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บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) (บกท.)  
ไตรมำส 3 ประจ ำปี 2559 ( 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559) 

 

 SOD: พฒันำกลยทุธก์ำรแขง่ขนัในธุรกจิอตุสำหกรรมกำรบนิเพือ่มุง่สูส่ำยกำรบนิช ัน้น ำของโลก เพือ่สรำ้งควำมเชือ่ม ัน่และ
ผลตอบแทนทีย่ ัง่ยนืใหก้บัผูถ้อืหุน้  

ทีม่ำ : งบกำรเงนิ ไตรมำส 3 ประจ ำปี 2559  ของ บกท. 

หมำยเหต ุ: ขอ้มูล ณ  เดอืนกนัยำยน 2559  

บกท. ประสบปญัหำกำรขำดทนุรนุแรง  
สำเหตจุำกรำยไดท้ ีล่ดลงอยำ่งมนียัส ำคญัจ ำเป็น

ตอังมแีนวทำงกำรพลกิฟ้ืนองคก์รโดยดว่น 
โดยเฉพำะแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรสนิทรพัย ์
ทีไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชน ์และกำรบรหิำรจดักำร

สภำพคลอ่ง 

ฐำนะทำงกำรเงนิและสภำพคลอ่ง 
• กำรจดัหำเงนิทนุ - 9M59 บกท. ไดด้ าเนนิการจัดหาเงนิทนุโดยการกูเ้งนิระยะสัน้จากตา่งประเทศผา่นกระทรวงการคลัง 

และเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่หมุนเวยีนจากสถาบันการเงนิในประเทศ เพือ่ช าระคนืเงนิกูร้ะยะสัน้ทีค่รบก าหนดและ
ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด าเนนิงานรวมทัง้สิน้ 30,128 ลบ. โดยเป็นการเบกิใชว้งเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีน
จากสถาบันการเงนิในประเทศใน 3Q59 จ านวน 12,018 ลบ. โดยสรปุเงนิสดสทุธไิดม้าและใชไ้ปในกจิกรรมตา่ง ไดด้ังนี ้
 

 
 
 
 
 
 

• สนิทรพัย ์– 9M59 บกท. มสีนิทรัพยร์วม 287,356 ลบ. ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 5.0 โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้
(1) เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดลดลงจากปี 2558 จ านวน 7,086 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 34.1 สาเหตหุลักเกดิจาก

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ และกจิกรรมลงทนุสงูกวา่เงนิสดทีไ่ดม้าจากการด าเนนิงาน 
ประกอบกับนโยบายการบรหิารเงนิสดของ บกท. ทีก่ าหนดใหถ้อืครองเงนิสดคงเหลอือยา่งเหมาะสม 

(2) สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนทีถ่อืไวข้ายลดลงจากปี 2558 จ านวน 2,080 ลบ. หรอืรอ้ยละ 13.8 สาเหตหุลัก
เกดิจากการตัง้ส ารองดอ้ยคา่ของเครือ่งบนิเพิม่ขึน้ ประกอบกับในชว่ง 9 เดอืนแรกด าเนนิการขาย
เครือ่งบนิรวม 4 ล า โดยเป็นการขายในชว่ง 3Q59 จ านวน 2 ล า ไดแ้ก ่A330-300 และ A340-500 

(3) ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธลิดลงจากปี 2558 จ านวน 9,726 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 4.7 มสีาเหตหุลัก
มาจากการคดิค่าเสือ่มราคาตามปกต ิในขณะทีเ่ครือ่งบนิและเครือ่งยนตอ์ะไหล่จ่ายล่วงหนา้เพิม่ขึน้
จ านวน 3,708 ลา้นบาท จากการลว่งหนา้เครือ่งบนิ A350-900XWB จ านวน 4 ล า และเงนิจา่ยลว่งหนา้
คา่เครือ่งยนตอ์ะไหล ่TRENT XWB-84 ส าหรับเครือ่งบนิ A350-900XWB จ านวน 3 เครือ่งยนต ์ 

