการใหบริการผูโดยสารจะรับรูเมื่อไดมีการใหบริการแลว รายไดจาก
การใหเชาเครื่องบินจะรับรูในงบกําไรขาดทุนตามชวงเวลาของการใหเชา ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึง
อัตราที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล
สัญญาเชา
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญ ญาเช า ว า เป น สั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น งานหรื อ สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น ฝ า ยบริ ห ารได ใ ช
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใน
ความเปนเจาของในทรัพยสินที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
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สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของสวนใหญไดถูกโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน สัญญาเชาทางการเงินจะบันทึกเปนรายจายสวนทุนดวยมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชาหรือมูลคา
ปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองชําระตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่หักคาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ในขณะที่ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญาเชา ทรัพยสิน
ที่ไดมาตามสัญญาเชาทางการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของทรัพยสินที่เชา
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนในความเปนเจาของสวนใหญไมถูกโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรและขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
การดอยคาของสินทรัพย
เมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงานในแตละรอบ บริษัทฯ จะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และ
สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯ จะรับรูการดอยคาของสินทรัพยเมื่อ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน หมายถึง
มูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการขายสินทรัพยหรือมูลคาคงเหลือจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใดจะสูงกวา บริษัทฯ จะถือ
วาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและตราสารอื่นๆ มีการถอยคาเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงต่ํากวาตนทุน
อยางมีนัยสําคัญหรือเปนระยะเวลานาน หรือในกรณีที่มีหลักฐานวามีการดอยคาเกิดขึ้น ทั้งนี้ ฝายบริหารจะกําหนดในกรณีใดถือ
วาการลดลงดังกลาว “มีนัยสําคัญ” หรือ “เปนระยะเวลานาน”
ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาจะถูกบันทึกมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีขึ้นเพื่อการประมาณผลขาดทุน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปจะพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ ใน
การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรั พยและหนี้สินที่เกี่ย วขอ งนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบั งคั บ ใช ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความ
เปนไปไดคอ นขางแนที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯ จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับผลมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการ
นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน ทั้งนี้ ฝายจัดการของบริษัทฯ ตองกําหนดวาจํานวน
สวนที่ 2 หนา 371

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทาใดที่จะรับรูได ขึ้นอยูกับระยะเวลาและระดับของประมาณการกําไรที่จะตองเสียภาษีใน
อนาคต
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ได
บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยสินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะถูกบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ ฝาย
บริหารไดทําการประมาณการภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ทั้งนี้ การประมาณการดังกลาวตั้งอยูบนขอสมมติฐานตางๆ ซึ่งรวมถึงอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนพนักงาน
คดีฟองรอง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟองรองแลว บริษัทฯ และบริษัทยอยทําการบันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับการฟองรองคดีดังกลาว ณ วันที่สิ้นสุด
นะยะเวลาการรายงาน ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 39 สําหรับงบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฎอยูในเอกสารแนบ 4.1 ของเอกสารฉบับนี้
ฝายบริหารประมาณการและตั้งสมมติฐานตางๆ โดยคํานึงถึงประสบการณที่ผานมาในอดีตและปจจัยอื่นๆ ที่ฝายบริหาร
เชื่อวาเหมาะสมสําหรับสถานการณน้ันๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการประเมินการประมาณการและการตัดสินใจตางๆ อยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม ผลที่ไดรับอาจแตกตางไปจากการประมาณการที่เกิดขึ้น สืบเนื่องมาจากความแตกตางของสมมติฐานตางๆได
ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา
ที่ดินจะถูกบันทึกมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ (รวมถึงเครื่องบิน) จะถูกบันทึกมูลคาตามราคาทุนหักดวยคา
เสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย คาเสื่อมราคาดังกลาวคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามประมาณการอายุการใชงาน
ของอาคารและอุปกรณ ทั้งนี้ ประมาณการอายุการใชงานสําหรับอาคารและสวนปรับปรุงอยูระหวาง 3 ถึง 20 ป สําหรับสนามบิน
และสวนปรับปรุงอยูที่ 20 ป สําหรับเครื่องบินอยูที่ 20 ป สําหรับอะไหลเครื่องบินอยูที่ 3 ถึง 14 ป สําหรับเฟอรนิเจอร สวน
ตกแตงและอุปกรณอยูที่ 3 ถึง 10 ป และสําหรับยานพาหนะอยูที่ 3 ป
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือ
ของอาคารและอุปกรณเมื่อเลิกใชงาน และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสินทรัพยในแตละชวงเวลาเพื่อหาการดอยคาของสินทรัพย และบันทึก
ขาดทุนจากการดอยคาดังกลาว หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
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โปรแกรมสิทธิพิเศษเพื่อลูกคา
บริษัทฯ ไดจัดใหมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา โดยจะใหคะแนนสะสมแกลูกคาที่ใชบริการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถ
นําไปแลกของรางวัลตามที่บริษัทฯ กําหนด
บริษัทฯ ปนสวนมูลคาจากคาโดยสารและเสนทางการบินใหกับคะแนนสะสมดวยมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสม
ดังกลาว และทยอยรับรูรายไดเมื่อลูกคามาใชสิทธิ และบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามสัญญาภาระผูกพันที่จะจัดหารางวัลนั้น
บริษัทฯ นําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา มาถือปฏิบัติ และ
ใชนโยบายทางบัญชีใหมในการเตีรยมงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 อยางไรก็ดี การ
นํานโยบายทางบัญชีดังกลาวมาถือปฎิบัติไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับงวด
16.6

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน

16.6.1 การวิเคราะหดานรายได
รายไดรวมของบริษัทฯ (โดยไมรวมรายไดระหวางสายธุรกิจ) สามารถแบงตามสายธุรกิจออกเปน 4 ประเภทดังนี้

ประเภทรายได

ป 2554

ป 2555

ลานบาท รอยละ ลานบาท

งวดหกเดือนสิ้นสุด งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557

ป 2556

รอยละ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดแบงตามสายธุรกิจ
1. ธุรกิจสายการบิน
2. ธุรกิจสนามบิน
3. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
สนามบิน
4. ธุรกิจอื่น
รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ
รวมรายได

11,599.1

74.7

14,863.9

76.1

16,734.7

80.8

8,216.2

80.1

8,830.2

80.4

368.8

2.4

447.0

2.3

485.5

2.3

251.8

2.5

269.1

2.5

2,059.5

13.3

2,300.5

11.8

2,656.1

12.8

1,286.0

12.5

1,337.4

12.2

156.7

1.0

146.2

0.7

42.7

0.2

35.4

0.3

-

-

1,338.9

8.6

1,762.3

9.0

802.4

3.9

467.3

4.6

543.6

5.0

15,523.0 100.0

19,519.9

100.0

20,721.4 100.0

10,256.7 100.0

10,980.3 100.0

ธุรกิจสายการบิน – รายไดจากธุรกิจสายการบินประกอบดวยรายไดคาโดยสารและคาระวางสินคา
โดยรายไดคาโดยสารรับรูเปนรายไดเมื่อผูโดยสารนําบัตรโดยสารมาใชบริการ (สุทธิจากเงินคืนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีสนามบิน) ซึ่งปจจัยหลักที่มีผลตอรายไดคาโดยสาร คือจํานวนผูโดยสาร และราคาคาโดยสารของที่นั่งแตละที่
สําหรับรายไดคาระวางสินคา คือรายไดที่ไดรับจากการใหบริการขนสงสินคา
ธุรกิจสนามบิน – รายไดจากธุรกิจสนามบินสวนใหญมาจากคาบริการผูโดยสารขาออกที่เรียกเก็บจากผูโดยสารระหวาง
ประเทศและผูโดยสารในประเทศที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย สุโขทัย และตราด ตามลําดับ
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ปจจุบันคาบริการผูโดยสารที่สนามบินสมุยเทากับ 300 บาทตอผูโดยสารในประเทศ และ 600 บาทตอผูโดยสารระหวาง
ประเทศ สําหรับคาบริการผูโดยสารที่สนามบินตราดเทากับ 200 บาทตอผูโดยสารในประเทศ และ 400 บาทตอผูโดยสารระหวาง
ประเทศ และคาบริการผูโดยสารที่สนามบินสุโขทัยเทากับ 200 บาทตอผูโดยสารในประเทศและเทากับ 500 บาทตอผูโดยสาร
ระหวางประเทศ (สนามบินสุโขทัยมีการใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศเปนครั้งคราวสําหรับเที่ยวบินเชาเหมาลํา ซึ่งสราง
รายไดคาบริการผูโดยสารใหแกบริษัทฯ เชนกัน)
ธุรกิ จ ที่เ กี่ยวของกับ ธุ รกิจสนามบิน – รายไดจากธุร กิจ ที่เกี่ยวของกับ ธุ ร กิจ สนามบิน ประกอบด วยรายได จากการ
ดําเนินงานของ BAC BFS Ground PGGS และบริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด (ถูกจําหนายออกเมื่อมีการปรับโครงสราง
ธุรกิจ) ซึ่งจะถูกบันทึกเปนรายไดจากการขายและบริการในงบการเงิน
ธุรกิจอื่น – รายไดจากธุรกิจอื่นในป 2556 โดยหลักประกอบดวยรายไดจากการขายสินคาปลอดอากร และในป 2554
และป 2555 ประกอบดวยรายไดจากบริษัท สมุยปาลมบีช รีสอรท จํากัด (ธุรกิจโรงแรม) บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด (ธุรกิจ
โรงแรม) และบริษัท สมุย พารค อเวนิว จํากัด (ธุรกิจใหเชาพื้นที่วาง) ซึ่งจะถูกบันทึกเปนรายไดจากการขายและบริการในงบ
การเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดจําหนายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัท สมุย ปาลม บีช รีสอรท จํากัด บริษัท
สินทรัพยสุโขทัย จํากัด บริษัท สมุย พารค อเวนิว จํากัด และ บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด (ไมไดดําเนินธุรกิจ) ตาม
แผนการปรับปรุงโครงสรางธุรกิจ
รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ – รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจประกอบดวยเงินปนผลรับ (ซึ่งสวนใหญมาจากหุน
BGH) กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยตามแผนการปรับโครงสรางธุรกิจ และรายไดอื่นๆ ซึ่งที่สําคัญไดแก เงินชดเชยที่
ไดจากการยกเลิกสัญญา 1 ฉบับในป 2554 คาธรรมเนียมบัตรโดยสาร (รวมถึง คาธรรมเนียมการขอเงินคืน การขอออกบัตร
โดยสารใหม และคาเปลี่ยนเสนทางการบินใหม และเงินมัดจําที่ไมไดใชจากการจองบัตรโดยสารแบบกลุม และคาสัมภาระ
สวนเกิน) ดอกเบี้ยรับจากเงินกูยืมกรรมการ กําไรจากการขายทรัพยสิน รายไดจากโปรแกรมสะสมไมล (frequent flyer program)
และรายไดจากคาบริการลงจอดอากาศยานและคาบริการที่จอดอากาศยานในสนามบินของบริษัทฯ
16.6.1.1 รายไดจากธุรกิจสายการบิน
รายไดจากธุรกิจสายการบินเปนรายไดหลักของบริษัทฯ คิดเปนรอยละ 81.1 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2556 (ไม
รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย) รายไดจากธุรกิจสายการบินมีองคประกอบคือ
รายไดคาโดยสารและรายไดคาระวางขนสง โดยรายไดคาโดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 11,409.0 ลานบาทในป 2554 เปน 14,598.6 ลาน
บาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 28.0 และเพิ่มขึ้นเปน 16,484.3 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 12.9
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายไดคาโดยสารเทากับ 8,677.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7.0 จากงวดเดียวกัน
ของป 2556 ที่เทากับ 8,112.2 ลานบาท
สําหรับรายไดคาระวางขนสงของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 190.2 ลานบาทในป 2554 เปน 265.3 ลานบาทในป 2555 คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 39.5 เนื่องจากมีการขนสงสินคาเพิ่มมากขึ้น ในป 2556 บริษัทฯ มีรายไดคาระวาง เทากับ 250.4 ลานบาท
ลดลง จาก 265.3 ลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 5.6 เนื่องจากการระงับเสนทางการบินกรุงเทพ-ดาคารชั่วคราว
ซึ่งเปนเสนทางที่สรางรายไดคาระวางใหกับบริษัทฯ จํานวนมากในชวงที่มีการเปดใหบริการ สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดคาระวางขนสงเทากับ 152.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากรายไดคาระวางขนสงจํานวน 104.0 ลานบาท
ในงวดเดียวกันของป 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 46.7 เนื่องจาก (1) การสงออกจากประเทศกัมพูชาไปยังประเทศ
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สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ซึ่งตองเดินทางผานทางเสนทางการบินพนมเปญ-กรุงเทพของบริษัทฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้น และ (2)
การสงออกจากประเทศจีนไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งตองเดินทางผานทางเสนทางการบินกรุงเทพ-พนมเปญของบริษัทฯ มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น และ (3) การสงออกจากประเทศเกาหลีใตไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งตองเดินทางผานทางเสนทางการบินพนมเปญ-กรุงเทพ
ของบริษัทฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้น
รายไดคาโดยสารประกอบดวยรายไดจากการใหบริการเที่ยวบินแบบประจําและรายไดจากการใหบริการเที่ยวบินแบบ
เชาเหมาลําโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางรายละเอียดรายไดคาโดยสาร
หนวย : ลานบาท
รายไดคาโดยสาร
รายไดจากการขนสงผูโดยสารแบบประจํา

ป 2554

ป 2555

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

11,305.0

14,553.5

16,404.2

8,086.4

8,667.3

- เสนทางการบินภายในประเทศ

7,259.7

9,039.4

10,434.7

5,150.6

5,469.5

- เสนทางการบินระหวางประเทศ

4,045.3

5,514.1

5,969.5

2,935.8

3,197.8

รายไดจากการใหบริการเที่ยวบินแบบเชา
เหมาลํา

104.0

45.1

80.1

25.8

10.3

11,409.0

14,598.6

16,484.3

8,112.2

8,677.6

รวมรายไดคาโดยสาร

รายไดจากการใหบริการเที่ยวบินแบบประจําทั้งเสนทางการบินในประเทศและระหวางประเทศเพิ่มขึ้นจาก 11,305.0
ลานบาท ในป 2554 เปน 14,553.5 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 28.7 ตอป และเพิ่มขึ้นเปน 16,404.2 ลาน
บาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเติบโตที่รอยละ 12.7 ตอป สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายไดจากการ
ใหบริการเที่ยวบินแบบประจําทั้งเสนทางการบินในประเทศและระหวางประเทศเทากับ 8,667.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 7.2 ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการเที่ยวบินแบบประจําเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) เปนหลัก จากการที่บริษัทฯ ไดมีการขยายฝูงบิน
เสนทางการบิน และความถี่ของเที่ยวบิน ในขณะที่อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) และรายไดคาโดยสารตอ
ผูโดยสารตอกิโลเมตร (Passenger Yield) นั้น อยูในระดับที่คอนขางคงที่ อยางไรก็ดี รายไดจากการขนสงผูโดยสารในป 2556
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาชวงกอนหนา เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจที่ไม
เอื้ออํานวยและเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2556 ซึ่งดําเนินตอเนื่องมาจนถึงไตร
มาสที่ 2 ของป 2557 โดยรายละเอียดของผลการดําเนินงานมีดังตอไปนี้
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ตารางแสดงผลการดําเนินงานเที่ยวบินแบบประจํา
ผลการดําเนินงานเที่ยวบินแบบประจํา

ป 2554

ป 2555

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK)
(ลานที่นั่ง-กม.)

2,899.5

3,587.3

4,062.8

1,912.8

2,726.9

ปริมาณการขนสงดานผูโดยสาร (RPK)
(ลานที่นั่ง-กม.)

1,957.9

2,405.4

2,759.2

1,332.9

1,788.4

อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor)
(รอยละ)

67.5

67.1

67.9

69.7

65.6

รายไดคาโดยสารตอหนวย (Passenger Yield)
(บาทตอคน-กม.)

6.0

6.2

6.1

6.3

5.1

ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Available Seat-Killometer : ASK) เปนระวางบรรทุกหรือจํานวนที่นั่งผูโดยสารทั้งหมด
คูณดวยจํานวนระยะทางของแตละเที่ยวของเสนทางการบิน ปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร ไดแก จํานวน
เที่ยวบิน จํานวนเครื่องบิน จํานวนที่นั่งของเครื่องบิน และระยะทางการบิน
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554–2556 จาก 2,899.5 ลานที่นั่ง กม. ในป 2554
เปน 3,587.3 ลานที่นั่ง กม. ในป 2555 คิดเปนอัตราการเติบโต ที่รอยละ 23.7 และ เพิ่มเปน 4,062.8 ลานที่นั่ง กม. ในป 2556 คิด
เปนอัตราการเติบโต ที่รอยละ 13.3 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ปริมาณการผลิตดานผูโดยสารเทากับ
2,726.9 ลานที่นั่ง กม. เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2556 ที่ 1,912.8 ลานที่นั่ง กม. คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 42.6 ทั้งนี้
ปจจัยหลักที่สงผลตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร มีดังนี้
1)

การขยายเสนทางการบิน

2)

การขยายฝูงบิน

3)

อัตราการใชเครื่องบิน

4)

การทําสัญญาขอตกลงเที่ยวบินรวม Code Share Agreement กับพันธมิตรทางธุรกิจ
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ตารางตอไปนี้แสดงถึงขอมูลการดําเนินธุรกิจซึ่งเปนตัวกําหนด ปริมาณการผลิตดานผูโดยสารของบริษัทฯ (ASK)
ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2556

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน ป 2557

17/19

19/20

23/22

20

24

18

21

25

23

25

841/798

920/896

1,045/951

981/961

1,212/1,167

การใชเครื่องบิน (ชม.ตอวันตอลํา)

9.67

10.03

9.14

9.18

9.09

ระยะทางการบิน (ลานกม.)

