
 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 

STATE ENTERPRISE REVIEW: รำยแหง่ 

  ) 

สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

สงักดั: กระทรวงคมนาคม 
ประธำนกรรมกำร: นายอารพีงศ ์ภูช่อุม่ 
กรรมกำรผูแ้ทน กค.: นายสมชยั สจัจพงษ์  
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ ่:  นายจรัมพร โชตกิเสถยีร 
CFO: นายณรงคช์ยั วอ่งธนะวโิมกข ์
จ ำนวนพนกังำน:  22,864 คน 
Website: www.thaiairways.com 

สำขำขนสง่ 

 

บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) (บกท.)  
ประจ ำปี 2558 ( 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558) 

 

 SOD: พฒันำกลยทุธก์ำรแขง่ขนัในธุรกจิอตุสำหกรรมกำรบนิเพือ่มุง่สูส่ำยกำรบนิช ัน้น ำของโลก เพือ่สรำ้งควำมเชือ่ม ัน่และ
ผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืใหก้บัผูถ้อืหุน้  

ทีม่ำ : งบกำรเงนิ ประจ ำปี 2558  ของ บกท. 

หมำยเหต ุ: ขอ้มูล ณ  เดอืนมนีำคม 2558 

บกท. ประสบปญัหำกำรขำดทนุรนุแรงตอ่เนือ่ง  
สำเหตจุำกรำยไดท้ ีล่ดลงอยำ่งมนียัส ำคญัจ ำเป็น
ตอังเรง่พลกิฟ้ืนองคก์รโดยดว่น โดยเฉพำะ                    

กำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัยท์ ีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์
และกำรบรหิำรจดักำรสภำพคลอ่ง 

• ภาพรวมของอตุสาหกรรมการบนิของไทยเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัอตุสาหกรรมการบนิ                                    
ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละของโลก คอื มกีารขยายตวั ซึง่สอดคลอ้งกบัผูโ้ดยสาร
ทีเ่ดนิทางเขา้-ออกประเทศไทย ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูใินปี 2558 จ านวน 38.3 ลา้นคน 
เพิม่ขึน้จากปีกอ่นรอ้ยละ 15.2 อยา่งไรก็ตามยังคงมปัีจจัยเสีย่งเรือ่งสภาวะการแขง่ขนัทางธรุกจิ
ทีท่วคีวามรนุแรง ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสารทีม่ากกวา่อปุสงคก์ารเดนิทาง ราคาน ้ามนั
เชือ้เพลงิอากาศยาน และความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

 
• ปี 2558 บกท. มปีรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) และปรมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสาร (RPK)                                   
เพมิขึน้รอ้ยละ 0.6  และ 6.5 ตามล าดบั อตัราสว่นการบรรทกุผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่
รอ้ยละ 72.9  และมจี านวนผูโ้ดยสารทีท่ าการขนสง่รวมทัง้สิน้ 21.25 ลา้นคน เพิม่ขึน้จากปีกอ่น
รอ้ยละ11.3 และมอีตัราสว่นการขนสง่พสัดภุณัฑ ์(Freight Load Factor) ลดต า่ลงกวา่ปีกอ่น
หนา้ในอตัราสว่นรอ้ยละ 5   

 
• ในปี 2558 บกท. ไดร้ับมอบเครือ่งบนิใหมร่วม 8 ล า ประกอบดว้ย B777-300ER จ านวน 3 ล า 

B787-8 จ านวน 2 ล า และ A320-200 จ านวน 3 ล า และปลดระวางเครือ่งบนิรวม 15 ล า                           
ตามแผนปรับปรงุฝงูบนิ ท าให ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บกท. มเีครือ่งบนิทีใ่ชด้ าเนนิงาน                                       
รวม 95 ล า ลดลงจากปีกอ่นทีม่จี านวน 102 ล า 

 
• รายไดจ้ากค่าระวางขนสง่และค่าไปรษณีย์ภัณฑล์ดลงรอ้ยละ 21.0 เป็นผลจากปรมิาณการ
ขนสง่พสัดภุัณฑ ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) ลดลงรอ้ยละ 14.9 นอกจากนี ้               
ยังไดร้ับผลกระทบจากการน าเขา้และสง่ออกลดลงจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิคูค่า้ เชน่ จนี  
และอาเซยีน  รวมถงึการตดัสทิธปิระโยชนท์างภาษี (GSP) ในทกุสนิคา้ทีส่ง่ไปยโุรป ในขณะทีม่ี
ปรมิาณการผลติดา้นพสัดภุัณฑ ์(ADTK) ต า่กวา่ปีกอ่นรอ้ยละ 7.8 สาเหตหุลกัเกดิจากการปลดระวาง
เครือ่งบนิ  และในสว่นของอตัราสว่นการขนสง่พสัดภุณัฑ ์(Freight Load Factor) เฉลีย่รอ้ยละ 
59.5 ต า่กวา่ปีกอ่นทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ 64.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำสว่นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (Cabin Factor) (%) 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปรมิำณกำรผลติและกำรขนสง่ 
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2557 2558 
เปลีย่นแปลง
รอ้ยละ 