 

• หนีส้นิ – 9M59 บกท. มหีนีส้นิรวม 253,878 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 15,667 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 
5.8 โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้
(1) หนีส้นิหมนุเวยีนจ านวน 68,220 ลบ. ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 7.3 สาเหตหุลักเกดิจากเงนิกูร้ะยะสัน้

ลดลงจ านวน 2,594 ลบ. และคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยลดลง 4,066 ลบ. สว่นใหญเ่กดิจากคา่ชดเชยการบรหิาร
ความเสีย่งน ้ามันคา้งจา่ย และเงนิชดเชยส าหรับพนักงานทีเ่ขา้โครงการรว่มใจจากองคก์ร คา้งจา่ย ณ สิน้ปี  2558 

(2) หนีส้นิระยะยาวจ านวน 162,489 ลบ. ลดลงจากปี 2558 จ านวน 15,289 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 8.6 ทัง้นี ้
การออ่นคา่ของเงนิบาทเมือ่เทยีบกับเงนิสกลุ JPY ณ ก.ย. 59 เปรยีบเทยีบกับ ณ วนัสิน้งวดปี 2558 
ถงึแมจ้ะแข็งคา่ขึน้เมือ่เทบีกับ  EUR และ USD ท าใหห้นีส้นิระยะยาวเมือ่คดิเป็นเงนิบาทมจี านวนเพิม่ขึน้ 
ดังนัน้ หากไมร่วมผลของการปรับอัตราแลกเปลีย่นจ านวน 488 ลบ. หนีส้นิระยะยาวจะลดลงจ านวน 
15,777 ลบ. สาเหตหุลักเกดิจากการจา่ยช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระ 

 
 

 

Cabin Factor (%) 

หน่วย : ลา้นบาท 

Freight Factor (%) 

3Q16 Performance (QoQ) 
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Cost ( 47.0 billionaires / 43.6 billionaires) - Fuel decrease 

Yield (2.39 / 2.27) - Fuel surcharge drop 

Cabin Factor (74.4 / 73.5) 
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%Chg ก.ค.-ก.ย.58   ก.ค.-ก.ย.59  %Chg เม.ย. - ม.ิย. 59 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 11,757        23,347     20,781      28,251              13,695         -52% 28,251    13,695     -52% 15,405        -11%

สนิทรัพยร์วม 307,085     307,267   302,471    300,436            287,356       -4% 300,436  287,356   -4% 292,895      -2%

หนีส้นิรวม 250,166     265,971   269,545    280,249            253,878       -9% 280,249  253,878   -9% 257,922      -2%

ทุนรวม 56,919        41,296          32,926           20,186              33,478                66% 20,186    33,478     66% 34,972        -4%

ก าไร(ขาดทุน)สะสม 6,762          (6,158) (19,557) (29,659) (18,078) -39% (29,659) (18,078) -39% (16,476) 10%

ผลกำรด ำเนนิงำน -            

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 206,336     188,368   182,727    136,412      133,752       -2% 43,834    43,270     -1% 40,742        6%

รายไดร้วม 207,711     203,889   192,591    139,408      135,742       -3% 39,887    44,283     11% 41,901        6%

คา่ใชจ้า่ยจากการด าเนนิงาน 209,156     208,290   185,271    138,063      128,236       -7% 47,128    43,674     -7% 41,746        5%

คา่ใชจ้า่ยรวม 214,583  220,627   206,708    158,553      135,397       -15% 48,757    45,624     -6% 45,388        1%

ก าไรจากการด าเนนิงาน (2,820) (19,922) 2,544-       (1,651) 5,515          -434% (3,294) (404) -88% (1,004) -60%

ดอกเบีย้จา่ย 6,057          6,073      5,898       4,439 4,064          -8% 1,530 1,326      -13% 1,343         -1%