25.1

30.1

32.2

15.5

21.5

ขอมูลการดําเนินธุรกิจ
จํานวนจุดหมายปลายทาง
(ฤดูหนาว/ฤดูรอน)
จํานวนเครื่องบิน
จํานวนเที่ยวบินแบบประจําตอสัปดาห
(ฤดูหนาว/ฤดูรอน)

1)
การขยายเสนทางการบิน ระหวางป 2554-2556 บริษัทฯ ไดเพิ่ม เสนทางการบินโดยเพิ่มจํานวนจุดหมาย
ปลายทางจากทั้งหมด 17 แหง สําหรับฤดูหนาว และ 19 แหงสําหรับฤดูรอนในป 2554 เปน 19 แหงสําหรับฤดูหนาว และ 20 แหง
สําหรับฤดูรอนในป 2555 และเพิ่มเปน 23 แหงสําหรับฤดูหนาว และ 22 แหงสําหรับฤดูรอนในป 2556 โดยเสนทางที่เพิ่มขึ้น
ประกอบดวยเสนทาง กรุงเทพฯ - ลําปาง สมุย – กัวลาลัมเปอร (เริ่มใหบริการในเดือนมีนาคมป 2555) กรุงเทพฯ – เวียงจันทน
(เริ่มใหบริการในเดือนพฤศจิกายน ป 2555) และกรุงเทพฯ – กระบี่ (เริ่มใหบริการในเดือนเมษายนป 2556) กรุงเทพฯ – อุดรธานี
(เริ่มใหบริการในเดือนตุลาคมป 2556) กรุงเทพฯ – เนปดอร (เริ่มใหบริการในเดือนตุลาคมป 2556) สมุย – เชียงใหม (เริ่ม
ใหบริการในเดือนธันวาคมป 2556) กรุงเทพฯ – เชียงราย (เริ่มใหบริการในเดือนมีนาคมป 2557) และกรุงเทพฯ – บังกาลอร (เริ่ม
ใหบริการในเดือนกันยายนป 2554 และหยุดใหบริการในเดือนตุลาคม 2555) ทําใหจํานวนเที่ยวบินแบบประจําตอสัปดาหเพิ่มขึ้น
จาก 841/789 เที่ยวบินตอสัปดาหในป 2554 เปน 920/896 เที่ยวบินตอสัปดาหในป 2555 และ 1,045/951 เที่ยวบินตอสัปดาหในป
2556 และมีระยะทางบินเพิ่มขึ้นจาก 25.2 ลานกิโลเมตรตอปในป 2554 เปน 30.1 ลานกิโลเมตรตอปในป 2555 และเพิ่มเปน 32.2
ลานกิโลเมตรตอปในป 2556 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเสนทางที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสนทางไดแก
เสนทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย โดยบริษัทฯ มีเที่ยวบินตอสัปดาหเทากับ 1,212/1,167 เที่ยว และมีระยะทางบินเทากับ 21.5 ลาน
กิโลเมตรตอป เพิ่มขึ้นจาก 981/961 เที่ยวและ 15.5 ลานกิโลเมตรตอป จากชวงระยะเวลาเดียวกันของป 2556
2)
การขยายฝูงบิน ระหวางป 2554-2556 บริษัทฯ เพิ่มจํานวนฝูงบินจาก 18 ลํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปน 21
ลํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 25 ลํา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบิน
แอรบัส เอ 319 จํานวน 1 ลําในป 2554 และเครื่องบินแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา และเครื่องบินแอรบัส เอ 319 จํานวน 1 ลํา ในป
2555 และไดรับมอบเครื่องบินแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา และเครื่องบินแอรบัส เอ 319 จํานวน 2 ลํา ในป 2556 ดวยจํานวน
เครื่องบินที่เพิ่มขึ้นบริษัทฯ จึงมีปริมาณที่นั่งผูโดยสารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากจํานวน 4.5 ลานที่นั่งในป 2554 เปนจํานวน 5.2
ลานที่นั่งในป 2555 และเพิ่มเปนจํานวน 6.0 ลานที่นั่งในป 2556 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อ
ขายเครื่องบินสําหรับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหมจํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ
ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 3 ลําดวย และ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อ
เครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งหมด จํานวน 3 ลํา และกําหนดสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําอยูระหวาง ไตรมาสที่ 4 ป
2557 ถึงไตรมาสที่ 1 ป 2560 ทั้งนี้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส เอ320
จํานวน 1 ลําจากบุคคลภายนอก
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3)
อัตราการใชเครื่องบิน ระหวางป 2554-2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีอัตรา
การใชเครื่องบินเทากับ 9.7 ชั่วโมงตอวัน 10.03 ชั่วโมงตอวัน 9.14 ชั่วโมงตอวัน และ 9.09 ชั่วโมงตอวัน การเพิ่มขึ้นของอัตราการ
ใชเครื่องบินในป 2555 เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดเพิ่มจํานวนเที่ยวบินของเสนทางการบินที่มีอยู และเปดเสนทางการบินใหมใน
ตางประเทศที่กลาวขางตน จึงทําใหชั่วโมงการบินและระยะทางการบินเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีระยะทางบินโดยเฉลี่ย (Average
Stage Length) เพิ่มขึ้นจาก 629.8 กม.ในป 2554 เปน 662.4 กม.ในป 2555 สําหรับการลดลงของอัตราการใชเครื่องบินในป 2556
และการลดลงเล็กนอยในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยหลักเกิดจาก การที่บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาเครื่องบิน
แบบแอรบัส เอ 319 และแอรบัส เอ 320 จํานวน 4 ลํา ในชวงระหวางกลางถึงปลายป 2556 และสัญญาเชาเครื่องบินแบบแอรบัส
เอ 320 ฉบับใหมในไตรมาสที่ 2 ป 2557 ซึ่งในระยะเวลาเริ่มแรกของการใหบริการมีอัตราใชเครื่องบินดังกลาวไมเต็มอัตรา
ประกอบกับในป 2556 ระยะทางบินโดยเฉลี่ยไดลดลงเปน 661.2 กม. เนื่องจาก การเริ่มเสนทางการบินใหมๆ ที่มีระยะทางบินที่
สั้นลง ทําใหชั่วโมงการบินและระยะทางการบินลดลงดวย ทั้งนี้ ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ระยะทางบินโดย
เฉลี่ย (Average Stage Length) เพิ่มขึ้นเปน 756.7 กม. เนื่องจากการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินในเสนทางการบินที่มีอยู และการเริ่ม
ดําเนินการเสนทางการบินใหม
4)
การทําสัญญาขอตกลงเที่ยวบินรวม Code Share Agreement กับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ มีสัญญาขอตกลง
เที่ยวบินรวม Code Share Agreement กับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมจํานวน 1 รายในป 2554 จํานวน 4 รายในป 2555 จํานวน 3
ราย ในป 2556 และจํานวน 1 รายในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนป 2557 ซึ่งชวยเพิ่มปริมาณผูโดยสารในเครือขาย
เสนทางการบินของบริษัทฯ (โดยบริษัทฯ เปนผูใหบริการการบิน) และขยายเครือขายเสนทางการบินใหครอบคลุมจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการ (โดยพันธมิตรทางธุรกิจเปนผูใหบริการการบิน)
อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร (Load Factor) หมายถึง ปริมาณการขนสงเทียบกับปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
อัตราสวนการขนสงผูโดยสารบงชี้ถึงอัตราการผลิต (Capacity Utilization) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการวางแผนตารางบิน การ
บริหารรายได และกลยุทธการตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราสวนการขนสงผูโดยสาร ที่รอยละ 67.5 ในป 2554 รอยละ
67.1 ในป 2555 และรอยละ 67.9 ในป 2556 และเทากับรอยละ 65.6 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2557 ลดลงจากรอย
ละ 69.7 ในชวงเวลาเดียวกันของป 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมเนนกลยุทธการแขงขันดานราคาเพื่อเพิ่มจํานวนผูโดยสารในแตละ
เที่ยวบิน แตเปนการบริหารเครือขายการบินเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุงเนนบริการระดับพรี
เมี่ยมใหแกผูโดยสาร ดังนั้น อัตราสวนการขนสงผูโดยสารจึงอยูในระดับต่ํากวาคูแขง
รายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวย (Passenger Yield) เปนคาที่แสดงถึงความสามารถในการหารายไดคาโดยสาร
ตอที่นั่งผูโดยสารตอหนวยระยะทาง โดยความสามารถในการหารายไดนั้นขึ้นอยูกับการบริหารจัดการรายไดใหมีความสมดุล
ระหวางระดับราคาและจํานวนผูโดยสารในแตละเที่ยวบินเปนสําคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรักษารายไดจากการขนสงผูโดยสาร
ตอหนวย ไวไดที่ระดับ 6.0 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตรในป 2554 และ 6.2 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตรในป 2555 ทั้งนี้ การที่รายไดจาก
การขนสงผูโดยสารตอหนวยมีคาที่เพิ่มขึ้นเล็กนอยในชวงระยะเวลาดังกลาว เนื่องจาก ในป 2554 มีการสงเสริมการขายในการ
เปดเสนทางการบินใหม ประกอบกับการเพิ่มเที่ยวบินที่บินไกลขึ้น โดยเฉพาะเสนทางระหวางประเทศ ไดแก เสนทางกรุงเทพฯ
ไปกลับ ดาคาร มุมไบ และ บังกาลอร รายไดจากการขนสงผูโดยสารเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราคาโดยสารเฉลี่ยสูงขึ้น รายไดจากการ
ขนสงผูโดยสารตอหนวยอยูในระดับที่คอนขางคงที่ที่ 6.1 บาทตอที่น่ังตอกิโลเมตรในป 2556 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 รายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยลดลงเปน 5.2 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตร เนื่องจาก (1) ความถี่ของจํานวน
เที่ยวบินและจํานวนผูโดยสารในเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มมากขึ้น เชน เสนทางการบินกรุงทพฯ-ภูเก็ต กรุงทพฯ-เชียงใหม กรุงทพฯกระบี่ และ กรุงทพฯ-ลําปาง ซึ่งเปนเสนทางการบินที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยต่ํา และ (2) บริษัทฯ เริ่มเปด
ดําเนินการเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มเติม เชน เสนทางการบิน กรุงเทพ-อุดรธานี และเชียงราย ซึ่งเปนเสนทางการบินที่มีรายไดจากการ
สวนที่ 2 หนา 378

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ขนสงผูโดยสารตอหนวยต่ํา และ (3) การลดลงของจํานวนผูโดยสารของเสนทางการบินกรุงเทพฯ-เสียมราฐ ซึ่งเปนเสนทางการ
บินที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยสูง โดยการเพิ่มขึ้นของความถี่ของเที่ยวบินระยะสั้นและการเริ่มดําเนินการเที่ยวบิน
ระยะสั้นเพิ่มเติมทําใหจํานวนผูโดยสารและรายรับเพิ่มขึ้น แตทําใหคาโดยสารเฉลี่ยและรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวย
ลดลง
จากที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ สามารถรักษารายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (RASK) ใหอยูในระดับที่คอนขาง
คงที่ที่ 4.3 บาท 4.5 บาท และ 4.5 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตร ในระหวางป 2554 ป 2555 ป 2556 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 รายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารลดลงเหลือ 3.5 บาทตอที่นั่งตอกิโลเมตร จาก 4.6 บาทตอที่นั่งตอ
กิโลเมตรในงวดเดียวกันของป 2556 ซึ่งโดยหลักเกิดจาก (1) การเพิ่มขึ้นของความถี่ของเที่ยวบินและจํานวนของผูโดยสารใน
เที่ยวบินระยะสั้น เชน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต เชียงใหม ลําปาง และกระบี่ (2) การเริ่มดําเนินการเที่ยวบินระยะสั้นเพิ่มเติม เชน
กรุงเทพฯ-อุดรธานี และเชียงราย และ (3) การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของบริษัทฯ ซึ่งเดินทางเขาและออกจากสนามบินสมุยทําให
เสนทางที่มีรายไดจากการขนสงผูโดยสารตอหนวยสูงและคาโดยสารสูงมีนอยลง อยางไรก็ดี แมวารายไดตอปริมาณการผลิตดาน
ผูโดยสารในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จะลดลง บริษัทฯ ยังคงเชื่อวารายไดตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
ของบริษัทฯ อยูในระดับที่สูงกวาผูประกอบธุรกิจสายการบินแบบเต็มรูปแบบ และเปนไปตามกลยุทธในการกําหนดราคาขายตั๋ว
โดยสารใหสอดคลองกับการใหบริการในระดับพรีเมี่ยม ซึ่งสะทอนถึงกลยุทธการตลาดโดยรวมของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการแบบเหมาลํา ทั้งในเสนทางการบินแบบประจําของบริษัทฯ และเสนทาง
การบินอื่นๆ ตามความตองการของลูกคา โดยบริษัทฯ จะใหบริการดังกลาวหากมีเครื่องบินวางนอกเหนือจากเที่ยวบินประจํา การ
ใหบริการเชาเหมาลํามีเพื่อเพิ่มอัตราการใชเครื่องบินโดยไมกระทบตอตารางการบินแบบประจํา โดยบริษัทฯ มีรายไดจากการ
ใหบริการเชาเหมาลําเทากับ 104.0 ลานบาท 45.1 ลานบาท และ 80.1 ลานบาท สําหรับป 2554 ป 2555 และป 2556 สําหรับงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการเชาเหมา
ลําเทากับ 25.8 ลานบาท และ 10.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยรายไดจากการใหบริการแบบเหมาลําคิดเปนสัดสวนต่ํากวารอยละ 1
ของรายไดคาโดยสารตอปซึ่งคิดเปนสัดสวนที่นอ ยมาก
16.6.1.2 รายไดจากธุรกิจสนามบิน
รายไดจากธุรกิจสนามบินคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.3 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2556 (ไมรวมกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย) รายไดจากธุรกิจสนามบินมาจากรายไดคาบริการผูโดยสารซึ่งไดรับจาก
ผูโดยสารขาออก โดยระหวางป 2554-2556 รายไดจากธุรกิจสนามบินเพิ่มขึ้นจาก 368.8 ลานบาทในป 2554 เปน 447.0 ลานบาท
ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 21.2 และเพิ่มเปน 485.5 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6
สําหรับไตรมาสที่ 2 ป 2557 รายไดจากธุรกิจสนามบินเทากับ 269.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 จาก 251.8 ลานบาท ในงวด
เดียวกันของป 2556 โดยการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจสนามบิน โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูโดยสารและจํานวน
เที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินสมุย อยางไรก็ดี รายไดตอผูโดยสารไดลดลงเล็กนอยในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน ป 2557 ตามสัดสวนของผูโดยสารในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ปจจุบัน บริษัทฯ เปนเจาของและเปนผูดําเนินธุรกิจสนามบินทั้ง 3 สนามบิน ซึ่งไดแกสนามบินสมุย สนามบินตราด
และสนามบินสุโขทัย โดยสนามบินสมุยเปนสนามบินที่สําคัญที่สุดของบริษัทฯ ในดานรายได ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 97.4
ของรายไดจากธุรกิจสนามบิน ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวม เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกเปน
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เวลา 30 ป (สิ้นสุดป 2579) เปนจํานวนเงิน 9,300 ลานบาท และในวันเดียวกันบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาชวงสนามบินสมุยจาก
กองทุนเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่นที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดทําสัญญา
อีกฉบับหนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจากกองทุนรวม เปนระยะเวลา 30 ป โดยสัญญาเชา
ระยะยาวกับกองทุนรวมกําหนดคาตอบแทนแบบคงที่เดือนละ 47.5 ลานบาท (ประกอบดวยคาเชาชวง 26.1 ลานบาทตอเดือน
และสิ่งอํานวยความสะดวก 21.4 ลานบาทตอเดือน) รายการดังกลาวจัดเปนธุรกรรมการจัดหาเงิน (financing transaction) จึง
ปรากฎในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีคาตอบแทนเพิ่มเติมตามการผันแปรของจํานวน
ผูโดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเขาซึ่งปรากฎอยูในคาใชจายทางการเงิน บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหนวยลงทุนรอยละ 25 ของ
กองทุนรวม นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ นําการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 มาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลใชบังคับ
บริษัทฯ จึงรวมประมาณการของคาเชาผันแปรมารวมคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของสัญญาเชา
จํานวนผูโดยสารและเที่ยวบิน
ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

717,038

839,953

935,070

487,660

493,755

- รายไดคาบริการผูโดยสาร
(บาทตอผูโดยสาร)

499.7

519.3

507.5

504.6

531.1

- เที่ยวบิน (เที่ยว)

19,433

21,638

22,417

11,136

11,211

- ผูโดยสารขาออก (คน)

36,423

30,789

35,078

19,102

22,125

- รายไดคาบริการผูโดยสาร (บาทตอผูโดยสาร)

181.5

215.3

182.6

182.5

204.7

- เที่ยวบิน (เที่ยว)

1,830

1,749

2,082

1,006

1,074

44,393

28,733

26,350

12,885

11,915

- รายไดคาบริการผูโดยสาร (บาทตอผูโดยสาร)

88.2

144.1

174.2

173.0

204.6

- เที่ยวบิน (เที่ยว)

2,228

1,632

1,460

724

723

จํานวนผูโดยสารและเที่ยวบิน

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

สนามบินสมุย
- ผูโดยสารขาออก (คน)

สนามบินตราด

สนามบินสุโขทัย
- ผูโดยสารขาออก (คน)
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รายไดจากสนามบินสมุย
หนวย: ลานบาท
รายไดจากสนามบินสมุย
รายไดคาบริการผูโดยสาร

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

358.3

436.2

474.5

246.1

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557
262.2

รายไดคาบริการผูโดยสารจากสนามบินสมุย เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 358.3 ลานบาทในป 2554 เปน 436.2 ลานบาทใน
ป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 ตอป จากจํานวนผูโดยสารขาออกที่ใชบริการสนามบินสมุยเพิ่มขึ้นจาก 717,038 คน
ในป 2554 เปน 839,953 คนในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.1 ซึ่งเกิดจากการที่จํานวนผูโดยสารตางประเทศเพิ่มขึ้น
และรายไดคาบริการผูโดยสารจากสนามบินสมุย ไดเพิ่มเปน 474.5 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8
เนื่องจากจํานวนผูโดยสารขาออกที่ใชบริการสนามบินสมุยเปน 935,070 คนในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 ทั้งนี้
ปจจุบันคาบริการผูโดยสารที่สนามบินสมุยเทากับ 600 บาทตอผูโดยสารระหวางประเทศ และ 300 บาทตอผูโดยสารในประเทศ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายไดคาบริการผูโดยสารจากสนามบินสมุย เทากับ 262.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก 246.1 ลานบาทในงวดเดียวกันของป 2556 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 เนื่องจากจํานวนผูโดยสารขาออกที่ใช
บริการสนามบินสมุยเพิ่มขึ้น จาก 487,660 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 493,755 ในงวดเดียวกันของป
2557 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 1.25
รายไดจากสนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย
หนวย: ลานบาท
รายไดจากสนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย
รายไดคาบริการผูโดยสาร