ปรมิาณการผลติรวม (ลา้นตนั-
กโิลเมตร) 

12,346 11,883 -3.8 

ปรมิาณการขนสง่รวม                           
(ลา้นตนั-กโิลเมตร) 

7,717 8,249 +6.9 

อตัราสว่นการบรรทุกรวม (รอ้ยละ) 62.5 69.4 +6.9 

ปรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร 
(ลา้นทีน่ั่ง-กโิลเมตร) 

82,969 83,479 +0.6 

ปรมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสาร                    
( ลา้นคน-กโิลเมตร) 

57,194 60,893 +6.5 

อตัราสว่นการบรรทุกผูโ้ดยสาร 
(รอ้ยละ) (Cabin Factor) 

68.9 72.9 +4.0 

ปรมิาณการผลติดา้นพัสดภุัณฑ ์
(ลา้นตนั-กโิลเมตร) 

3,812 3,514 -7.8 

ปรมิาณการขนสง่พัสดภุัณฑ ์
(ลา้นตนั-กโิลเมตร) 

2,458 2,091 -14.9 

อตัราสว่นการขนสง่พัสดภุัณฑ ์
(รอ้ยละ) (Freight Load Factor) 

64.5 59.5 -5.0 

จ านวนผูโ้ดยสาร (ลา้นคน) 19.1 21.25 +11.3 

ชัว่โมงปฏบิัตกิารบนิ (ชัว่โมง) 370,309 374,831 +1.2 

รายไดจ้ากคา่ระวางขนสง่และคา่
ไปรษณียภ์ัณฑ ์(ลา้นบาท) 

23,601 18,651 -21.0 

  2556 2557 2558 %Chg 

ฐำนะทำงกำรเงนิ         

เงนิสด            11,757             23,347             20,781  -10.99% 

สนิทรัพยร์วม           307,085            307,267            302,471  -1.56% 

หน้ีสนิรวม           250,166            265,971            269,545  1.34% 

ทุนรวม            56,919             41,296             32,926  -20.27% 

ก าไร(ขาดทุน)สะสม              6,762  -6,158 -19,557   

ผลกำรด ำเนนิงำน         

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน            206,336            188,368            182,727  -2.99% 

รายไดร้วม            207,711            203,889            192,591  -5.54% 

คา่ใชจ้่ายจากการด าเนนิงาน            209,156            208,290            185,271  -11.05% 

คา่ใชจ้่ายรวม            214,583            220,627            206,708  -6.31% 

ก าไรจากการด าเนนิงาน  -2,820 -19,922 -2,544   

ดอกเบีย้จ่าย               6,057               6,073               5,898  -2.89% 

ภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล  -929 -1165 -1069 -2.89% 

EBITDA            22,474               3,589             19,560  445.00% 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ -12,000 -15,573 -13,047   

อืน่ๆ         

คา่ใชจ้่ายพนักงาน            33,109             31,274             30,679  -1.90% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น -3,895            12,623               3,512  -72.18% 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย            20,026             20,535             19,133  -6.83% 

เงนิน าสง่/เงนิปันผล  n/a   n/a   n/a    

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ  n/a   n/a   n/a    

งบลงทุน (เป้าหมาย)            50,643             25,552             20,228  -20.83% 

งบลงทุนเบกิจ่าย            40,423             20,041             18,124  -9.57% 

อตัราการเบกิจ่าย (%) 79.82% 78.43% 89.60% 14.23% 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ         

ROA -2.93% -3.80% -3.24%   

ROE -21.08% -37.71% -39.63%   

D/E (เท่า) 4.40 6.44 8.19   

Net Profit Margin -5.78% -7.64% -6.77%   



นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยรฐัวสิำหกจิ กระทรวงกำรคลงั 
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ผูจ้ดัท ำ : นายพทิย อทุัยสาง /นางสาวพรรณวรนิทร ์ถาวรวงศส์กลุ 
กอง : พัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นายภมูศิักดิ ์ อรัญญาเกษมสขุ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2144 
วนัทีจ่ดัท ำ : 4 เมษายน 2559 