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล -929 -1165 (1,069) (1,045) (1,160) 11% 1,024 251 -76% (572) -144%

EBITDA 22,474        3,589      19,560      10,575        20,680         96% 1,963      4,969      153% 3,662         36%

ก าไร(ขาดทุน)สทุธิ (12,000) (15,573) (13,047) (18,100) 1,504          -108% (9,894) (1,591) -84% (2,915) -45%

อืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 33,109        31,274     30,679      22,260        21,735         -2% 7,167      7,222      1% 7,125         1%

ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น (3,895) 12,623     3,512       1,443 34 -98% (4,532) 120         -103% 595            -80%

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย 20,026        20,535     19,133      14,395        13,636         -5% 4,672      4,480      -4% 4,529         -1%

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

เงนิอดุหนุนจากงบประมาณ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

งบลงทุน (เป้าหมาย) 50,643        25,552     20,228      16,501        8,638          -48% 6,127      1,544      -75% 3,696         -58%

งบลงทุนเบกิจา่ย 40,423        20,041     18,124      14,648        6,757          -54% 2,947      2,947      0% 1,598         84%

อัตราการเบกิจา่ย (%) 79.82% 78.43% 89.60% 88.77% 78.23% n/a 48.10% 190.83% n/a 43.24% n/a

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA -3.93% -5.07% -4.28% -4.47% 0.38% -13.26% -2.19% -3.91%

ROE -18.94% -31.71% -35.16% -44.16% 3.40% -152.01% -18.60% -31.76%

D/E (เท่า) 4.40 6.44 8.19 13.88 7.58 13.88 7.58 7.38

Net Profit Margin -5.78% -7.64% -6.77% -12.98% 1.11% -24.81% -3.59% -6.96%

      :         
 . .- . . 
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นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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ผูจ้ดัท ำ : สรุัสวด ีเจะ๊หมัด 
กอง : พัฒนารัฐวสิาหกจิ 1 
ผูอ้ ำนวยกำรกอง : นางนัทวีรรณ สมีาเงนิ 
โทรศพัท ์: 0-2298-5880-7 ตอ่ 2303 
วนัทีจ่ดัท ำ : 31 มนีาคม 2560 

สำขำขนสง่ 
 

กำรด ำเนนิกำรตำมนโยบำยภำครฐั 

บกท. จะตอ้งด าเนนิการปรับลดคา่ใชจ้า่ยด าเนนิงานทีไ่มใ่ชน่ ้ามนัเพิม่เตมิ เพือ่ให ้บกท. มผีลประกอบการและฐานะทางการเงนิทีเ่ขม้แข็ง  
ไมเ่ป็นภาระตอ่ภาครฐัและใหผ้ลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิและผูถ้อืหุน้ใหมอ่ยา่งเหมาะสม 

 

ในไตรมาสนี ้บกท. ไดร้ับมอบเครือ่งบนิใหมแ่บบ A320-200 จ านวน 2 ล า และปลดระวางเครือ่งบนิแบบ A300-600 จ านวน 2 ล า  
เพือ่ด าเนนิการตามแผนธรุกจิในการบรหิารฝงูบนิอยา่งตอ่เนือ่ง และการเสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว 

Foreign Currency Exposure (9M2016) 

ทีม่า : รายงานสรปุผลการด าเนนิงานของรัฐวสิาหกจิครึง่ปีบัญช ี2559 ของ บกท. 