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

10.5

10.8

11.0

5.7

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557
7.0

รายไดจากสนามบินตราดและสนามบินสุโขทัยคิดเปนประมาณรอยละ 2.9 รอยละ 2.4 รอยละ 2.3 และ รอยละ 2.6 ของ
รายไดจากธุรกิจสนามบิน ในระหวางป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ โดยมี
รายไดคาบริการผูโดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 10.5 ลานบาทในป 2554 เปน 10.8 ลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่ม ที่รอยละ 2.9
และเพิ่มขึ้นเปน 11.0 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่ม ที่รอยละ 1.9 ทั้งนี้ จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการสนามบินทั้งสอง
ลดลงจาก 80,816 คนในป 2554 เปน 59,522 คนในป 2555 และเพิ่มขึ้นเปน 61,428 คนในป 2556 โดยปจจุบันคาบริการผูโดยสาร
ที่สนามบินตราดเทากับ 200 บาทตอผูโดยสารในประเทศ และ 400 บาทตอผูโดยสารระหวางประเทศ และคาบริการผูโดยสารที่
สนามบินสุโขทัยเทากับ 200 บาทตอผูโดยสารในประเทศและเทากับ 500 บาทตอผูโดยสารระหวางประเทศ (สนามบินสุโขทัยมี
การใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศเปนครั้งคราวสําหรับเที่ยวบินเชาเหมาลํา) สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 รายไดคาบริการผูโดยสารจากสนามบินตราดและสนามบินสุโขทัย เพิ่มเปน 7.0 ลานบาท จาก 5.7 ลานบาท ในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 22.8 เนื่องจากจํานวนผูโดยสารที่เดินทางจากสนามบินตราด
เพิ่มขึ้นและรายไดตอผูโดยสารจากรายไดคาบริการผูโดยสารเพิ่มขึ้น
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รายไดคาบริการผูโดยสาร (ตอผูโดยสาร) ของสนามบินตราดอยูในชวงประมาณ 180-200 บาทตอผูโดยสาร
ภายในประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีการทํากิจกรรมสงเสริมการขายใหแกประชากรทองถิ่น รายไดคาบริการผูโดยสาร (ตอ
ผูโดยสาร) สําหรับผูโดยสารตางประเทศ เทากับ 400 บาท สวนรายไดคาบริการผูโดยสาร (ตอผูโดยสาร) ของสนามบินสุโขทัยอยู
ที่ประมาณ 100 บาทตอผูโดยสาร เนื่องจากมีผูโดยสารจํานวนหนึ่งมาผานที่สนามบินสุโขทัยเพื่อเดินทางไปตอที่จังหวัดลําปาง
อยางไรก็ดี เมื่อเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนเที่ยวบินเปน กรุงเทพ-ลําปาง (ไมแวะพักสุโขทัย) ทําใหจํานวนผูโดยสารขา
ออกที่สนามบินสุโขทัยลดลงแตรายไดคาบริการผูโดยสารตอผูโดยสารเริ่มเพิ่มขึ้นในชวงประมาณ 150-170 บาทตอผูโดยสาร
16.6.1.3 รายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินผานบริษัทยอยและบริษัทรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
BFS Ground

บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลดไวดไฟลทเซอรวิส จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 90.00 ประกอบธุรกิจใหบริการภาคพื้นและใหบริการในลานจอดและ
อุปกรณภาคพื้นในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง BFS Ground มีบริษัทยอยที่ถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 51.00 คือ บริษัท บีเอฟเอสคารโก ดีเอ็มเค จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการคลังสินคาที่
สนามบินดอนเมือง

BAC

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 90.00
ประกอบธุรกิจใหบริการครัวการบินณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง BAC มีบริษัทยอยที่ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 99.99 คือ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด ประกอบธุรกิจรานอาหาร และ
บริษัทยอยที่ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 69.99 คือ บริษัท บางกอกแอรเคเทอริ่งภูเก็ต จํากัด
ประกอบธุรกิจดานครัวการบินที่สนามบินภูเก็ต

PGGS

บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จํากัด เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ
99.99 ประกอบธุ ร กิจ ให บ ริก ารภาคพื้น และบริก ารในลานจอดและอุ ป กรณ ภ าคพื้ น ที่
สนามบินสมุย

BFS Cargo

บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก จํากัด เปนบริษัทรวมที่บริษัท ฯ ถือหุนในสั ดสวนรอยละ
49.00 ประกอบธุรกิจใหบริการคลังสินคาระหวางประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเนื่องจาก
เปนบริษัทรวมรายไดจาก BFS Cargo จะไมไดแสดงในรายไดจากการขายและบริการ แตจะ
แสดงในสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่ง BFS Cargo มีบริษัทรวมที่ ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 49.00 คือ บริษัท บีเอฟเอสคารโก ดีเอ็มเค จํากัด ประกอบธุรกิจใหบริการ
คลังสินคาที่สนามบินดอนเมือง
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รายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
รายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินประกอบดวย

ป 2554
BFS Ground
BAC
PGGS
BAGS Ground
รวม

ป 2555
1,088.4
697.9
273.1
2,059.5

1,227.7
803.0
35.0
234.8
2,300.5

ป 2556
1,508.7
936.0
211.4
2,656.1

งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2556
715.4
465.8
104.8
1,286.0

หนวย : ลานบาท
งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2557
762.3
455.0
120.1
1,337.4

BFS Ground
รายไดจาก BFS Ground เพิ่มขึ้นจาก 1,088.4 ลานบาท ในป 2554 เปน 1,227.7 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินที่ใหบริการเพิ่มขึ้นจาก 38,417 เที่ยวบินตอป ในป 2554 เปน 43,856 เที่ยวบินตอป
ในป 2555 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มเที่ยวบินของลูกคาสายการบินเดิม และการมีลูกคาสายการบินใหมเพิ่มขึ้นสุทธิ 7 สายการบิน
ในป 2556 รายไดจาก BFS Ground เพิ่มเปน 1,508.7 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 22.9 เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินที่
ใหบริการเพิ่ม เปน 51,838 เที่ยวบินตอป ในป 2556 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มเที่ยวบินของลูกคาสายการบินเดิม และการมีลูกคา
สายการบินใหมเพิ่มขึ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 BFS Ground มีรายได762.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
715.4 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินที่
ใหบริการเพิ่มขึ้นจาก 24,454 เที่ยวบิน เปน 27,984 เที่ยวบินในชวงระยะเวลาดังกลาว
BAC
รายไดจาก BAC เพิ่มขึ้นจาก 697.9 ลานบาท ในป 2554 เปน 803.0 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ
15.1 เนื่องจากจํานวนอาหารที่ผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 6.3 ลานที่ในป 2554 เปน 7.5 ลานที่ ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 19.2 ทั้งนี้ เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณผูโดยสาร และจากที่ BAC มีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น 1 สายการบิน ในป 2556
รายไดจาก BAC เพิ่มเปน 936.0 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 เนื่องจากจํานวนอาหารที่ผลิตทั้งหมดเพิ่มเปน 8.6
ลานที่ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 ทั้งนี้ เปนผลจาก BAC มีจํานวนลูกคาเพิ่มขึ้น โดยหลักจากเที่ยวบินของบริษัทฯ และ
จากการที่มีลูกคาสายการบินใหมเพิ่มขึ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 BAC มีรายไดเทากับ 455.0 ลานบาท
ลดลงจาก 465.8 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 หรือคิดเปนอัตราการเลดลงรอยละ 2.3 ในขณะที่จํานวน
อาหารที่ผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 4.3 ลานที่ ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 4.4 ลานที่ ในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 จํานวนอาหารที่ผลิตและใหบริการแกสายการบินอื่นลดลงจาก 2.7
ลานที่ ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 2.4 ลานที่ ในชวงเวลาเดียวกันของป 2557
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BAGS Ground
BAGS Ground คือ บริษัท แบ็กส บริการภาคพื้น จํากัด เดิมเปนบริษัทยอยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ประกอบ
ธุรกิจใหบริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นที่สนามบินตางๆ เชน สนามบินสมุย สนามบินเชียงใหม และสนามบินภูเก็ต เปน
ตน โดยที่บริษัทฯ ไดขาย BAGS Ground ใหแกบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 จากการปรับโครงสรางธุรกิจ โดยในป
2554 BAGS Ground มีรายได 273.1 ลานบาท และระหวาง 1 มกราคม ถึง 14 สิงหาคม 2555 มีรายได 234.8 ลานบาท
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ขาย BAGS Ground บริษัทฯ ไดจัดตั้ง PGGS ซึ่งถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 99.99 ขึ้นเพื่อ
รับสัมปทานจากบริษัทฯ เพื่อใหบริการภาคพื้น บริการในลานจอดและอุปกรณภาคพื้นที่สนามบินสมุย
PGGS
PGGS เริ่มดําเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 และประกอบธุรกิจโดยการใหบริการภาคพื้นดินแกสายการบินตางๆ
ในสนามบินสมุย โดยมีรายได 35.0 ลานบาท ในป 2555และ 211.4 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 504.1 โดย
หลักเนื่องจากบริษัทฯ ไดบันทึกรายไดจาก PGGS ในป 2556 เต็มจํานวนทั้งป ในขณะที่ PGGS เพิ่งเริ่มดําเนินกิจการตั้งแตวันที่
15 สิงหาคม 2555 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 PGGS มีรายได เทากับ 120.1 ลานบาท เพิ่มจาก 104.8 ลาน
บาท ในงวดเดียวกันของป 2556 ซึ่งคิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.6 โดยหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเที่ยวบินที่
ใหบริการในสนามบินสมุยรวมถึงเที่ยวบินที่ดําเนินการโดย สายการบินซิลคแอร สายการบินฟลายเออรฟลาย และการบินไทย
16.6.1.4 รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ
บริษัทฯ มีรายไดอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน ซึ่งมี
องคประกอบหลักคือกําไรจากการขายเงินลงทุน และเงินปนผลรับจากเงินลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินปนผลรับ
เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
รายไดอื่นๆ (1)
รวมรายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ

ป 2554

ป 2555

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

325.3

818.9

41.6

42.0

3.4

91.6

135.3

219.6

219.3

243.8

545.8

-

-

-

-

-

226.8

3.0

3.0

-

376.2

581.3

538.1

203.1

296.4

1,338.9

1,762.3

802.4

467.3

543.6

หมายเหตุ (1) รายไดอื่นๆ มีองคประกอบหลักคือรายไดดอกเบี้ยรับ คาธรรมเนียมบัตรโดยสาร และกําไรจากการขายทรัพยสิน เปนตน

ทั้งนี้ รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ เพิ่มขึ้นจาก 1,338.9 ลานบาทในป 2554 เปน 1,762.3 ลานบาทในป 2555 คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 31.6 และลดลง เปน 802.4 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 54.5 สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 รายไดที่ไมไดแบงตามสายธุรกิจ เพิ่มเปน 543.6 ลานบาท จาก 467.3 ลานบาทในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย
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เทากับ 325.3 ลานบาท 818.9 ลานบาท 41.6 ลานบาท 42.0 ลานบาท และ 3.4 ลานบาทในป 2554 ป 2555 ป 2556 งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2557 ตามลําดับ บริษัทฯ มีกําไรจากการขายหุน BGH
อยางมีนัยสําคัญในป 2555 เนื่องจากราคาตนทุนหุน BGH ต่ํากวาราคาขายหุน BGH อยางไรก็ตาม แมวาจะมีการขายหุนออก
จํานวนหุนสุทธิที่บริษัทฯ ถือเพิ่มขึ้น ณ สิ้นป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อหุนเพิ่มในชวงเวลาดังกลาว และอยูในระดับ
คอนขางคงที่ ณ สิ้นป 2555 และป 2556 ตอเนื่องจนถึงสิ้นงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โปรดพิจารณาพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดจากหัวขอ “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ-การลงทุนในหุนสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จํากัด (มหาชน) สวนที่ 2 หนา 11” ทั้งนี้ กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวไมใชรายไดที่จะเกิดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่อง
สําหรับรายไดจากเงินปนผลรับจากการลงทุนในหุนสามัญของ BGH และหลักทรัพยประเภทหุนสามัญของบริษัทตางๆ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้นจาก 91.6 ลานบาท ในป 2554 เปน 135.3 ลานบาท ในป 2555 หรือคิดเปนอัตราการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 47.8 และเพิ่มเปน 219.6 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 62.3 โดยการเพิ่มขึ้นดังกลาวสวน
ใหญเปนผลมาจากผลประกอบการของ BGH ที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง จึงมีการจายเงินปนผลในอัตราตอหุนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ในงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีรายไดจากเงินปนผลรับจากการลงทุนในหุนสามัญของ BGH และหลักทรัพย
ประเภทหุนสามัญของบริษัทตางๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เพิ่มขึ้นเปน 243.8 ลานบาท จาก 219.3 ลานบาทในชวงเวลา
เดียวกันของป 2556 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.2 โดยบริษัทฯ และบริษัทยอย ถือหุนใน BGH จํานวน 121.94 ลานหุน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 121.34 ลานหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 121.4 ลานหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1,213.4 ลานหุน ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 1 บาท เปน 0.1 บาทในเดือนเมษายน 2557
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายการพิเศษซึ่งเปนรายการที่ไมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมถือเปนการดําเนินงานปกติของ
บริษัทฯ โดยป 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอยเทากับ 226.8 ลานบาท (กรุณาดูรายละเอียดการปรับ
โครงสรางธุรกิจในหัวขอ 2.4.1) รวมถึงการปดกิจการของ Universal Catering & Services (Mauritius) Co., Ltd. ในป 2554 ซึ่ง
บริษัทฯ ไดรับเงินทุนคืนในป 2555 นอกจากนี้ ในป 2554 จากการยกเลิกสัญญาจํานวน 1 ฉบับ บริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยเทากับ
545.8 ลานบาท และไดรับเงินมัดจําคืนจํานวน 178.1 ลานบาท (แสดงในงบกระแสเงินสด) และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินชดเชยจํานวน 22.5 ลานบาท (แสดงในคาใชจายอื่นๆ ในงบกําไรขาดทุน) สําหรับสิ้นสุดป 2556 บริษัทฯ บันทึกกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 3.0 ลานบาท โดยหลักมาจากการขายบริษัท Bangkok Airways (Cambodia) Co., Ltd. ทั้งนี้ ใน
ป 2554 บริษัทฯ ไมมีกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
16.6.1.5 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ เพิ่มจาก 256.9 ลานบาทในป 2554 เปน 359.0 ลานบาท ในป
2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 39.7 โดยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากสวนแบงกําไร
จากการลงทุนใน BFS Cargo ที่เพิ่มขึ้นในป 2555 เปน 180.2 ลานบาท จาก 119.3 ลานบาทในป 2554 เนื่องจาก BFS Cargo มีผล
การดําเนินงานที่ดีขึ้น และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจากกองทุนรวม ที่เพิ่มขึ้นในป 2555 เปน 178.8 ลานบาท จาก
เดิม 137.7 ลานบาท ในป 2554 เนื่องจากกองทุนรวมมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในป 2556 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวมของบริษัทฯ มีจํานวน 394.0 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 9.7 เปนผลมาจากสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน
กองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นในป 2556 เปน 204.3 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน BFS Cargo ที่เพิ่มขึ้นเล็กนอย เปน 189.7
ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 208.2
ลานบาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 8.4 จาก 192.1 ลานบาทในงวดเดียวกันของป 2556 เปนผลมาจากสวนแบงกําไรจากการลงทุนใน
BFS Cargo ที่เพิ่มขึ้นในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เปน 102.9 ลานบาท จากเดิม 90.2 ลานบาทในงวดหกเดือน
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สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มขึ้นในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เปน 105.4 ลานบาท จากเดิม 101.9 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
16.6.2 การวิเคราะหคาใชจาย
ภาพรวมคาใชจาย
คาใชจายประกอบดวยตนทุนขายและบริการ คาใชจายในการขายและบริหารเปนหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หนวย : ลานบาท
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ

ป 2554

ป 2555

งวดหกเดือนสิ้นสุด งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557

ป 2556

10,796.2

13,164.5

15,034.1

7,005.5

8,746.5

957.9

1,089.5

1,425.2

700.4

714.4

1,160.2

1,431.9

1,690.0

815.3

669.8

369.3

-

-

-

-

คาใชจายอื่น

61.4

34.4

70.6

35.9

6.4

คาใชจายรวม

13,345.0

15,720.3

18,219.8

8,557.0

10,137.1

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา

ตนทุนขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการเปนคาใชจายหลักของบริษัทฯ ซึ่งคิดเปนรอยละ 83.7 รอยละ 82.5 และรอยละ 86.3 ของคาใชจาย
รวม ในป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ ตนทุนขายและบริการมีองคประกอบหลัก คือ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นๆ ของพนักงาน คาบริการผูโดยสาร คาเชาเครื่องบินและคาซอมแซม
เครื่องบิน เปนตน ซึ่งสวนใหญเปนตนทุนขายและบริการของธุรกิจสายการบิน โดยบริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น จาก
10,796.2 ลานบาท ในป 2554 เปน 13,164.5 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 21.9 และ เพิ่มขึ้นเปน 15,034.1
ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีตนทุนขาย
และบริการเทากับ 8,746.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24.9 จากงวดเดียวกันของป 2556 ซึ่งเทากับ 7,005.5 ลานบาท โดยการเพิ่มขึ้น
ของตนทุนขายและบริการเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง คาเชาเครื่องบิน และคาใชจายในการนําเครื่องบิน
ลงจอด
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ตนทุนขายและบริการสามารถแบงไดตามธุรกิจดังนี้
หนวย : ลานบาท
ตนทุนขายและบริการ

ป 2554

ป 2555

งวดหกเดือนสิ้นสุด งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557

ป 2556

ธุรกิจสายการบิน

8,567.4

10,667.4

12,344.0

5,691.9

7,316.3

ธุรกิจสนามบิน

294.4

353.1

411.0

218.5

191.6

1,055.7

1,199.9

1,390.8

658.5

785.7

BAC

609.3

717.9

823.2

394.2

434.6

BAGS Ground

128.2

94.7

-

-

-

-

4.3

22.1

11.3

18.4

141.2

127.3

43.0

31.1

-

10,796.2

13,164.5

15,034.1

7,005.5

8,746.5

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
BFS Ground

PGGS
ธุรกิจอื่นๆ
รวม

คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายคิดเปนรอยละ 6.9 และรอยละ 7.8 ของคาใชจายรวมในป 2555 และป 2556 ตามลําดับคาใชจายใน
การขายประกอบดวยคาใชจายในการสงเสริมการขายเปนหลัก และเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง เปนลําดับรองลงมา โดยบริษัทฯ มี
คาใชจายในการขายเพิ่มขึ้น จาก 957.9 ลานบาทในป 2554 เปน 1,089.5 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7
ซึ่งหลักๆ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินตามที่แสดงดานลาง และบริษัทฯ มีคาใชจายใน
การขายเพิ่มเปน 1,425.2 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 ซึ่งหลักๆ มาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายใน
การโฆษณาและสงเสริมการขายจํานวน 195.0 ลานบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาใชจาย
ในการขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 714.4 ลานบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ 700.4 ลานบาทในงวดเดียวกันของป 2556 ทั้งนี้ คาใชจายใน
การขาย สามารถแบงไดตามธุรกิจ ดังนี้
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หนวย : ลานบาท