สำขำขนสง่ 
 

กำรด ำเนนิกำรตำมแผนฟ้ืนฟู 

บกท. ไดด้ าเนนิการตามแผนปฏริปูในปี 2558 โดยการปิดเสน้ทางบนิชัว่คราว เพือ่ลดภาระจากเสน้ทางทีไ่มท่ าก าไร รวมถงึการปรับเทีย่วบนิ                                    
ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด การปลดระวางเครือ่งบนิและบรหิารสนิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ  

บกท. จัดโครงการรว่มใจจากองคก์ร (MSP) ส าหรับพนักงานทัว่ไป และโครงการ Golden Handshake ส าหรับพนักงานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ                                                        
เพือ่บรหิารอตัราก าลงัทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการปรบัลดเทีย่วบนิและเสน้ทางบนิ ซึง่จะสง่ผลตอ่การปรับปรงุโครงสรา้งตน้ทนุบคุลากร และลดภาระ
คา่ใชจ้า่ยในระยะยาว โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 1,401 คน มผีลแลว้ในปี 2558 จ านวน 1,277 คน และมผีล 1 มนีาคม 2559 จ านวน 124 คน 

โครงสรำ้งรำยได ้ปี 2558 

• 1. บกท. ควรเรง่ด าเนนิการโครงการทบทวนเงือ่นไขการขายบตัรโดยสารและวธิกีาร
ขายผา่นตวัแทนจ าหน่าย พรอ้มทัง้ปรับปรงุระบบการขายบตัรโดยสารผา่นอนิเตอรเ์น็ต 
ซึง่เป็นชอ่งทางการขายบัตรโดยสารทางตรง เพือ่เพิม่สัดส่วนการขายผ่านระบบ
อนิเตอร์เน็ตใหม้ากขึน้ ซึง่จะส่งผลต่อค่าใชจ้่ายในการบริหารตัวแทนจ าหน่าย
ลดลง 

• 2. บกท. ควรมกีารควบคมุคุณภาพการใหบ้รกิารในชว่งฤดูการท่องเทีย่ว รวมถงึ
เปรียบเทยีบผลการด าเนินงานและขัน้ตอนการใหบ้ริการกับสายการบนิคู่แข่ง               
เพือ่น าขอ้มูลทีไ่ดม้าใช ้ในการปรับปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารของ บกท. 

• 3. บกท. ควรเร่งด าเนินโครงการขายหรือใหเ้ชา่เครื่องบนิ เพือ่ลดประเภทและ
จ านวนแบบของเครือ่งบนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย เชน่ การเรง่รัดกระบวนการเจรจา
ตอ่รอง กระบวนการพจิารณาตดัสนิใจตา่งๆ เป็นตน้  

• 4. บกท. ควรเรง่พฒันาผลติภัณฑแ์ละบรกิารใหต้รงกบัความคาดหวงัของลกูคา้                                
เพือ่เพิม่ระดบัความพงึพอใจใหเ้ทยีบเคยีงและสามารถแขง่ขนัไดก้บัสายการบนิชัน้น า
อืน่ๆ เชน่ ระบบการส ารองทีน่ั่ง อาหารและเครือ่งดืม่ส าหรบัชัน้ธรุกจิ และการใหบ้รกิาร
ของพนักงานตอ้นรับบนเครือ่งบนิ เป็นตน้ 
 
 

บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) (บกท.)  
ไตรมำส 1 ประจ ำปี 2558 ( 1 ม.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2558) 

 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 บกท. มสีนิทรัพยร์วมทัง้สิน้ 302,471 ลา้นบาท ลดลง 
จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 4,796 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น 1.56 % และมหีนีส้นิรวม 
269,545 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 จ านวน 3,574 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็น 1.34 % 

 
• ในปี 2558 บกท. มรีายได ้(รวมก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ) รวม 
192,591 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 11,298 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.54 และมรีายได ้
จากการขายหรอืรายใหบ้รกิาร 182,727 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 รอ้ยละ 2.99 
เนือ่งจากตอ้งเผชญิกบัการแขง่ขนัดา้นราคาจากสายการบนิตน้ทนุต า่ 
 