คาใชจายในการขาย

ป 2554

ธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน

ป 2555

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

940.5

1,072.9

1,409.4

692.5

707.0

3.7

2.3

2.9

1.6

1.8

BAC

12.1

12.7

12.9

6.3

5.6

ธุรกิจอื่นๆ

1.6

1.6

-

-

-

957.9

1,089.5

1,425.2

700.4

714.4

ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
BFS Ground

รวม

คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารคิดเปนรอยละ 9.1 และรอยละ 9.3 ของคาใชจายรวมในป 2555 และป 2556 ตามลําดับ คาใชจาย
ในการบริหารประกอบดวย เงินเดือน และเบี้ยเลี้ยงพนักงาน และคาตอบแทนผูบริหาร เปนหลัก โดยบริษัทฯ มีคาใชจายในการ
บริหารเพิ่มขึ้น จาก 1,160.2 ลานบาท ในป 2554 เปน 1,431.9 ลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 23.4 และเพิ่ม
เปน 1,690.0 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 18.0 เนื่องจากการเพิ่มเงินเดือนเพื่อที่จะรักษาพนักงานไว
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริหารเทากับ 669.8 ลานบาท ลดลงจาก 815.3 ลาน
บาทในงวดเดียวกันของป 2556 คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 17.8 เนื่องจากผลกระทบจากการนําการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทาํ ขึ้นตามรูปแบบกฎหมายมาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ (ผูลงทุนกรุณาพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 2 ของงบการเงินรวม
ระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารแนบ 4.1 ของเอกสารฉบับ
นี้) ทั้งนี้ คาใชจายในการบริหาร สามารถแบงไดตามธุรกิจ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
คาใชจายในการบริหาร
ธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
BFS Ground
BAC
BAGS Ground
PGGS
ธุรกิจอื่นๆ
รวม

745.3

1,032.2

1,282.3

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556
626.5

205.3
168.4
4.1
37.1
1,160.2

194.0
166.7
6.1
0.5
32.5
1,431.9

222.8
181.3
3.3
0.3
1,690.0

106.8
80.3
1.5
0.2
815.3

ป 2554

ป 2555
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จากตารางขางตนจะเห็นไดวาตนทุนขายและบริการ คาใชจายในการขาย และคาใชจายในการบริหารสวนใหญจะมาจาก
ธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินเปนหลัก โดยในป 2556 คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.8 รอยละ 98.9 และรอยละ 75.9 ของ
ตนทุนขายและบริการรวม คาใชจายในการขายรวม และคาใชจายในการบริหารรวม ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ป 2557 บริษัทฯ ลดยอดหนี้จํานวน 13.4 ลานบาทใหบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยงคือบริษัท มอร
แดนฟรี จํากัด โดยไดบันทึกการลดหนี้ดังกลาวเปนคาใชจายในการบริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ และการตัดจําหนายหนี้สูญไวแลว และจะนําไปถือปฏิบัติกับทุกบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่
เสมือนมีความขัดแยง
คาใชจายธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน
คาใชจายดําเนินงานธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน ประกอบดวยตนทุนขายและบริการ คาใชจายในการขาย และ
บริหาร ดังนี้
หนวย : ลานบาท
คาใชจายธุรกิจสายการบินและ
ธุรกิจสนามบิน

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือนสิ้นสุด งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน
2556
2557

ตนทุนขายและบริการ

8,861.8

11,020.5

12,755.0

5,910.4

7,507.9

คาใชจายในการขาย

940.5

1,072.9

1,409.4

692.5

707.0

คาใชจายในการบริหาร

745.3

1,032.2

1,282.3

626.5

470.2

10,547.6

13,125.6

15,446.7

7,229.4

8,685.1

คาใชจายในการดําเนินงาน

16.6.2.1 ธุรกิจสายการบิน
ตนทุนขายและบริการสวนใหญของธุรกิจสายการบิน คือ คาน้ํามันเชื้อเพลิง (รวมถึงกําไร/ขาดทุนจากการเขาทํา
ธุรกรรมเพื่อบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง) เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นๆ ของฝายปฏิบัติการบิน (นักบิน ลูกเรือ และ
พนักงานปฏิบัติการภาคพื้น) คาบริการผูโดยสาร คาเชาเครื่องบิน คาซอมแซมเครื่องบิน และคาธรรมเนียมวิทยุการบิน เปนตน ซึ่ง
สวนใหญเปนตนทุนผันแปรตามจํานวนเที่ยวบิน และจํานวนผูโดยสาร โดยหากบริษัทฯ ใหบริการเที่ยวบินเพิ่มเติม บริษัทฯ จะมี
คาใชจายประเภทดังกลาวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาบริการผูโดยสาร คาเชาเครื่องบิน คาซอมแซมเครื่องบิน
และคาธรรมเนียมวิทยุการบินรวมกันคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 70.4 ของตนทุนขายและบริการรวมของธุรกิจสายการบินใน
ป 2556 ทั้งนี้ ตนทุนขายและบริการสวนที่เหลือสวนใหญคือ เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ
16.4 ของตนทุนขายและบริการรวมของธุรกิจสายการบินในป 2556 ทั้งนี้ ตนทุนขายและบริการที่สําคัญมีดังตอไปนี้
คานํ้ามันเชื้อเพลิง : บริษัทฯ มีตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจาก 3,049.2 ลานบาทในป 2554 เปน 3,852.7 ลานบาท
ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 26.4 และเพิ่มเปน 4,158.8 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 7.9
ทั้งนี้ ตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนตนทุนที่มีสัดสวนที่สูงที่สุดในตนทุนขายและบริการและเปนตนทุนผันแปรตามจํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติการบิน โดยที่ผานมา บริษัทฯ ใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นจาก 728,857 บารเรล ในป 2554 เปน 882,581 บารเรล ในป
2555 ในขณะที่ราคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไดอยูในระดับใกลเคียงกันที่ 125.59 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล และ 126.84 เหรียญสหรัฐฯ
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ตอบารเรล ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ ในป 2556 บริษัทฯ ใชน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นถึง 1,004,683 บารเรล แตราคาซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงไดลดลงเล็กนอยอยูในระดับที่ 122.99 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล เนื่องจากการขยายฝูงบิน เสนทางการบิน และ
ความถี่ของเที่ยวบิน ทั้งนี้ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนไปตามราคาตลาดโลกซึ่งไมสามารถควบคุมได ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีการ
ปองกันความเสี่ยงราคาน้ํามันในสัดสวนถัวเฉลี่ยรอยละ 58.3 ของประมาณการปริมาณการใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แตก็ไม
อาจบริหารจัดการความเสี่ยงไดทั้งหมด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 471,991 บารเรล และ 595,978 บารเรล ตามลําดับ และราคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงอยู
ที่ 122.28 เหรียญสหรัฐฯตอบารเรล และ 120.94 เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรลในชวงเวลาเดียวกัน โดยมีตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่ม
จาก 1,900.8 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 2,606.9 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 37.2
ทั้งนี้ แมวาราคาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจะต่ําลงแตตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ออนคา
ลงจากประมาณ 31.0 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปนประมาณ 32.5 บาทตอเหรียญ
สหรัฐฯ ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ป 2557
คาบริการผูโดยสาร : บริษัทฯ มีคาบริการผูโดยสารเพิ่มขึ้นจาก 1,218.7 ลานบาทในป 2554 เปน 1,719.6 ลานบาท ในป
2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 41.1 และเพิ่มเปน 2,085.3 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 21.3 สําหรับ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาบริการผูโดยสาร 1,281.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 30.8 จาก 980.0 ลาน
บาท ในงวดเดียวกันของป 2556 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของคาบริการผูโดยสาร เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม เปนผลจากการเพิ่มผูโดยสาร
และการเพิ่มระดับการบริการใหแกผูโดยสาร
คาซอมแซมเครือ่ งบิน : บริษัทฯ มีคาซอมแซมเครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก 933.6 ลานบาท ในป 2554 เปน 1,217.0 ลานบาท
ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 30.4 และเพิ่มเปน 1,411.2 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.0
สําหรับในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาซอมแซมเครือ่ งบิน 971.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 45.3 จาก
668.3 ลานบาทจากงวดเดียวกันของป 2556 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของคาซอมแซมเครือ่ งบิน รวมถึงคาใชจายที่บริษัทฯ ตองสํารองและ
นําสงเพื่อการซอมบํารุงเครื่องบินใหกับผูใหเชาตามเงื่อนไขของสัญญาเชาเครื่องบิน (Maintenance Reserve Fund) และคาใชจาย
เพิ่มเติมของฝูงบินที่มีอายุมากขึ้นตามสัญญาเชา
คาเชาเครื่องบิน : บริษัทฯ มีตนทุนคาเชาเครื่องบินเพิ่มจาก 1,211.2 ลานบาท ในป 2554 เปน 1,352.8 ลานบาท ในป
2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.7 เนื่องจาก บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา และ เครื่องบินแอร
บัส เอ 319 จํานวน 1 ลํา และตนทุนคาเชาเครื่องบินเพิ่มเปน 1,530.2 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.1 โดย
หลักมาจากการที่บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบินแอรบัส เอ 320 จํานวน 2 ลํา และ เครื่องบินแอรบัส เอ 319 จํานวน 2 ลําในชวงครึ่ง
ปหลังของป 2556 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีตนทุนคาเชาเครื่องบินจํานวน 930.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 31.7 จากคาเชาเครื่องบินจํานวน 706.2 ลานบาทจากงวดเดียวกันของป 2556
เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่น : บริษัทฯ มีเงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นเพิ่มจาก 1,367.8 ลานบาท ในป
2554 เปน 1,746.6 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.7 เนื่องจากจํานวนพนักงานบนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นเปน
จํานวน 556 คน ในป 2555 จากจํานวน 459 คน ในป 2554 และการปรับโครงสรางการจายเงินเดือนใหกับพนักงานบนเครื่องบิน
โดยรวมสวนที่แปรผันตามจํานวนเที่ยวบินในป 2555 และบริษัทฯ มีเงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นเพิ่มเปน 2,215.9 ลาน
บาทในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 26.9 เนื่องจากมีการขึ้นเงินเดือนเพื่อรักษาพนักงานไว เปนหลัก สําหรับงวดหก
สวนที่ 2 หนา 390

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่น จํานวน 1,064.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
10.2 จาก 966.1 ลานบาทจากงวดเดียวกันของป 2556
16.6.2.2 ธุรกิจสนามบิน
ตนทุนขายและบริการของธุรกิจสนามบินเพิ่มจาก 294.4 ลานบาทในป 2554 เปน 353.1 ลานบาทในป 2555 คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 19.9 และเพิ่มเปน 411.0 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 เนื่องจากการเติบโต
ของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจํานวนเที่ยวบินและจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น องคประกอบหลักของตนทุนขายและบริการของธุรกิจ
สนามบิน คือ คาบุคลากร คาสาธารณูปโภค และคาเสื่อมราคา เปนตน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ
มีตนทุนขายและบริการของธุรกิจสนามบินเทากับ 191.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.3 จากงวดเดียวกันของปกอนหนาที่ 218.5
ลานบาท
คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน
คาใชจายในการขายและบริหาร : คาใชจายในการขายมีองคประกอบหลักคือ คาใชจายในการสงเสริมการขายเปนหลัก
สวนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง เปนลําดับรองลงมา สวนคาใชจายในการบริหารมีองคประกอบหลัก คือ เงินเดือนพนักงานและเบี้ย
เลี้ยง คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 1,685.8 ลานบาทในป 2554 และเทากับ 2,105.1 ลานบาท ในป 2555 คิดเปนอัตรา
การเพิ่มขึ้นรอยละ 24.9 และในป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและคาใชจายในการบริหารเทากับ 2,691.7 ลานบาท คิดเปน
อัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 27.9 โดยที่คาใชจายดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก มีการเพิ่มกิจกรรมการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย
รวมทั้งการโฆษณาทางโทรทัศน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ
1,177.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 10.8 จาก 1,319.0 ลานบาท ในงวดเดียวกันของป 2556 โดยคาใชจายที่ลดลงเนื่องจาก บริษัทฯ ลด
กิจกรรมการตลาดลง
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (CASK) สําหรับธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบิน
ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (CASK) : ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารเทากับ 3.87 บาทตอที่นั่งตอ
กม. ในป 2554 เทากับ 3.87 บาทตอที่นั่งตอกม. ในป 2555 และ เทากับ 4.00 บาทตอที่นั่งตอกม. ในป 2556 สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสารเทากับ 3.72 บาทตอที่นั่งตอกม.
ทั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนตนทุนผันแปรที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได การวิเคราะหตนทุนตอปริมาณ
การผลิตดานผูโดยสาร (CASK) โดยไมรวมตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง จะชวยเปนเครื่องชี้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาย
การบิน ซึ่งวัดจากปจจัยที่เกิดจากการบริหารโดยตรงเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (CASK) โดย
ไมรวมตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เทากับ 2.94 บาทตอที่นั่งตอกม. ในป 2554 เทากับ 2.79 บาทตอที่นั่งตอกม. ในป 2555 และเทากับ
2.98 บาทตอที่นั่งตอกม. ในป 2556 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตนทุนตอปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
โดยไมรวมตนทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เทากับ 2.76 บาทตอที่นั่งตอกม.
16.6.2.3 ธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน
ตนทุนขายและบริการ คาใชจายในการขาย และคาใชจายบริหาร ของธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบินสวนใหญมา
จาก BFS Ground และ BAC โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 94.0 รอยละ 95.6 รอยละ 99.1 รอยละ 98.6 ของตนทุนขายและบริการ
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คาใชจายในการขายและการบริหาร ของธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจสนามบิน ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
BFS Ground
ตนทุนขายและบริการของ BFS Ground ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
เทากับ 1,055.7 ลานบาท 1,199.9 ลานบาท 1,390.8 ลานบาท และ 785.7 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 9.8 รอยละ 9.1 รอย
ละ 9.3 และรอยละ 9.0 ของตนทุนขายและบริการรวม ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญประกอบดวยคาแรงพนักงาน และคาอุปกรณเพื่อใช
ในการใหบริการภาคพื้น ทั้งนี้ ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 ในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 15.9 ในป 2556 และเพิ่มขึ้น
รอยละ 19.3 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนพนักงานเพื่อรองรับจํานวนเที่ยวบินที่มากขึ้น และมีการปรับคาแรงขั้นต่ําเปน 300 บาทตอวัน ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อป
2555
คาใชจายในการขายและบริหารของ BFS Ground คิดเปนรอยละ 9.9 รอยละ 7.8 รอยละ 7.2 และรอยละ 8.4 ของ
คาใชจายในการขายและบริหารรวมในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ โดย
สวนใหญประกอบดวยเงินเดือนพนักงาน คาธรรมเนียมบริหารที่จายใหกับ WFS ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละของรายได (กรุณาดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ”ขอมูลสําคัญอื่น-สัญญาสนับสนุนการบริหารการใหบริการกิจการภาคพื้น) และคาเสื่อมราคา
BAC
ตนทุนขายและบริการของ BAC ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ
609.3 ลานบาท 717.9 ลานบาท 823.2 ลานบาท และ 434.6 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5.6 รอยละ 5.5 รอยละ 5.5 และรอย
ละ 5.0 ของตนทุนขายและบริการรวม ตามลําดับ โดยมีองคประกอบหลักคือ คาวัตถุดิบ รองลงมาไดแกคาแรงพนักงาน และคา
โสหุยการผลิต ทั้งนี้ ตนทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.8 ในป 2555 และเพิ่มขึ้นรอยละ 14.7 ในป 2556 เนื่องจากคาแรง
พนักงานและคาโสหุยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น
คาใชจายในการขายและบริหารของ BAC คิดเปนรอยละ 8.5 รอยละ 7.1 รอยละ 6.2 และ รอยละ 6.4 ของคาใชจายใน
การขายและบริหารรวมในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญ
ประกอบดวยคาใชจายพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับเบี้ยประกัน และคาสวัสดิการพนักงาน เปนตน
16.6.2.4 คาใชจายอื่น และขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา
บริษัทฯ มีรายการพิเศษซึ่งเปนรายการที่ไมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมถือเปนการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ โดยป
2554 บริษัทฯ ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาโรงแรมในตางประเทศแหงหนึ่งจํานวน 369.3 ลานบาท เนื่องจากมีการยกเลิก
โครงการการดําเนินธุรกิจโรงแรมที่ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีรายการขาดทุนจากการขายสิทธิการเชาในป 2555 และ ป
2556 ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําไรจากการขายสิทธิการเชาจํานวน 3.6 ลานบาท
คาใชจายอื่น ในป 2554 ป 2555 และป 2556 มีจํานวน 61.4 ลานบาท 34.4 ลานบาท และ 70.6 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ ป 2557 คาใชจายอื่น มีจํานวน 35.9 ลานบาท และ 6.4 ลานบาท
ตามลําดับ ในป 2554 และป 2555 คาใชจายอื่นสวนใหญคือการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในป 2556 คาใชจายอื่นสวนใหญคือ
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การตัดสินทรัพยเสื่อมสภาพออกจากบัญชี และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 คาใชจายอื่นสวนใหญคือผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน
16.6.2.5 คาใชจายทางการเงิน
คาใชจายทางการเงินมีองคประกอบหลักคือ คาเชาตามสัญญาเชาชวงจากกองทุนรวม ทั้งในสวนของคาเชาตามสัญญา
เชาชวง และสวนที่ผันแปรตามจํานวนผูโดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเขาในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ดอกเบี้ยจาย
สถาบันการเงิน และดอกเบี้ยภายใตสัญญาเชาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Sale Agreement) ในป 2556 บริษทั ฯ ไดเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของใน
สวนของสัญญาเชาชวงจากกองทุนรวม เพื่อใหรวมถึงประมาณการคาบริการผันแปร (นอกเหนือจากคาเชาคงที่) มารวมคํานวณ
เพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง การเปลี่ยนวิธีการคํานวณทําใหมูลคาทางบัญชีของเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเปน
การนําประมาณการหนี้สินที่มีในอนาคตตลอดทั้งสัญญามาบันทึกในงบการเงิน
หนวย : ลานบาท
คาใชจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายกองทุนรวม
ดอกเบี้ยจาย (1)
อื่นๆ เชนคาธรรมเนียมบัตรเครดิต
รวม

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ไตรมาสที่ 2 ป 2556

ไตรมาสที่ 2
ป 2557

1,283.0

1,314.1

1,331.7

659.0

643.2

547.2

547.6

433.7

221.4

181.8

16.0

6.1

0.2

0.1

0.2

1,846.3

1,867.8

1,765.6

880.5

825.2

หมายเหตุ (1) ดอกเบี้ยจายสถาบันการเงินและหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease)