• บกท. มคีา่ใชจ้า่ยรวม 206,708 ลา้นบาท โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยทีไ่มร่วมดอ้ยคา่และตน้ทนุ
ทางการเงนิ จ านวน 188,653 ลา้นบาท ลดลง 19,559 ลา้นบาท หรอืลดลง 9.39% 
และมคีา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน ซึง่ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยบคุลากร ผลประโยชน์
พนักงาน คา่ตอบแทนผูบ้รหิารและกรรมการ จ านวน 29,892 ลา้นบาท ลดลง 1,382 ลา้น
บาท หรอืประมาณรอ้ยละ 4.42 สาเหตหุลกัเกดิจากจ านวนพนักงานทีล่ดลงจากการ
เกษียณอาย ุและเขา้โครงการรว่มใจจากองคก์รส าหรบัพนักงานทีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ
ในปี 2557 นอกจากนี ้ยังมโีครงการรว่มใจจากองคก์ร (MSP) ส าหรับพนักงานทัว่ไป 
และโครงการ Golden Handshake ส าหรับพนักงานตอ้นรบับนเครือ่งบนิ ตามแผน
ปฏริปูองคก์รโดยมพีนักงานทีม่ผีลตามโครงการในปีนี ้จ านวน 1,277 คน 

 
• ปี 2558 บกท. มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 3,512 ลา้นบาท เมือ่หกั
คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยครัง้เดยีวทีเ่กดิจากการด าเนนิการตามแผนปฏริปู จ านวน 4,167 ลา้นบาท 
และผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยแ์ละเครือ่งบนิจ านวน 12,157 ลา้นบาท 
สง่ผลใหปี้ 2558 ขาดทนุสทุธ ิ13,047 ลา้นบาท โดยเป็นขาดทนุสทุธสิว่นทีเ่ป็นของ 
บกท. 13,068 ลา้นบาท คดิเป็นขาดทนุตอ่หุน้ 5.99 บาท ขาดทนุลดลงจากปีกอ่น 
1.16 บาท (รอ้ยละ 16.2) 
 

• ปี 2558 บกท. มผีลก าไรกอ่นหกัตน้ทนุทางการเงนิ ภาษี คา่เสือ่มราคมและคา่ตดั
จ าหน่าย และผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยแ์ละเครือ่งบนิ (EBITDA) จ านวน 
19,560 ลา้นบาท สงูกวา่ปีกอ่น 15,971 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 445.0 โดยม ี
EBITDA Margin รอ้ยละ 10.4 เปรยีบเทยีบกบัปีกอ่นทีเ่ทา่กบัรอ้ยละ 1.9 

 

ตัวชีวั้ด น ้าหนัก(%) ผลปี 2558 
คะแนนที่
ไดรั้บ 

ผลลัพธ ์ 100 

1. โครงการขายหรอืใหเ้ชา่เครือ่งบนิเพือ่ลด
ประเภทและจ านวนแบบของเครือ่งบนิ 

12  - 1.0000 

2. การปรับปรงุระดับความพงึพอใจ 20 - 1.8933 

3.โครงการทบทวนเงือ่นไขการขายบัตร
โดยสารและวธิกีารขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 

10 3 3.0000 

4. รายไดจ้ากการขนสง่ผูโ้ดยสารตอ่ปรมิาณ
การผลติดา้นผูโ้ดยสาร 

10 1.83 2.4000 

5. อัตราการขนสง่ผูโ้ดยสาร 10 73.3 2.8667 

6. ก าไรจากการด าเนนิงาน (EBITDA) 10 21,556 5.0000 

7. คา่ใชจ้่ายทีไ่มร่วมคา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 10 101,058 3.0021 

8. โครงการปรับโครงสรา้งองคก์ร ขนาดและ
ก าหนดอัตราก าลังคนใหส้อดคลอ้งกัน 

6 4.64 4.6400 

9. โครงการแยกหน่วยธรุกจิ (Bus) ออกเป็น
บรษัิทยอ่ย 

6 5.00 5.0000 

10. ตัวชีวั้ดรว่มระหวา่ง บกท. ทอท. และ 
บวท. 

   10.1 การด าเนนิงานตามแผนการรว่มกัน
จัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิการบนิ 

2 5.00 5.0000 

   10.2 ระยะเวลาของกระบวนการผ่านออก
นอกประเทศของผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
(Service Time) ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2 81.95 2.6750 

2.11 ตัวชีวั้ดรว่มระหวา่ง บกท. และ ทอท. 

 2.11.1 ระยะเวลาล าเลยีงสมัภาระผูโ้ดยสาร
ขาเขา้ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2 20.28 3.3600 

รวม     2.9246 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

คำ่โดยสำร

และคำ่น ำ้หนกั
สว่นเกนิ 

79% 

คำ่ระวำง

ขนสง่และ
ไปรษณียภ์ณั

ฑ ์
5% 

รำยไดอ้ืน่ 

10% 

รำยไดจ้ำก

หนว่ยธุรกจิ
และรำยได้

จำกกจิกำร
สนบัสนนุ
อืน่ๆ 

6% 