ดอกเบี้ยจายกองทุนรวมเพิ่มจาก 1,283.0 ลานบาท ในป 2554 เปน 1,314.1 ลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.4 และเพิ่ม เปน 1,331.7 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 1.3 เนื่องจากผลตางสะสมระหวางคาใชจาย
ดอกเบี้ยตามจริงและคาใชจายดอกเบี้ยที่สูงกวาซึ่งคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของคาเชารวมถึงคาเชาผันแปรตามที่กําหนด
ในการนําการตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย มาถือปฏิบัติ
ซึ่งบริษัทฯ ตองรวมคาเชาผันแปรมารวมคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ดอกเบี้ยจายกองทุนรวมในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ลดลงเล็กนอยจาก 659.0 ลานบาท เปน 643.2 ลานบาท สําหรับ
ดอกเบี้ยจายในป 2554 และป 2555 อยูในระดับใกลเคียงกันและลดลงเล็กนอยในป 2556
16.6.2.6 คาใชจายภาษีเงินได
เนื่องจากบริษทั ฯ มีภาษีรอการตัดจาย บริษัทฯ จึงไมตองชําระภาษีในป 2553 อยางไรก็ดี บริษัทฯ กลับมาดําเนินการ
ชําระภาษีในป 2554 โดยคาใชจายภาษีเงินไดในป 2554 เทากับ 298.1 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่
12 เรื่อง ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติในการบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดเทากับ
458.4 ลานบาท ซึ่งจํานวน 282.0 ลานบาทเปนหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดจายซึ่งบันทึกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ดังกลาว
ในป 2556 บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินได 139.9 ลานบาท ลดลงในอัตรารอยละ 69.5 จากป 2555
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ ป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายภาษีเงินไดเทากับ 129.3 ลานบาท
และ 21.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยการลดลงดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่ภาษีเงินไดรอการตัดจายลดลงและการที่อัตราภาษีเงินได
ลดลงจากรอยละ 23 ในป 2555 เปนรอยละ 20 ในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาซึ่งโดยหลักประกอบดวยผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นกอนป
2556 จํานวน 163.0 ลานบาท และ 1,361.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และป 2554 ตามลําดับ ทั้งนี้ ตามหลักกฎหมาย
ภาษีอากร ผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ สามารถนําไปใชไดเปนเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี นับ
แตรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดผลขาดทุนทางภาษีนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดบันทึกผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดรับสิทธิและประโยชนทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหลายประการสําหรับ
เครื่องบินบางลําของบริษัทฯ สนามบินของบริษัทฯ และกิจการผลิตอาหารของบริษัทฯ ในสนามบินสมุย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดรับ
สิทธิและประโยชนทางภาษีจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนเทากับ 109.4 ลานบาท 212.4 ลานบาท และ 252.8 ลานบาท ในป
2554 ป 2555 และป 2556 ตามลําดับ
16.6.3 การวิเคราะหกําไร
16.6.3.1 กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT) กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บวกกลับดวยคาเสื่อมราคา และคา
ตัดจําหนาย (EBITDA) กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บวกกลับดวยคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาเชา
เครื่องบิน (EBITDAR)
บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (EBIT) ซึ่งคํานวณจากรายไดรวม (ไมรวมรายไดเงินปนผล กําไรจาก
การขายสินทรัพย กําไรจากการขายเงินลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย ดอกเบี้ยรับ และเงินชดเชยจากการยกเลิก
สัญญา) หักดวยคาใชจายรวม (ไมรวมขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา) บวกดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม เทากับ
1,777.3 ลานบาท 2,808.6 ลานบาท 2,676.4 ลานบาท 1,631.4 ลานบาท และ 801.6 ลานบาทในป 2554 ป 2555 ป 2556 งวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 12.3 รอยละ
15.5 รอยละ 13.1 รอยละ 16.4 และรอยละ 7.5 ของรายไดจากการดําเนินงาน ตามลําดับ
บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บวกดวยคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) ซึ่งคํานวณจาก
รายไดรวม (ไมรวมรายไดเงินปนผล กําไรจากการขายสินทรัพย กําไรจากการขายเงินลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ยอย ดอกเบี้ยรับ และเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา) หักดวยคาใชจายรวม (ไมรวมขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา) บวกดวย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บวกกลับดวยคาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย เทากับ 2,401.2 ลานบาท 3,401.2 ลาน
บาท 3,249.3 ลานบาท 1,908.9 ลานบาท และ 1,107.5 ในป 2554 ป 2555 ป 2556 งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และ
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 16.6 รอยละ 18.7 รอยละ 15.9 รอยละ 19.1 และรอยละ
10.3 ของรายไดจากการดําเนินงาน ตามลําดับ
บริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได บวกดวยคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาเชาเครื่องบิน (EBITDAR)
ซึ่งคํานวณจากรายไดรวม (ไมรวมรายไดเงินปนผล กําไรจากการขายสินทรัพย กําไรจากการขายเงินลงทุน กําไรจากการขายเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย ดอกเบี้ยรับ และเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา) หักดวยคาใชจายรวม (ไมรวมขาดทุนจากการขายสิทธิการ
เชา) บวกดวยสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม บวกกลับดวยคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย และคาเชาเครื่องบิน เทากับ
3,612.4 ลานบาท 4,754.0 ลานบาท 4,779.5 ลานบาท 2,615.1 ลานบาท และ 2,037.5 ลานบาท ในป 2554 ป 2555 ป 2556 งวดหก
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เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 24.9 รอยละ
26.2 รอยละ 23.4 รอยละ 26.2 และรอยละ 19.0 ของรายไดจากการดําเนินงาน ตามลําดับ
ตารางแสดงการคํานวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR
หนวย : ลานบาท
2554
(ปรับปรุงใหม)

2555
(ปรับปรุงใหม)

งวดหกเดือน
งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
2556
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556
มิถุนายน 2557
(ปรับปรุงใหม)
990.0
881.9
204.8

กําไรสําหรับป/งวด
290.6
1,832.4
บวก:
คาใชจายทางการเงิน
1,846.3
1,867.8
1,765.6
880.5
825.2
คาใชจายภาษีเงินได
298.1
458.4
139.9
129.3
21.3
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา
369.3
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
72.2
19.4
11.8
หัก:
รายไดเงินปนผล
( 91.6)
( 135.3)
( 219.6)
( 219.3)
( 243.8)
กําไรจากการขายเงินลงทุน
( 325.3)
( 818.9)
( 41.6)
( 41.9)
( 3.4)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
( 226.8)
( 3.0)
( 3.0)
กําไรจากการขายสินทรัพย
( 0.8)
( 99.7)
( 2.4)
( 4.6)
( 4.1)
ดอกเบี้ยรับ
( 63.5)
( 69.3)
( 24.7)
( 10.9)
( 10.2)
(1)
รายไดอื่นที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน
( 545.8)
EBIT
1,777.3
2,808.6
2,676.4
1,631.4
801.6
บวก:
คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย
623.9
592.6
572.9
277.5
305.9
EBITDA
2,401.2
3,401.2
3,249.3
1,908.9
1,107.5
บวก:
คาเชาเครื่องบิน
1,211.2
1,352.8
1,530.2
706.2
930.0
EBITDAR
3,612.4
4,754.0
4,779.5
2,615.1
2,037.5
รายไดรวม
15,523.0
19,519.9
20,721.4
10,256.7
10,980.3
(3)
รายไดจากการดําเนินงาน
14,496.0
18,169.9
20,430.1
9,977.0
10,718.8
EBIT Ratio (รอยละ)
12.3
15.5
13.1
16.4
7.5
EBIDA Ratio (รอยละ)
16.6
18.7
15.9
19.1
10.3
EBITDAR Ratio (รอยละ)
24.9
26.2
23.4
26.2
19.0
(1)
หมายเหตุ รายไดจากการเลิกสัญญาในป 2554
(2)
การคํานวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR รวมถึงการคํานวณ EBIT EBITDA และ EBITDAR ตอรายไดรวม เปนการคํานวณเพิ่มเติม
ซึ่งผูลงทุนไมควรพิจารณาเปนการแสดงผลการดําเนินงานหรือสภาพคลอง หรือใชทดแทนกําไรสําหรับป/งวด หรือกระแสเงินสดจาก
การดําเนินงาน ซึ่งถูกแสดงในงบการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ทั้งนี้ เนื่องจากมีวิธีการคํานวณ EBIT EBITDA
และ EBITDAR หลายวิธี EBIT EBITDA และ EBITDAR ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับมาตรวัดที่
มีชื่อเรียกอยางเดียวกันที่ใชโดยบริษัทอื่น
(3)
รายไดรวมหักรายไดที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงาน (รายไดเงินปนผล กําไรจากการขายเงินลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ยอย กําไรจากการขายสินทรัพย ดอกเบีย้ รับ และรายไดที่ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานอื่น)
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ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาสิ่งชี้วัดผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ใกลเคียงกับ EBIT EBITDA และ EBITDAR มากที่สุดคือ
กําไรสําหรับป/งวด อยางไรก็ดี กําไรสําหรับป/งวด ไดใชมาตราฐานทางบัญชีตางๆ ที่เกี่ยวของกับรายจายเพื่อการลงทุน เชน การ
บันทึกคาเสื่อมราคา และธุรกรรมที่ไมใชการดําเนินงาน เชน ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินได ซึ่งแตกตางกันในแตละ
บริษัท ดังนั้น เพื่อลดความแตกตางดังกลาว EBIT EBITDA และ EBITDAR จะใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการของ
บริษัทฯ และสามารถนําไปเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ได อยางไรก็ดี นักลงทุนควรพิจารณา EBIT EBITDA และ EBITDAR
ควบคูไปกับกําไรสําหรับป/งวด ซึ่งเปนตัวชี้วัดผลประกอบการของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในงบการเงิน ทั้งนี้ เงินจาก EBIT
EBITDA และ EBITDAR อาจไมสามารถนําไปชําระคืนหนี้ได เนื่องจากอาจมีขอจํากัดของเงื่อนไขเงินกู ความจําเปนของรายจาย
เพื่อการลงทุน และภาระผูกพันอื่นๆ
16.6.3.2 กําไรสําหรับป/งวด
บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจาก 290.6 ลานบาท ในป 2554 เปน1,832.4 ลานบาทในป 2555 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 530.5 ซึ่งนอกเหนือจากสาเหตุหลักที่กลาวมาในหัวขอรายไดและคาใชจายแลว กําไรที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากกําไร
จากการขายเงินลงทุนใน BGH เทากับ 818.9 ลานบาทในป 2555 เทียบกับกําไรจากการขายเงินลงทุนใน BGH จํานวน 325.3 ลาน
บาท ในป 2554 และ บริษัทฯ มีกําไรสําหรับปเทากับ 990.0 ลานบาท ในป 2556 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 46.0 เนื่องจาก
สาเหตุหลักที่กลาวมาในหัวขอรายไดและคาใชจาย และการลดลงของกําไรจากการขายเงินลงทุนใน BGH ซึ่งลดลงเหลือ 41.6
ลานบาท ในป 2556 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําไรสําหรับงวดเทากับ 204.8 ลานบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของป 2556 ที่ 881.9 ลานบาท หรือ ลดลงรอยละ 76.8 โดยหลักเนื่องจากคาใชจายเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกวาอัตรา
การเพิ่มของรายได ตามเหตุผลที่ไดกลาวในเบื้องตนโดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 1.9 รอยละ 9.4 และรอยละ 4.8
ในป 2554 ป 2555 และป 2556 ตามลําดับ และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิเทากับ
รอยละ 1.9 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ที่รอยละ 8.6 อยางไรก็ดี หากคํานวณกําไรสุทธิโดยไมรวมรายการพิเศษที่
ไมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมถือเปนการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ กลาวคือ กําไรจากการขายเงินลงทุนตางๆ กําไรจากการขาย
สินทรัพย เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา และขาดทุนจากการขายสิทธิการเชา บริษัทฯ จะมีอัตราขาดทุนสุทธิเทากับรอยละ 1.4
และมีอัตรากําไรสุทธิเทากับ รอยละ 3.5 รอยละ 4.6 และรอยละ 1.8 ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
16.6.3.3 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ ลดลงจาก 3,437.8 ลานบาทในป 2554 เปน 2,535.4 ลานบาท ในป 2555 คิดเปน
อัตราการลดลงรอยละ 26.3 โดยหลักเกิดขึ้นจากการลดลงของผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและการ
เพิ่มขึ้นของภาษีเงินไดซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากภาษีรอการตัดบัญชีของผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่
เพิ่มขึ้น
ในป 2556 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ เทากับ 360.2 ลานบาท ลดลงรอยละ 85.8 จาก 2,535.4 ในป 2555 โดย
หลักเนื่องจากการลดลงของผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย อันเปนผลมาจากราคาตลาดของหุน BGH ที่
คอนขางคงที่ และในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน
4,709.3 ลานบาท จาก 4,195.0 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลกําไรจากการ
วัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
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ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตางประเทศ
บริษัทฯ
บันทึกผลตางของอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตางประเทศเปนกําไรจํานวน 0.6 ลานบาทในป 2554 ในขณะที่บันทึกเปนผล
ขาดทุนจํานวน 0.2 ลานบาทในป 2555 และ 2556 บริษัทฯ ไมมีผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงิน
ตางประเทศในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับผลขาดทุนจํานวน 0.2 ลานบาทในงวดเดียวกันของ
ป 2556
กําไร (ขาดทุน) ของการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย กําไรของการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ของบริษัทฯ ลดลง จาก 3,799.6 ลานบาทในป 2554 เปน 3,169.4 ลานบาทในป 2555 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 16.6 และลด
เปน 450.5 ลานบาทในป 2556 คิดเปนอัตราการลดลงรอยละ 85.8 สําหรับในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กําไร
ของบริษัทฯ ของการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเทากับ 5,886.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,244.0 ลานบาทในงวด
เดียวกับของป 2556 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 12.3 การลดลงในป 2554 ป 2555 และ ป 2556 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคาตลาดของหุน BGH ที่นอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอน และการเพิ่มขึ้นเล็กนอยในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดของหุน BGH เมื่อเทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยราคาหุน
ของ BGH เพิ่มขึ้นจาก 82.0 บาท ณ สิ้นป 2554 เปน 113.5 บาท ณ สิ้นป 2555 และ เปน 117.5 บาท ณ สิ้นป 2556 ในขณะที่
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ใน BGH อยูในระดับเทาๆ กันในแตละชวงระยะเวลาทั้งนี้ แมราคาหุน BGH ในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ลดลงเปน 16.6 บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 1 บาท เปน 0.1 บาทใน
เดือนเมษายน 2557 แตหากคิดเปนมูลคาหุนที่ตราไวที่เทากันราคาดังกลาวยังถือวาสูงกวางวดเดียวกันในปกอนหนา
ผลกระทบของภาษีเงินได บริษัทฯ บันทึกผลกระทบของภาษีเงินไดในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน 362.4 ลานบาท
633.9 ลานบาท และ 90.1 ลานบาท ในป 2554 2555 และป 2556 ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงภาษีรอการตัดบัญชีของผลตางการวัด
มูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายที่บันทึกไว ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสัดสวนการถือหุน BGH ของบริษัทฯ เปนหลัก ตามที่ไดกลาวไว
แลวขางตน สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ บันทึก
ผลกระทบของภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจํานวน 1,048.8 ลานบาท และ 1,177.3 ลานบาท ตามลําดับ
16.6.3.4 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป/งวด
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 บริษัทฯ มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เทากับ 3,728.4 ลานบาท 4,367.8 ลานบาท 1,350.2 ลานบาท 5,076.9 ลานบาท และ 4,914.2
ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.2 ในป 2555 ลดลงรอยละ 69.1 ในป 2556 และลดลงรอยละ 3.2 ในงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา การลดลงในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 โดยหลักเปนผลจากผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของหุน BGH ลดลง อยางไรก็ดี ผล
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของหุน BGH ในป 2555 และป 2556 มีมูลคานอยกวาป 2554 เนื่องจาก ในป
2555 และป 2556 ราคาหุน BGH ปรับขึ้นนอยกวาการปรับขึ้นของราคาหุน BGH ในป 2554 โดยผลกําไรจากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของหุน BGH มีมูลคาเทากับ 3,799.6 ลานบาท 3,169.4 ลานบาท 450.5 ลานบาท 5,244.0 ลานบาท
และ 5,886.7 ลานบาท ในป 2554 ป 2555 ป 2556 งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 ตามลําดับ และคิดเปนอัตรากําไรสําหรับปเทากับรอยละ 1.9 รอยละ 9.4 รอยละ 4.8 และรอยละ 1.9 ตามลําดับ
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะสินทรัพย

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 27,450.9 ลาน
บาท 32,008.1 ลานบาท 30,393.1 ลานบาทและ 34,178.2 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยสวนใหญของบริษัทฯ คือเงินลงทุน
ระยะยาวอื่นๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (และลูกหนี้อื่นๆ บางสวนในป 2555 ซึ่งเกิดจากการ
ปรับโครงสรางธุรกิจ (กรุณาดูรายละเอียดการปรับโครงสรางธุรกิจในหัวขอ 2.4.1)) โดยสินทรัพยดังกลาวมีมูลคารวมเทากับ
18,425.9 ลานบาท 23,881.5 ลานบาท 23,213.6 ลานบาท และ 28,013.8 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 67.1 – 82.0 ของสินทรัพย
รวมณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
สินทรัพยหมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน ป 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียน เทากับ
3,954.9 ลานบาท 7,843.9 ลานบาท 5,714.5 ลานบาท และ 3,345.1 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญ
ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา และลูกหนี้อื่นๆ ซึ่งคิดเปนรอยละ 66.1 รอยละ 84.9 รอยละ 74.1
และรอยละ 76.5 ของสินทรัพยหมุนเวียน ตามลําดับ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดเทากับ 1,359.1 ลานบาท 3,665.7 ลานบาท 2,552.9 ลานบาท และ 1,419.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นในป 2555 จากกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจ ประกอบกับในป 2555 บริษัทฯ ไดรับเงิน
มัดจําคาหุนจํานวน 1,898.5 ลานบาท คืนจากผูถือหุนใหญและประธานคณะผูบริหารของบริษัทฯ สําหรับในป 2556 และงวดหก
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงเนื่องจากบริษัทฯ จายเงินปนผลจํานวน 2,424.2 ลาน
บาท และลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวที่ไดผลตอบแทนสูงในป 2556
ลูกหนี้การคา (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เทากับ 1,359.1 ลานบาท 1,737.8 ลานบาท 1,686.5 ลานบาท และ
1,236.1 ลานบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ลูกหนี้การคา – กิจการ
ที่เกี่ยวของกัน (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) มีจํานวน 150.8 ลานบาท 177.9 ลานบาท 67.5 ลานบาท และ 13.5 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 144.8 ลานบาท ในป 2554 จํานวน 176.3 ลานบาท ในป 2555 และ
จํานวน 18.0 ลานบาท ในป 2556 โดยบริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย
สาเหตุที่คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงในป 2556 สวนใหญเนื่องจากบริษัทฯ ไดตัดจําหนายหนี้สูญ กับบริษัทแหงหนึ่งที่ไดปด
กิจการไปแลวจํานวน 126.3 ลานบาท (ภาระที่บันทึก ณ วันที่เกิดรายการเทากับ 4.13 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ หรือจํานวน
145.69 ลานบาท) บริษัท บางกอกแอรทัวร จํากัด จํานวน 10.5 ลานบาท บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด จํานวน 2.0 ลานบาท และ
บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด จํานวน 0.5 ลานบาท โดยการตัดจําหนายหนี้สูญดังกลาวอนุมัติโดยกรรมการผูอํานวยการใหญ
และบริษัทฯ ไดรับชําระคืนจากบริษัท บางกอกแอรทัวร จํากัด จํานวน 12.2 ลานบาท และ บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด จํานวน
6.9 ลานบาท สําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 18.0 ลานบาท ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนแลวจากบริษัทสมุยพาร
คอเวนิว จํากัด จํานวน 7.2 ลานบาท และ บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด จํานวน 10.8 ลานบาท สําหรับลูกหนี้การคาสุทธิ–
กิจการที่เกี่ยวของกัน (หลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) มีจํานวน 6.0 ลานบาท 1.6 ลานบาท 49.5 ลานบาท และ 13.5 ลานบาท ณ
ชวงเวลาดังกลาว ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการใหเครดิตทางการคาคือ 30 วัน และบริษัทฯ จะตั้งสํารองคาเผื่อ
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หนี้สงสัยจะสูญเปนจํานวนรอยละ 100 ของยอดลูกหนี้ที่คางชําระเกิน 1 ปขึ้นไป สําหรับการตัดจําหนายหนี้สูญของบริษัทฯ หาก
บริษัทฯ ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว และคาดหมายไดอยางแนนอนแลววาจะไมไดรับชําระหนี้ การตัด
จําหนายหนี้สูญจะตองไดรับอนุมัติจากกรรมการผูอํานวยการใหญ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทเทานั้น
ขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ตองการตัดจําหนายหนี้สูญ
บริษัทฯ มีลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน เทากับ 1,208.3 ลานบาท 1,559.9 ลานบาท 1,619.0 ลานบาทและ
1,222.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญจํานวน 70.2 ลานบาท ในป 2554 จํานวน 82.1 ลานบาทในป 2555 จํานวน 112.1 ลานบาทในป 2556 และ
จํานวน 106.8 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นในป 2554 และ 2555 เกิดจาก
การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ และการลดลงของลูกหนี้การคาในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เนื่องมาจากการ
สํารองที่นั่งลดลงอันเปนผลมาจากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงงวดหกเดือนแรกของป
2557 สําหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ สามารถแบงเปน 2 ประเภท โดยหลักไดแกบัตรโดยสารที่ขายผานตัวแทน
จําหนาย IATA BSP ซึ่งยังคางชําระอยู โดยลูกหนี้ที่คางชําระกับ IATA BSP แบงเปนคางชําระเกิน 1 ป จํานวน 35.0 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทฯ ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจํานวน สวนลูกหนี้ในสวนที่เหลือกับ IATA BSP ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยบริษัทฯ
ยังมีการทําธุรกิจผาน IATA BSP และยังมีการใหเครดิตเทอมอยู อีกสวนไดแกลูกหนี้การคาอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ อยูระหวางการ
ติดตามทวงถาม และบริษัทฯ ก็ไมใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้ที่ยังคางชําระที่บริษทั ฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกตอไป
ตารางแสดงลูกหนี้การคา
ตารางแสดงลูกหนีก้ ารคา

ป 2554

ป 2555

ป 2556

หนวย : ลานบาท
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2557

กิจการที่เกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
คางชําระ 3-6 เดือน
คางชําระ 6-12 เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ

5.2
0.8
0.0
1.2
143.6
150.8
(144.8)
6.0

8.2
7.5
0.4
2.0
159.8
177.9
(176.3)
1.6

7.9
5.3
4.5
37.4
12.4
67.5
(18.0)
49.5

5.7
6.6
1.2
0.0
0.0
13.5
13.5

969.5
138.1
24.7
50.8
25.3
1,208.3
(70.2)
1,138.1
1,359.1
1,144.1

1,260.8
180.5
39.4
19.1
60.1
1,559.9
(82.1)
1,477.8
1,737.8
1,479.5

1,037.9
451.4
22.2
20.3
87.1
1,619.0
(112.1)
1,506.8
1,686.5
1,556.3

920.5
145.0
45.9
9.4
101.9
1,222.6
(106.8)
1,115.9
1,236.1
1,129.4

กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระไมเกิน 3 เดือน
คางชําระ 3-6 เดือน
คางชําระ 6-12 เดือน
คางชําระมากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน-สุทธิ
รวมลูกหนี้การคา
รวมลูกหนี้การคา-สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ลูกหนี้อื่นๆ ณ สินป 2555 คือลูกหนี้จากการปรับโครงสรางธุรกิจจํานวน 1,467.8 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการขายทรัพยสิน
และเงินลงทุนในบริษัทยอย เปนรายการพิเศษที่ไมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและไมถือเปนการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ (กรุณาดู
รายละเอียดการปรับโครงสรางธุรกิจในหัวขอ 2.4.1) ลูกหนี้ตั๋วเงินรับดังกลาวถึงกําหนดชําระวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ซึ่งตั๋วเงินรับ
ดังกลาวไดรับการอาวัลโดยสถาบันการเงิน สําหรับ ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ มีลูกหนี้อื่น-สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 122.8
ลานบาท โดยเปนลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 38.4 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเปนลูกหนี้อื่นกับ บริษัท สินสหกล จํานวน
30.4 ลานบาท แบงเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางบริษัทฯ จํานวน 25.6 ลานบาท ลูกหนี้คาใหบริการที่ปรึกษา
ทั่วไป จํานวน 3.8 ลานบาท และลูกหนี้เงินกูที่ไมคิดดอกเบี้ยจํานวน 1.0 ลานบาท เปนหลัก นอกจากนี้ยังมี่ลูกหนี้อื่นกับกิจการที่
เกี่ยวของกันอีก 3 บริษัท รวมเปนจํานวน 5.8 ลานบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จํานวน 9.0 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ อยูระหวางการฟองรองดําเนินคดี และมี
ลูกหนี้อื่น-สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 10.0 ลานบาท ซึ่งโดยหลักไดแกใบลดหนี้ (Credit Note) ที่บริษัทฯ ไดรับจากผูขาย
ซึ่งบริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผื่อสงสัยจะสูญกับใบลดหนี้ดังกลาว (ผูลงทุนกรุณาพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 11 ของงบ
การเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารแนบ 4.2 ของเอกสารฉบับนี้)
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยไม
หมุนเวียน เทากับ 23,496.0 ลานบาท 24,164.3 ลานบาท 24,678.5 ลานบาท และ 30,833.2 ลานบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพยไม
หมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุนในบริษัทรวม และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น ซึ่งคิดเปน รอยละ 91.0 รอยละ 93.8 รอยละ 94.5 และรอยละ 95.5 ของสินทรัพยไมหมุนเวียน ตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ระหวางป 2554 ถึง งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557สวนใหญมากจากการเพิ่มขึ้น
ของเงินลงทุนระยะยาวที่เปนผลมาจากการที่ราคาหุน BGH เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหเกิดกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับ
มูลคายุติธรรมของการลงทุนดังกลาว
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ สวนใหญประกอบดวยเงินลงทุนในหุน BGH โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556
และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอยถือหุน BGH รวมเทากับ 121.94 ลานหุน 121.34 ลานหุน 121.34 ลานหุน
และ 1,213.41 ลานหุน ตามลําดับ บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวคิดเปนมูลคารวม เทากับ 9,918.7 ลานบาท 13,836.4 ลานบาท
14,321.9 ลานบาท และ 20,208.6 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนระยะยาวเปนผลมาจากการที่ราคาหุน BGH
เพิ่มขึ้นจาก 82.0 บาทตอหุน ณ สิ้นป 2554 เปน 113.5 บาทตอหุน ณ สิ้นป 2555 เปน 117.5 บาทตอหุน ณ สิ้นป 2556 ราคาหุน
BGH เทากับ 16.6 บาทตอหุน ณ สิ้นงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งลดลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวจาก 1 บาท เปน 0.1 บาทในเดือนเมษายน 2557 ทั้งนี้ เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ สวนหนึ่งไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ เทากับ 7,148.1 ลานบาท 6,379.4 ลานบาท 6,338.8 ลานบาท และ 6,385.6 ลานบาท ตามลําดับ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ สําคัญประกอบดวย อาคารสํานักงาน สนามบิน ฝูงบิน อะไหลเครื่องบิน และอุปกรณภาคพื้น เครื่องจักรและอุปกรณ
ดําเนินงานใหบริการภาคพื้นของ BFS ground ซึ่งสวนใหญประกอบดวย อุปกรณลากจูงอากาศยาน รถบันไดบริการผูโดยสารขึ้น
ลงอากาศยาน และอุปกรณขนถายและลําเลียงสัมภาระ เปนตน
ฝูงบิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีฝูงบิน 25 ลํา โดย 19 ลําที่เปนสัญญาเชาดําเนินงาน จึงไมไดบันทึกเปน
สินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขอผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่จะตองจายคาเชาที่เหลืออีก 161 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สวนที่เหลืออีก 5 ลํา บริษัทฯ บันทึกเปนสินทรัพยภายในสัญญาเชาทางการเงิน (Finance Lease) ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมี
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เงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีมูลคา 2,023.2 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีขอผูกพันตาม
สัญญาเชาทางการเงินที่จะตองจายคาเชาที่เหลืออีก 604.2 ลานบาท ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557 บริษัทฯ เปนเจาของเครื่องบินแบบ
เอทีอาร 2 ลํา ซึ่งเครื่องบินดังกลาวเคยอยูภายใตสัญญาเชาทางการเงิน(Finance Lease)ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข
(Conditional Sale Agreement) มากอน
เงินลงทุนในบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสียอยูในระดับใกลเคียงกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป
2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวม เทากับ 1,953.8 ลานบาท 1,957.4 ลานบาท 1,925.7 ลานบาท
และ 1,983.1 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยเงินลงทุนใน BFS Cargo กองทุนรวม และ บริษัท เอส อี เอ เอวิเอชั่น จํากัด
(บริษัทฯ ไดชําระคาหุนคิดเปนรอยละ 10) โดยองคประกอบหลักคือกองทุนรวม ที่มีมูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่
31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทากับ 1,716.6 ลานบาท 1,628.2 ลานบาท 1,539.2 ลานบาท
และ 1,493.8 ลานบาท ตามลําดับ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สวนใหญประกอบดวยเงินมัดจํา เงินมัดจําคาหุน ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย และอื่นๆ บริษัทฯ มี
สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ลดลงจาก 2,368.4 ลานบาท
เปน 490.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 735.1 ลานบาท และ เพิ่มเปน 875.7 ลานบาท ตามลําดับ การลดลงของสินทรัพยไมหมุนเวียน
อื่นในป 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 เนื่องมาจากบริษัทฯ ไดรับเงินมัดจําคืนจากการยกเลิกสัญญาหนึ่งฉบับในป 2554 และ
ในป 2555 บริษัทฯ ไดรับเงินมัดจําคาหุนมูลคา 1,898.5 ลานบาท คืนจาก ผูถือหุนใหญและประธานคณะผูบริหารของบริษัทฯ ทํา
ใหสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นในป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2557 เนื่องมาจากมีการบันทึกสินทรัพยภาษีถูกหัก ณ ที่จายสูงขึ้น และเงินมัดจําเพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่เหลือประกอบดวย เงินลงทุนชั่วคราว คาใชจายจายลวงหนา เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพย
ไมมีตัวตน สิทธิการเชา และสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซึ่งมีมูลคารวมเทากับ 3,447.3 ลานบาท 2,687.0 ลานบาท 2,839.4
ลานบาท และ 2,166.2 ลานบาท วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ
12.6 รอยละ 8.4 รอยละ 9.3 และรอยละ 6.34 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
เงินลงทุนชั่วคราว คือ เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 26.3 ลานบาท เปน 59.7 ลานบาท 511.0 ลานบาท และ 31.2 ลานบาท
ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวเปนผลมาจากการซื้อตั๋วแลกเงินในจํานวน 470.0 ลานบาท และการลดลงของเงิน
ลงทุนชั่วคราวในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เกิดจากการขายตั๋วแลกเงิน
คาใชจายจายลวงหนาคือ คาเชาเครื่องบินจายลวงหนา คาประกันภัยจายลวงหนา และภาษีโรงเรือนจายลวงหนา โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายลวงหนาเทากับ 247.2 ลานบาท 256.9
ลานบาท 334.2 ลานบาท และ 275.7 ลานบาท ตามลําดับ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกันไดแก กรรมการของบริษัทฯ
และบริษัทรวมคือ BFS Cargo และบริษัทที่เกี่ยวของโดยมีกรรมการรวมกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 และ ป 2555 เงินให
กูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันของบริษัทฯ ลดลงจาก 557.6 ลานบาท เปน 289.0 ลานบาท เนื่องจากกรรมการบริษัทมีการ
ชําระคืนเงินกูยืม โดยบริษัทฯ ไมมีเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน ในป 2556 หรือในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557
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สินคาคงเหลือ สวนใหญประกอบดวยอะไหลเครื่องบิน และอาหารและอุปกรณครัว โดยสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก
187.0 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 เปน 230.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 และ ลดลงเปน 228.4 ลานบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 และเพิ่มขึ้นเปน 242.1 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินคาคงเหลือใน
ป 2555 มาจากการเพิ่มขึ้นของอะไหลและสินคาปลอดภาษีซึ่งเปนผลมาจากจํานวนเครื่องบินเพิ่มขึ้น และจํานวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
โดยสินคาคงเหลืออยูในระดับคอนขางคงที่จากป 2555 ถึงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น คือดอกเบี้ยคางรับ ภาษีมูลคาเพิ่ม และเงินทดรองจาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555
ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สินทรัพยหมุนเวียนอื่นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 295.3 ลานบาท เปน 350.0 ลานบาท เปน
408.8 ลานบาท และเพิ่มเปน 237.0 ลานบาท ตามลําดับ
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน คือเงินฝากที่ถูกระงับธุรกรรมชั่วคราว (กรุณาดูรายละเอียด “ขอพิพาททางกฎหมาย”
ในหัวขอ 2.4.1) โดยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
เทากับ 19.8 ลานบาท 170.1 ลานบาท 189.1 ลานบาท และ 187.1 ลานบาท ตามลําดับ
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน คือ เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลที่เกี่ยวของกันไดแก กรรมการบริษัทฯ
บริษัทรวมคือ BFS Cargo และบริษัทที่เกี่ยวของโดยมีกรรมการรวมกัน เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลงจาก
212.1 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 เปน 200.0 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2555 และ 56.2 ลานบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม ป 2556 เนื่องจากกรรมการบริษัทมีการชําระคืนเงินกูยืม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะยาวแก
บุคคลที่เกี่ยวของกัน 34.5 ลานบาท โดยเงินใหกูยืมแกบริษัทรวมของบริษัทฯ เปนไปตามสัดสวนการถือหุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มี
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เทากับ 1,010.4 ลานบาท 317.7 ลานบาท 312.3 ลานบาท และ 309.6 ลานบาท ตามลําดับ ในป
2554 บริษัทฯ ซื้อที่ดินในบริเวณเพลินจิตเปนจํานวน 362.1 ลานบาท โดยอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนลดลงในป 2555
เนื่องจากบริษัทฯ ขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเพื่อการปรับโครงสรางธุรกิจ (กรุณาดูรายละเอียดการปรับโครงสรางธุรกิจใน
หัวขอ 2.4.1) มูลคา 1,281.3 ลานบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสวนใหญ
ประกอบดวยที่ดินรอการขายที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตราด อาคารและรานคาใหเชาที่สนามบินสมุย ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย
เพื่อการลงทุนสวนหนึ่งไดใชเปนหลักประกันเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
สินทรัพยไมมีตัวตน สวนใหญป ระกอบดวย สัม ปทาน และซอฟทแ วรค อมพิวเตอร โดยองคประกอบหลักคือ คา
สัมปทาน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีมูลคาเทากับ 696.9 ลานบาท 699.6 ลาน
บาท 717.1 ลานบาท และ 775.3 ลานบาท ตามลําดับ คาสัมปทานคือสิทธิในการใชอาคารและสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอยคือ
BAC และ BFS Ground ตามสัญญาที่ไดลงนามกับ ทอท. เพื่อประกอบกิจการตามโครงการตางๆ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิเปน
เวลา 20 ป นับจากวันที่ 27 กันยายน 2549 โดย BAC และ BFS Ground ตองจายคาผลประโยชนตอบแทนรายปใหแก ทอท. ใน
จํานวนที่ไมต่ํากวาคาตอบแทนขั้นต่ําของแตละปตลอดระยะเวลาที่ไดรับสัมปทาน โดยกรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสรางและ
สวนควบตางๆ ของโครงการไดโอนเปนกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง
สิทธิการเชา คือ สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 สิทธิในการเชาลดลงจาก 63.3 ลานบาท เปน 61.0 ลานบาท เปน 58.7 ลานบาท และลดเปน 50.3 ลานบาท
ตามลําดับ โดยในปจจุบัน บริษัทฯ มีสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยในตางประเทศที่เมืองกุยหลิน 2 แหง และ เมืองเซิ่นเจิ้น 1 แหง
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ
มี สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดจายเทากับ 104.5 ลานบาท 52.4 ลานบาท 23.5 ลานบาท และ 23.3 ลานบาทตามลําดับ การลดลง
ของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในป 2555 และป 2556 เกิดจากการนํามาตราฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินไดมาถือ
ปฏิบัติ
16.8

สภาพคลอง แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน
หนวย: ลานบาท
งบกระแสเงินสด

ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน

2,893.8

3,359.3

3,406.3

2,033.2

949.2

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน

1,126.7

1,408.0

401.5

659.1

476.3

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

4,020.5

4,767.3

3,807.8

1,648.9

472.9

(1,554.1)

(1,727.6)

( 1,908.9)

(948.6)

(852.1)

2,466.4

3,039.7

1,898.9

700.3

(379.2)

(1,155.9)

(22.1)

816.6

51.2

521.7

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(663.7)

(710.9)

(3,828.2)

3,343.1

(1,275.8)

เพิ่มขึ้นจากการแปลงคาอัตราแลกเปลี่ยน

0.6

( 0.1 )

( 0.2 )

( 0.2 )

-

647.3

2,306.6

(1,112.8)

(2,591.9)

(1,133.2)

ดอกเบี้ยจาย และภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน เทากับ 2,893.8
ลานบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 4,020.5 ลานบาท และมีการลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนี้สินการดําเนินงานเทากับ 1,554.1 ลานบาท ซึ่งโดยหลักคือ การไดรับคืนเงินกูจากกรรมการจํานวน 514.6 ลาน
บาท การไดรับเงินมัดจําคืนจากการยกเลิกสัญญาหนึ่งฉบับจํานวน 517.4 ลานบาท และการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจากการ
จําหนายบัตรโดยสารจํานวน 444.9 ลานบาท สุทธิกับ การจายคาเชาตามสัญญาเชาทางการเงินจํานวน 189.9 ลานบาท และการ
ชําระดอกเบี้ยจํานวน 1,525.2 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมจํานวน 1,283.0 ลาน
บาท และจายภาษีเงินไดจํานวน 28.9 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานทั้งสิ้น 2,466.4 ลาน
บาท
ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน เทากับ 3,359.3
ลานบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เทากับ 4,767.3 ลานบาท และมีการลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนี้สินการดําเนินงานเทากับ 1,727.6 ลานบาท ซึ่งโดยหลักคือ การไดรับคืนเงินมัดจําคาหุนจากกรรมการจํานวน
1,898.5 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวของกับการยกเลิกมัดจําคาหุน BGH การเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 306.7 ลานบาท ในสวน
ที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจากการจําหนายบัตรโดยสาร และการไดรับเงินกูคืนจากกรรมการจํานวน 284.3 ลาน
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บาท สุทธิกับ ลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานปกติจํานวน 748.3 ลานบาท การจายคาเชาตามสัญญาเชาทางการเงิน
จํานวน 287.1 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดชําระดอกเบี้ยจํานวน 1,669.3 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับ
สัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมจํานวน 1,314.1 ลานบาท และ จายภาษีเงินไดจํานวน 58.3 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกระแสเงิน
สดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานทั้งสิ้น 3,039.7 ลานบาท
ในป 2556 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานจํานวน 3,406.3
ลานบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 3,807.8 ลานบาท และมีการลดลงสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพยและหนี้สินการดําเนินงานเทากับ 1,908.9 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่น
จํานวน 474.6 ลานบาทในสวนที่เกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของรายไดรับลวงหนาจากการจําหนายบัตรโดยสาร การเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 294.3 ลานบาท การลดลงของเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันในสวนที่เกี่ยวของกับ BFS
Cargo จํานวน 142.3 ลานบาท และกรรมการคืนเงินกูจํานวน 96.7 ลานบาท สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น
จํานวน 131.9 ลานบาท การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยอื่นจํานวน 112.3 ลานบาท และการลดลงของหนี้สินจํานวน 315.2 ลานบาท
ภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระในสวนที่เกี่ยวกับสัญญาเชาทางการเงินของเครื่องบินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท
ฯ ไดชําระดอกเบี้ยจํานวน 1,641.0 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมจํานวน 1,331.7
ลานบาท และจายภาษีเงินไดเทากับ 267.8 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานทั้งสิ้น 1,898.9
ลานบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
และหนี้สินดําเนินงานจํานวน 949.2 ลานบาท มีเงินสดจากการดําเนินงานเทากับ 427.9 ลานบาทและมีกระแสเงินสดสุทธิที่ใชไป
ในการดําเนินงานเทากับ 379.2 ลานบาท การที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดลดลงเปนผลมาจากการที่บริษัทฯ มีกําไรจากการ
ดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานที่ลดลงอยางมาก จาก 2,033.2 ลานบาทในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปน 949.2 ลานบาท ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ประกอบกับ การลดลงของเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 151.9 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดชําระดอกเบี้ยจํานวน 826.9 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาชวงกับกองทุนรวมจํานวน 643.2 ลานบาท และจายภาษีเงินไดจํานวน 25.2 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
ในป 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 1,155.9 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเปนการซื้อเงิน
ลงทุนระยะยาวเปน จํานวน 919.3 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการซื้อหุน BGH การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเพื่อใชในการ
ดําเนินงาน ซึ่งไดแก ที่ดินเกาะสมุย อะไหลเครื่องบิน และอุปกรณภาคพื้น และเฟอรนิเจอร และสวนตกแตง จํานวน 686.8 ลาน
บาท การซื้ออสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือที่ดินเพลินจิต จํานวน 362.1 ลานบาท และการซื้อเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 104.4
ลานบาท สุทธิกับการไดรับเงินจากการขายหุน BGH จํานวน 418.9 ลานบาท การไดรับเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
จํานวน 225.6 ลานบาท การไดรับเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 91.6 ลานบาท และการขายเงินลงทุนระยะสั้น
จํานวน 77.9 ลานบาท
ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 22.1 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเปนการซื้อเงินลงทุน
ระยะยาวเปน จํานวน 946.9 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการซื้อหุน BGH ในเดือนตุลาคม 2555 การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สุทธิเพื่อใชในการดําเนินงาน ซึ่งไดแก อะไหลเครื่องบิน และอุปกรณภาคพื้น และเฟอรนิเจอร และสวนตกแตง จํานวน 437.1
ลานบาท และการซื้อเงินลงทุนระยะสั้นจํานวน 176.3 ลานบาท สุทธิกับ การไดรับเงินจากการขายหุน BGH ในเดือนธันวาคม
2555 จํานวน 1,011.3 ลานบาท การไดรับเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 355.4 ลานบาท การไดรับเงินปนผลรับ
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จากเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 135.3 ลานบาท และการขายเงินลงทุนระยะสั้น จํานวน 145.0 ลานบาท นอกจากนี้ ในป 2555
บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดโดยคําสั่งศาลจํานวน 150.3 ลานบาท ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศบังคลาเทศ
เนื่องจากการคดีความที่ยังอยูในกระบวนการศาลในประเทศบังคลาเทศ ผูลงทุนกรุณาพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ
39 ของงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารแนบ 4.2 ของเอกสารฉบับนี้
ในป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดรับจากกิจกรรมลงทุนในป 2556 เทากับ 816.6 ลานบาท ซึ่งโดยหลักมาจาก
การไดรับเงินจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งเกี่ยวของกับการขายตั๋วแลกเงินที่ไดรับเปนคาตอบแทนจากการขาย
อสังหาริมทรัพยในการปรับโครงสรางธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน 672.8 ลานบาท การไดรับเงินปนผลจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
(กองทุนรวม และ BFS Cargo) จํานวน 425.6 ลานบาท การไดรับเงินจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จํานวน 248.6
ลานบาท การไดรับเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวในหุน BGH จํานวน 219.7 ลานบาท และการไดรับดอกเบี้ยจากเงินกูยืม
กรรมการ จํานวน 217.2 ลานบาท สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนชั่วคราวในสวนของเงินฝากธนาคารจํานวน 470.0 ลานบาท
การซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิเพื่อซื้ออะไหลเครื่องบินและอุปกรณภาคพื้นดินเปนหลัก จํานวน 529.0 ลานบาท และการ
เพิ่มการลงทุนในบริษัทยอย คือ BAC และ BFS Ground โดยชําระเปนเงินสดจํานวน 293.5 ลานบาท
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนเทากับ 521.7 ลาน
บาท ซึ่งโดยหลักมาจากกระแสเงินสดไดมาจากการขายตั๋วแลกเงินจํานวน 470 ลานบาท เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในสวนของกองทุนรวมและ BFS Cargo จํานวน 150.8 ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนายสิทธิการเชาจํานวน 10.9 ลานบาท
สุทธิกับการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณมูลคา 289.7 ลานบาท และการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนมูลคา 89.7 ลานบาท
รายจายเพื่อการลงทุน
บริษัทฯ มีรายจายเพื่อการลงทุนในอะไหลเครื่องบิน และที่ไมเกี่ยวกับเครื่องบิน ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ป 2554

ป 2555

ป 2556

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2556

อะไหลเครื่องบิน

104.2

151.1

285.6

69.2

171.5

อื่นๆ(1)

621.2

340.4

277.9

113.3

157.8

รวม

725.4

491.5

563.5

182.5

329.3

รายจายเพื่อการลงทุน

งวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557

หมายเหตุ (1) อื่นๆ มีองคประกอบหลักคือ ที่ดิน งานระหวางกอสรางอาคารศูนยฝกบินจําลองที่สนามบินสุวรรณภูมิและอาคารผูโดยสารตางประเทศที่
สนามบินสมุย และอุปกรณภาคพื้น

สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีรายจายเพื่อการลงทุนที่ตั้งงบประมาณไวในสวนของคาใชจายของเครื่องบินจํานวน 495.3
ลานบาท และคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับเครื่องบินจํานวน 2,493.6 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดใชไปจํานวน 329.3 ลานบาทแลวใน
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สําหรับคาใชจายของเครื่องบินและคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับเครื่องบิน
บริษัทฯ คาดวาบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนสําหรับรายจายเพื่อการลงทุนในป 2557 จากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
เงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ และเงินกูเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินเปนหลัก

สวนที่ 2 หนา 405

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มจํานวนเครื่องบินใหมีฝูงบินเปนจํานวนทั้งสิ้น 43 ลํา ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
นโยบายที่จะใหความสําคัญกับการจัดหาเครื่องบินโดยผานสัญญาทางการเงินมากกวาการเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน
โดย
พิจารณาจากความสามารถและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ดี จํานวนเครื่องบินที่จะซื้อจะไมเกิน 3 ใน 4 ของฝูงบิน
ทั้งหมด โดยสวนที่เหลือบริษทั ฯ จะจัดหาโดยการเชาเพื่อใหมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนฝูงบิน เพื่อรองรับกับการพัฒนา
เครื่องบินแบบใหมโดยผูผลิต ดังนั้นการซื้อเครื่องบินตามที่กลาวขางตนอาจทําใหรายจายฝายทุนของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นกวาใน
อดีต
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ในป 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 663.7 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเปนการชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 432.6 ลานบาท การจายเงินปนผลจํานวน 900.0 ลานบาท และการชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 132.4 ลานบาท สุทธิกับเงินกูยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 801.3 ลานบาท
ในป 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 710.9 ลานบาท ซึ่งโดยหลักเปนการชําระคืน
เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,057.2 ลานบาท และการจายเงินปนผลจํานวน 654.8 ลานบาท สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 492.1 ลานบาท และเงินกูยืมเงินระยะยาวจํานวน 483.5 ลานบาท
ในป 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 3,828.2 ลานบาท ซึ่งโดยหลักมาจากการ
จายเงินปนผลจํานวน 2,424.2 ลานบาท การชําระเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,052.4 ลานบาท และ การชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 998.6 ลานบาท สุทธิกับ เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจํานวน 637.5 ลานบาท
ในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เงินสดที่ใชในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 1,275.8 ลานบาท ซึ่งสวนใหญ
เปนการชําระเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงินจํานวน 659.9 ลานบาท และชําระเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 615.9
ลานบาท
ทั้งนี้ จะเห็นไดวา แหลงเงินทุนสวนใหญของบริษัทฯ มาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เงินรับจากการเพิ่มทุน
และเงินกูจากสถาบันการเงิน โดยเงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของ เปนแหลงเงินทุนในลําดับรองลงมา การจัดหาแหลงเงินทุนจาก
ภายนอกและคาใชจายในการจัดหาเงินทุนดังกลาว ขึ้นอยูกับหลายปจจัยซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสภาวะ
เศรษฐกิจและภาวะตลาดทุนโดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย การใหสินเชื่อจากธนาคารและผูใหกูยืมอื่นๆ ความเชื่อมั่นของผูใหกูและ/
หรือนักลงทุนตอบริษัทฯ ภาษีและกฎหมายหลักทรัพยที่ใชบังคับกับบริษัทฯ และปจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองในตลาดที่
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ และตางประเทศ
บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวารายจายเพื่อการลงทุนของบริษัทฯ จะไมเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทฯ จะสามารถจัดหา
เงินทุนสําหรับรายจายดังกลาวไดภายใตขอกําหนดทางการคาที่เปนที่ยอมรับได บริษัทฯ อาจทําการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เพิ่มเติม เพื่อนํามาใชเปนรายจายสวนทุนในอนาคต ทั้งนี้ ความสามารถในการจัดหาเงินทุนดังกลาวอาจไดรับผลกระทบหลักจาก
ขอจํากัดในการกอหนี้เพิ่มเติม ภายใตสัญญากูยืมตางๆ ที่มีอยู สภาพคลองในตลาดเงิน นโยบายของรัฐในประเทศที่เกี่ยวของ
อัตราแลกเปลี่ยน และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้การใชเงินทุนของบริษัทฯ โดยหลักใชสําหรับรายจายเพื่อการลงทุนและการ
ชําระคืนหนี้เงินกูยืมจากธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวากระแสเงินสดที่ใชในการดําเนินงาน รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดและเงินจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเพียงพอตอการนํามาใชเปนรายจายเพื่อการลงทุนและใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในป 2557 และในป 2558
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนสภาพคลอง
ณ วันสิ้นรอบบัญชีป 2554 ป 2555 และ ป 2556 และงวดสามสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพ
คลองเทากับ 0.6 เทา 1.0 เทา 0.8 เทา และ 0.6 เทาตามลําดับโดยอัตราสวนเปลี่ยนแปลงไมมากนักมาจากการที่สินทรัพยหมุนเวียน
และหนี้สินหมุนเวียนมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นในป 2555 มาจากการที่บริษัทฯ มีลูกหนี้จากการขาย
ทรัพยสินและเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 1,467.8 ลานบาท ซึ่งบันทึกอยูในบัญชีรายการเจาหนี้อื่น โดยในวันที่ 27 ธันวาคม
2556 บริษัทฯ ไดรับชําระเจาหนี้ดังกลาวแลวจึงทําใหอัตราสวนในป 2556 ลดลง
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเทากับ
29.4 วัน 26.8 วัน 27.5 วัน และ 23.2 วัน ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ คือ 30 วัน
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีระยะเวลาชําระหนี้เทากับ 42.6 วัน
35.1 วัน 34.3 วัน และ 31.1 วัน ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามนโยบายปกติของการจายหนี้ที่ประมาณ 30-60 วัน
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการทํากําไร
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
เทากับ รอยละ 1.1 รอยละ 6.2 รอยละ 3.2 และ รอยละ 1.3 ตามลําดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเปลี่ยนแปลงตามกําไร
สุทธิของบริษัทฯ
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
ในป 2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุนเทากับ 5.9 เทา 3.1 เทา 3.2 เทา และ 1.8 เทา ตามลําดับโดยอัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุนที่ลดลง มาจากการที่องคประกอบ
อื่นของสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นอยางมากจากการเพิ่มขึ้นของสวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
16.10

การวิเคราะหหนี้สิน

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 23,461.4 ลาน
บาท 24,288.6 ลานบาท 23,201.3 ลานบาท และ 22,072.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญประกอบดวย เงินกูยืมระยะ
ยาวที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาระยะยาวสนามบินสมุย หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและ
กิจการที่เกี่ยวของ หนี้สินภายใตสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบมีเงื่อนไข เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น รายไดรับลวงหนาคาตั๋ว
โดยสาร และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีมูลคารวมเทากับ 22,315.1 ลานบาท 23,009.0 ลาน
บาท 21,697.5 ลานบาท และ 20,795.2 ลานบาท ตามลําดับ และคิดเปนรอยละ 93.5-95.1 ของหนี้สินรวมณ วันที่ 31 ธันวาคมป
2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

สวนที่ 2 หนา 407

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ
หนวย : ลานบาท

หนี้สิน
เงินกูยืมระยะยาวทีเ่ กี่ยวของกับสัญญาเชาระยะยาว
สนามบินสมุย

ป 2554

ป 2555

งวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ป 2556

10,910.6

11,097.4

11,207.5

11,230.7

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

4,095.3

3,144.8

2,107.1

1,491.3

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

1,540.8

2,404.5

2,486.1

3,627.9

หนี้สินภายใตสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบมีเงื่อนไข

1,390.4

1,122.5

832.5

604.2

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

1,752.3

1,829.0

2,356.9

2,168.3

รายไดรับลวงหนาคาตั๋วโดยสาร

1,427.1

1,740.7

2,035.9

1,661.4

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบัน
การเงิน

1,198.6

1,670.0

671.4

11.5

หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สิน
หมุนเวียน เทากับ 6,348.9 ลานบาท 7,497.3 ลานบาท 7,594.1 ลานบาท และ 5,968.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน
สวนใหญประกอบดวยเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น รายไดรับลวงหนาคาตั๋วโดยสาร และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน ซึ่งคิดเปน รอยละ 69.0 รอยละ 69.9 รอยละ 66.7 และรอยละ 64.4ของหนี้สินหมุนเวียนใน ป 2554 ป 2555 ป
2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีเจาหนี้
การคาและเจาหนี้อื่นเทากับ 1,752.3 ลานบาท 1,829.0 ลานบาท 2,356.9 และ 2,168.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยเจาหนี้การคาและ
เจาหนี้อื่น – กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน มีจํานวน 1,571.6 ลานบาท 1,589.4 ลานบาท 2,088.0 ลานบาท และ 1,954.4 ลานบาท
ตามลําดับ นอกจากนี้เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวของกันมีจํานวน 167.6 ลานบาท 168.9 ลานบาท 236.9 ลานบาท
และ 167.3 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นในป 2555 และป 2556 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นสําหรับกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน และการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เนื่องมาจากการลดลงของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดรับลวงหนาคาตั๋วโดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป และวันที่ 30 มิถุนายน2557 บริษัทฯ มีรายได
รับลวงหนาคาตั๋วโดยสาร เทากับ 1,427.1 ลานบาท 1,740.7 ลานบาท 2,035.9 ลานบาท และ 1,661.4 ลานบาท ตามลําดับ การ
เพิ่มขึ้นในป 2555 และ 2556 เกิดจากการขายตั๋วโดยสารมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจดานสายการบิน และการลดลงในงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เกิดจากการขายตั๋วโดยสารลดลง อันเปนผลของฤดูกาล และเหตุการณความไมสงบทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงงวดหกเดือนแรกของป 2557
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ 30
มิถุนายน 25567 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เทากับ 1,198.6 ลานบาท 1,670.0 ลานบาท
671.4 ลานบาท และ 11.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามสัญญารอยละ 3.25 – 10.00 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดลดจํานวนหนี้
ที่ยังคางชําระอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
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หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินไม
หมุนเวียนเทากับ 17,112.5 ลานบาท 16,791.3 ลานบาท 15,607.3 ลานบาท และ 16,103.7 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินไม
หมุนเวียนสวนใหญประกอบดวย หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เงินกูยืมระยะยาวที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุน
รวม เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินภายใตสัญญาซื้อขายเครื่องบินแบบมีเงื่อนไข และสํารองผลประโยชนระยะยาว
ของพนักงาน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนเงินกูยืมระยะยาวที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาระยะยาวสนามบินสมุย โดย
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาระยะยาวกับกองทุนรวม เพื่อใหเชาสนามบินสมุยรวมทั้งสิ่งอํานวยความ
สะดวกเปนเวลา 30 ป (สิ้นสุดป 2579) เปนจํานวนเงิน 9,300 ลานบาท ในวันเดียวกันบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาชวงสนามบินสมุย
จากกองทุนเปนระยะเวลา 3 ป พรอมคํามั่นที่จะเชาชวงทรัพยสินที่เชาตอไมเกิน 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ป พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดทํา
สัญญาอีกฉบับหนึ่งเพื่อรับบริการระบบสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบินสมุยจากกองทุนรวม เปนระยะเวลา 30 ป โดยสัญญา
เชาระยะยาวกับกองทุนรวมกําหนดคาตอบแทนแบบคงที่เดือนละ 47.5 ลานบาท และใหเพิ่มเติมตามการผันแปรของจํานวน
ผูโดยสารขาออกและเที่ยวบินขาเขา หนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาวสนามบินสมุยมีจํานวนเทากับ 10,910.6 ลานบาท 11,097.4
ลานบาท 11,207.5 ลานบาท และ 11,230.7 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
ตามลําดับโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 มีอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 12.6 ตอป ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลง
วิธีการบันทึกบัญชีเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวขางตน โดยนําคาเชาคงที่ คาบริการคงที่และคาบริการผันแปรมารวมคํานวณเพื่อหา
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง การเปลี่ยนวิธีการคํานวณทําใหมูลคาทางบัญชีของเงินกูยืมระยะยาวดังกลาวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเปนการนํา
ประมาณการหนี้สินที่มีในอนาคตตลอดทั้งสัญญามาบันทึกในงบการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป และวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มี
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4,095.3 ลานบาท 3,144.8 ลานบาท 2,107.1 ลานบาท และ 1,491.3 ลานบาท ตามลําดับ
โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 สัญญาเงินกูมีอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5.375 - 6.875 ตอป ทั้งนี้ เงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินลดลงตั้งแตป 2554 เนื่องจากบริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูตามกําหนด ผูลงทุนกรุณาพิจารณาหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ 22 และขอ 23 ของงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารแนบ 4.2 ของ
เอกสารฉบับนี้
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน(Finance Lease)ในรูปแบบสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale
Agreement) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ฝูงบินของบริษัทฯ จํานวน 5 ลําอยูภายใตสัญญาเชาทางการเงิน(Finance Lease) ใน
รูปแบบสัญญาซือ้ ขายแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale Agreement) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป และวันที่ 30
มิถุนายน 2557 หนี้สินภายใตสัญญาเชาเครื่องบิน.เทากับ 1,390.4 ลานบาท 1,122.5 ลานบาท 832.5 ลานบาท และ 604.2 ลานบาท
ตามลําดับ ซึ่งลดลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ จายคาเชาอยางสม่ําเสมอ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงรอยละ 6.68 – 7.07 ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาสินทรัพยและหนี้สิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2556 และวันที่
30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเทากับ 1,540.8 ลานบาท 2,404.5 ลานบาท 2,486.1 ลานบาท และ
3,627.9 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้นจากราคาหุน BGH ที่
สูงขึ้น
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หนี้สินที่เหลือประกอบดวย ภาษีเงินไดคางจาย เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน หนี้สินหมุนเวียนอื่น สํารองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงาน และหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ซึ่งมีมูลคารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30
มิถุนายน 2557 เทากับ 1,146.3 ลานบาท 1,279.6 ลานบาท 1,503.9 ลานบาท และ 1,277.1 ลานบาท ตามลําดับ
สัญญาซื้อขาย
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาซื้อขายเครื่องบินสําหรับเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ใหม
จํานวน 6 ลํา นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายเครื่องบินยังไดใหสิทธิแกบริษัทฯ ในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน
2 ลําดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 เพิ่มอีกจํานวน 1 ลํา ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
และ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดใชสิทธิในการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 ดังกลาวทั้งสิ้นจํานวน 3 ลํา โดย
บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะระดมเงินทุนเพื่อการซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600 จํานวน 9 ลําดังกลาวโดยการเขาทําสัญญาเชาทาง
การเงิน (Finance Lease) กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กําหนดการสงมอบเครื่องบินทั้ง 9 ลําของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
หมายเลขเครื่องบิน
เครื่องบินหมายเลข 1
เครื่องบินหมายเลข 2
เครื่องบินหมายเลข 3
เครื่องบินหมายเลข 4
เครื่องบินหมายเลข 5
เครื่องบินหมายเลข 6
เครื่องบินหมายเลข 7
เครื่องบินหมายเลข 8
เครื่องบินหมายเลข 9

กําหนดการสงมอบ
ไตรมาสที่ 4 ป 2557
ไตรมาสที่ 1 ป 2558
ไตรมาสที่ 3 ป 2558
ไตรมาสที่ 4 ป 2558
ไตรมาสที่ 4 ป 2558
ไตรมาสที่ 1 ป 2559
ไตรมาสที่ 2 ป 2559
ไตรมาสที่ 4 ป 2559
ไตรมาสที่ 1 ป 2560
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ภาระหนี้สินผูกพันตามสัญญา

ตารางดานลางไมรวมถึง (1) ภาระผูกพันภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) ตามสัญญาเชาเครื่องบินของ
บริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนเทากับ 161 ลานเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2557 และ (2) ภาระผูกพันทางการเงินเกี่ยวกับการซื้อขาย
เครื่องบินแบบเอทีอาร ซึ่งบริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อเครื่องบินแบบเอทีอาร 72-600
หนวย : ลานบาท

(1)

เงินกูยืมจากธนาคาร
เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (2)
ภาระหนี้สินจากสัญญาเชาทางการเงินของเครื่องบิน(3)
เจาหนี้สัญญาเชาทางการเงิน
สัมปทาน (5)
สัญญาเชา (6)
รวมทั้งหมด

นอยกวา 1 ป
797.6
473.5
28.5
353.7
298.5
1,951.8

การชําระหนี้ซึ่งมีกาํ หนดระยะเวลา
1-3 ป
3-5 ป
มากกวา 5 ป
615.2
89.9
11,230.7
130.7
37.9
2.5
739.7
792.4
3,474.5
308.6
97.1
421.6
1,832.1
981.9
15,126.8

ทั้งหมด
1,502.7
11,230.7
604.2
68.9
5,360.3
1,125.8
19,892.6

หมายเหตุ
(1) ประกอบดวยเงินกูยืมเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมระยะยาว
(2) ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวของกันที่เกี่ยวกับกองทุนรวม
(3) ประกอบดวยหนี้สินจากการเชาเครื่องบินหักดวยคาใชจายดอกเบีย้ รอตัดบัญชี
(4) ประกอบดวยหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเชารถยนตและอุปกรณ
(5) ประกอบดวยคาสัมปทานตามสัญญาโครงการครัวการบินและสัญญาโครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการซอมบํารุง
(6) ประกอบดวยหนิ้สินตามสัญญาเชาที่ดินและอาคารและสัญญาบริการตางๆ

นอกจากนี้ ในป 25556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีการค้ําประกันวงเงินกูและวงเงิน
สินเชื่อใหแกบริษัทยอยคือ BAC และ BFS Ground จํานวน 1,910 ลานบาท และบริษัทรวมคือ BFS Cargo จํานวน 165.0 ลานบาท
16.12

การวิเคราะหสวนของผูถือหุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม เทากับ
3,989.5 ลานบาท 7,719.5 ลานบาท 7,191.7 ลานบาท และ 12,105.9 ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สวนของผูถือหุน
ประกอบดวยทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวจํานวน 1,580.0 ลานบาท ยอดขาดทุนสะสม 3,960.1 ลานบาท และองคประกอบอื่น
ของสวนผูถือหุน 13,670.3 ลานบาท สวนของผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นเปนผลจากองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่เพิ่มจาก
6,216.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2554 เปน 8,753.4 ลานบาท เปน 8,961.0 ลานบาท และเปน 13,670.3 ลานบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม ป 2555 ป 2556 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ สวนใหญเปนผลจากกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนใน
หลักทรัพยเผื่อขายซึ่งไดแกหุน BGH และสวนประกอบอื่นๆ ของสวนของผูถือหุน
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30 ลานหุนใหแกพนักงานและกรรมการของ
บริษัทตามโปรแกรมการใหสิทธิพนักงานซื้อหุนของบริษัทฯ ดวยราคาเสนอขายเทากับ 10 บาทตอหุน การจัดสรรดังกลาวขึ้นอยู
กับ ตําแหนงงาน ระยะเวลาการทํางาน และความรับผิดชอบของพนักงานและกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการจัดทํางบ
การเงิน บริษัทฯ ประมาณการมูลคายุติธรรมของการใหสิทธิซื้อหุนแตละหุนที่ 16.91 บาท ซึ่งคํานวณโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
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อิสระ ในป 2556 บริษัทฯ บันทึกคาใชจายจํานวน 207.3 ลานบาทเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัทฯ มีสวนทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑจํานวน 207.3 ลานบาท
สําหรับการจายเงินปนผลระหวางป 2554 ถึงป 2556 บริษัทฯ มีการจายปนผล มีรายละเอียดดังนี้
 วันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2553 จํานวน
120.0 ลานบาท หรืออัตรา 1.00 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 120 ลานหุน)
 วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2554
จํานวน 480.0 ลานบาท หรืออัตรา 4.00 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 120 ลานหุน)
 วันที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2554 จํานวน
300.0 ลานบาท หรืออัตรา 2.50 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 120 ลานหุน)


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2555
จํานวน 654.8 ลานบาท หรืออัตรา 5.40 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 121.3 ลานหุน)

 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2555 จํานวน
850.0 ลานบาท หรืออัตรา 7.0 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 121.3 ลานหุน)
 วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินป 2555 อีกจํานวน
350.0 ลานบาท หรืออัตรา 0.22 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 1,580.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน)
และจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ป 2556 จํานวน 450.0 ลานบาท หรืออัตรา 0.28
บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 1,580.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน)
 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2556 จํานวน
379.2 ลานบาท หรืออัตรา 0.24 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 1,580.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน)
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2556
จํานวน 395.2 ลานบาท หรืออัตรา 0.25 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 1,580.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาท
ตอหุน)
บริษัทฯ ไมมีการจายเงินปนผลในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
ทั้งนี้ ถึงแมวาบริษัทฯ จะมีผลการดําเนินงานที่มีกําไรมาอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑในการจัดทํา
งบการเงินตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขอ 4.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบัญชีโดยการนําการตีความตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําตามรูปแบบกฎหมาย
โดยการนําคาเชาผันแปรมารวมคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยแทจริงมาถือปฏิบัติ ขอ 4.2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี เรื่องภาษี
เงินได และขอ 5 การปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับการแสดงรายการภาษีโรงเรือน จึงทําใหบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมที่ยัง
ไมไดจัดสรรจํานวน 3,421.7 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจํานวน 3,960.1
ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯโดยตามกฎหมายไทย บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผล หาก
บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู
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ทั้งนี้ ภายใตการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดวาจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดหลังจากการเสนอขายตอประชาชน
เปนครั้งแรกเพื่อขออนุมัติใหนําสวนล้ํามูลคาหุน(ถามี) จากการเสนอขายตอประชาชนในครั้งแรกนี้มาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ดังกลาว (ในกรณีที่สวนล้ํามูลคาหุนมีมูลคามากกวาขาดทุนสะสม) อยางไรก็ดี หากบริษัทฯ ไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
หรือมีสวนล้ํามูลคาหุนไมเพียงพอตอการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
มูลคาทางบัญชีตอหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีมูลคาทางบัญชีตอหุนเทากับ 4.6 บาทตอหุน (คํานวณจากจํานวนหุน 1,580 ลานหุน
มูลคาที่ตราไว 1.0 บาทตอหุน) และ วันที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีมูลคาทางบัญชีตอหุนเทากับ 7.7 บาทตอหุน
(คํานวณจากจํานวนหุน 1,580.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1.0 บาทตอหุน)
16.13

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

การเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก 520.0 ลานหุน จาก 1,580.0 ลาน
หุน รวมเปน 2,100.0 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือคิดเปนอัตราการลดลง (Dilution Effect) รอยละ 24.8 ดังนั้น การ
เสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้อาจสงผลใหอัตรากําไรตอหุนของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงหากกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการ
เติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มของจํานวนหุน เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณอัตรากําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก
1,580.0 ลานหุน เปน 2,100.0 ลานหุน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ เทากับ 7.7 บาท (โดยใชสมมติฐานที่
1,580.0 ลานหุนตอมูลคาที่ตราไวของหุนที่ไดออกและมีอยู ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 หุนละ 1 บาท) โดยในการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ไดมีการกําหนดชวงราคาที่ใชทํา Bookbuilding อยูที่ระหวางราคา 23 – 27 บาทตอหุน ทั้งนี้
หากการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ใ นครั้ ง นี้ ไ ด กํ า หนดราคาเสนอขายสุ ด ท า ยเท า กั บ 27 บาทต อ หุ น และภายหลั ง จากการชํ า ระ
คาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) จํานวนเงินสุทธิที่บริษัทฯ จะไดรับจะมีจํานวนประมาณ 13,639.2
ลานบาท และหากคํานวณโดยไมรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นในมูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ
ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผูลงทุนที่ซื้อหุนของบริษัทฯ จากราคาเสนอขายที่ 27 บาทตอหุน จะไดรับผลกระทบจาก
มูลคาทางบัญชีของทรัพยสิ นสุทธิตอ หุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นเปน 12.3 ตอหุน คิดเปนการเพิ่ม ขึ้นของมูลคาทางบัญชีของ
ทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ในทันที 4.6 บาท ตอหุน และคิดเปนอัตราการลดลง (Dilution Effect) ในทันที 14.7 บาท ตอหุน
(หรือรอยละ 54.4) เมื่อเทียบกับราคาเสนอขายที่ 27 บาท
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ขอมูลอัตราการลดลงตอหุน (Per Share Dilution) ที่ราคาที่คาดวาจะเปนราคาเสนอขายที่ 27 บาท ตอหุน มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ราคาที่เสนอขาย
มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
มูลคาทางบัญชีของทรัพยสินสุทธิตอหุนใหม (pro forma) ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน (2,100.0 ลานหุน
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน)
การลดลงตอหุน (Per Share Dilution Effect) ที่ผูลงทุนในหุนที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับผลกระทบ
อัตราการลดลง (Dilution Effect) ที่ผูลงทุนจะไดรับผลกระทบ

27 บาท
7.7 บาท
4.6 บาท
12.3 บาท
14.7 บาท
รอยละ 54.4

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาใชจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนคาใชจายที่มีสัดสวนสูงที่สุดของตนทุนขายและบริการ
ซึ่งรวมถึงคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับเครื่องบิน รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนตามสัญญาปองกันความเสี่ยงจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ตามงบการเงินรวม คาใชจาย
คาน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 28.2 รอยละ 29.3 รอยละ 27.7 และรอยละ 29.8 ของตนทุนขายและบริการของบริษัทฯ ใน ป
2554 ป 2555 ป 2556 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามลําดับ บริษัทฯ มีนโยบายใหมีการซื้อขายน้ํามัน
เชื้อเพลิงลวงหนาสูงสุดประมาณรอยละ 60 ของปริมาณการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงตลอดทั้งป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายไมใช
เครื่องมือการซื้อขายน้ํามันเชื้อเพลิงลวงหนาเพียงอยางเดียวในการปองกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเชื้อเพลิง บริษัทฯ จึงทําสัญญา
แลกเปลี่ยนราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (Swap) สัญญาออปชั่นราคาน้ํามันเชื้อเพลิง (Option) และสัญญากําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
สูงสุดและต่ําสุด (Collar) ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ระยะเวลาที่ครบกําหนดของสัญญาดังกลาวนี้อยูระหวาง 3 ถึง 12 เดือน
และ บริษัทฯ ไดประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันในสัดสวนถัวเฉลี่ยรอยละ 44.4 ของปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันจนถึงเดือนธันวาคม 2557 จํานวน 255,000 บารเรล โดย
ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันลวงหนาในราคาขั้นต่ําที่ 112 เหรียญดอลลารสหรัฐตอบารเรล และขั้นสูงที่ 125.0 เหรียญดอลลารสหรัฐตอ
บารเรล ดังนั้น บริษัทฯ ตองรับภาระสวนตางของราคาน้ํามัน หากราคาน้ํามันต่ํากวาราคาขั้นต่ําจากการทําประกันความเสี่ยง แต
ในทางกลับกันบริษัทฯ จะไดรับชดเชยสวนตางหากราคาน้ํามันสูงกวาราคาขั้นสูงจากการทําประกันความเสี่ยงดังกลาว
อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพยทางการเงินประมาณรอยละ 8.0 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ และมี
หนี้สินทางการเงินประมาณรอยละ 11.8 ของหนี้สินรวมของบริษัทฯ เปนสกุลเงินเงินตางประเทศ และในป 2556 บริษัทฯ มี
รายไดประมาณรอยละ 50.9 และตนทุนขายและบริการประมาณรอยละ 30.6 เปนสกุลเงินตางประเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศโดยใชนโยบายบริหารอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบสมดุล (Matching Approach) ระหวางจํานวนเงินที่ไดรับกับจํานวนเงินที่ตองจายในแตละสกุลเงิน นอกจากนี้
บริษัทฯ สามารถกําหนดสกุลเงินที่บริษัทฯ จะไดรับจากการขายบัตรโดยสารที่ผานผูแทนที่ไดรับอนุญาตจาก IATA ในสวนของ
เงินตางประเทศที่ไมสามารถจัดหาได บริษัทฯ จะดําเนินการแปลงเงินตางประเทศจากสกุลหนึ่งเปนสกุลเงินที่ตองการ ในอัตรา ณ
เวลาทําการแลกเปลี่ยนนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดเขาทําสัญญาปองกันความเสี่ยงใดๆ เพื่อที่จะปองกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ บันทึกกําไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตางประเทศสุทธิ เปนรายไดอื่น
หรือคาใชจายอื่นแลวแตกรณี
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การออนคาเงินบาทตอสกุลเงินตางประเทศนั้นมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบในเชิงที่เปนประโยชนตอรายไดจากการ
ดําเนินงานและผลกระทบเชิงลบตอตนทุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่กําหนดเปนสกุลเงินบาท ในทางกลับกัน การแข็งคาของ
เงินบาทตอสกุลเงินตางประเทศมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบเชิงลบตอรายไดจากการดําเนินงานที่กําหนดเปนสกุลเงินบาท จาก
ผลที่กลาวมาขางตน การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของคาเงินบาทตอสกุลเงินตางประเทศตางๆ ขางตนสามารถสงผลกระทบ
ที่รุนแรงตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบตอรายจายดอกเบี้ยของบริษัทฯ สําหรับตราสารหนี้และเงินกูยืมที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว และรายไดดอกเบี้ยของบริษัทฯ จากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยจัดใหมีหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยทั้งที่เปนแบบคงที่และแบบลอยตัว
ซึ่งขึ้นอยูกับสภาวะตลาด
โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 รอยละ 8.1 ของหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ เปนหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย
อัตราดอกเบี้ยดังกลาวคือ MLR – รอยละ 1 ถึง MLR ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังกลาว จะสงผลกระทบตอ
คาใชจายดอกเบี้ยของบริษัทฯ และดวยเหตุดังกลาว ผลกําไรของบริษัทฯ ก็จะไดรับผลกระทบดวย
16.14

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลใชบังคับ

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวางงวดปจจุบัน ใหใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังตอไปนี้
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย ซึ่งมีผลใชบังคับใชวันที่ 1 มกราคม 2559
 การตีความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปดเผยขอมูลของสัญญาสัมปทานบริการ ซึ่งมีผลใชบังคับ
วันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา ซึ่งมีผลใชบังคับ
วันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1
มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การ
บูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องการประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่องสิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอม ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่องการปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
29 เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟอรุนแรง ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1 มกราคม 2557
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินระหวางกาลและการดอยคา ซึ่งมีผลใช
บังคับวันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1
มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1
มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องการจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ ซึ่งมีผลใช
บังคับวันที่ 1 มกราคม 2557
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 เรื่องการโอนสินทรัพยจากลูกคา ซึ่งมีผลใชบังคับวันที่ 1
มกราคม 2557
ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ เมื่อมีการ
บังคับใชในระยะแรก ยกเวนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่องขอตกลงสัมปทานบริการ ซึ่งอยูระหวาง
การประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช และยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดนําการตีความ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย มาถือปฏิบัติแลว
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