 สรปุกำรด ำเนนิงำน 
• บกท. อยูร่ะหวา่งด าเนนิการตามแผนปฏริปูองคก์รระยะที ่2 “สรา้งความแข็งแกรง่ใน
การแขง่ขนั” และจากการด าเนนิการตามแผนปฏริปูองคก์รในสว่นของการปรบัปรงุ
ผลติภัณฑ ์และการบรกิารอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลให ้3Q59 บกท. ไดร้ับรางวลัสายการ
บนิยอดเยีย่มแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้(Best South-East Asian Airline 2016) 
จาก TTG Travel Awards ตดิตอ่กนัเป็นปีที ่10 และไดร้ับเกยีรตบินัทกึลงใน TTG 
Travel Hall of Fame อกีดว้ย 

 
 ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 

• บกท. ควรเรง่ด าเนนิการปรบัปรงุระบบการขายและการจัดจ าหน่ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่
การขายผา่นเว็บไซต ์รวมทัง้จัดท าแผนยทุธศาสตรด์า้นการตลาด ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลกูคา้กลุม่เป้าหมาย เพือ่ดงึดดูลกูคา้ สรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั และสรา้ง 
ความภักดใีนการใชบ้รกิารของ บกท. เพือ่เพิม่ศกัยภาพของระบบบรหิารรายได ้

• บกท. ควรมกีารบรหิารรายไดจ้ าแนกตามหน่วยธรุกจิ ทัง้นี ้การบรหิารรายได ้จ าแนก
ตามรายธรุกจิ เพือ่ใหท้ราบถงึสาเหตแุละปัจจัยทีส่ง่ผลตอ่ผลการด าเนนิงานของ
องคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

• บกท. ควรปรับปรงุเครอืขา่ยเสน้ทางการบนิ และฝงูบนิ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการเดนิทางของผูโ้ดยสาร ตลอดจนด าเนนิการขายเครือ่งบนิทีป่ลดประจ าการให ้
เป็นไปตามแผน 

บรษิทั กำรบนิไทย จ ำกดั (มหำชน) (บกท.)  
ไตรมำส 3 ประจ ำปี 2559 ( 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2559) 

 
 

• 3Q59 บกท. มรีายไดร้วมจ านวน 44,283 ลบ. ใกลเ้คยีงกับ 3Q58 ทีม่รีายไดร้วมจ านวน 39,887  
โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11 เป็นผลมาจาก 
1.  รายไดค้า่โดยสารและน ้าหนักสว่นเกนิลดลงประมาณรอ้ยละ 2.5 เนือ่งจากการปรับลดอตัรา คา่ธรรมเนยีม    
ชดเชยคา่น ้ามัน (Fuel Surcharge) ตามราคาน ้ามันทีล่ดลง ในขณะทีป่รมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
3.4 หรอืประมาณ 1,230 ลบ. โดยเพิม่ขึน้เกอืบทกุเสน้ทางทัง้เสน้ทางภมูภิาคเอเชยี เสน้ทางขา้มทวปี 
รวมถงึ เสน้ทางบนิของสายการบนิไทยสมายล ์ทัง้นี ้บกท. มปีรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.8 
สง่ผลใหอ้ัตราสว่นการบรรทกุผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่อยูท่ีร่อ้ยละ 73.5 ต ่ากวา่ปี 2558 ทีอ่ยูท่ีร่อ้ยละ 
74.4  

2.  รายไดค้า่ระวางขนสง่และคา่ไปรษณียภัณฑอ์ยูท่ีจ่ านวน 4,560 ลบ. รายไดก้ารบรกิารอืน่ๆ จ านวน 
2,990 ลบ. และรายไดอ้ืน่ๆ จ านวน 856 ลบ. ซึง่เพิม่ขึน้จาก 3Q58 อยูท่ีร่อ้ยละ 4.3 รอ้ยละ 5.9 
และรอ้ยละ 68.8 ตามล าดับ 

 

• 3Q59 บกท. มคีา่ใชจ้า่ยรวม 45,624 ลบ. ลดลงจาก 3Q58 รอ้ยละ 6 ในขณะทีม่คีา่ใชจ้า่ยจากการ
ด าเนนิงานไมร่วมคา่น ้ามันเครือ่งบนิ (คา่ใชจ้า่ยรวมลบคา่น ้ามัน ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรัพย ์
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่เครือ่งบนิ และตน้ทนุทางการเงนิ) เพิม่ขึน้จาก 3Q58  รอ้ยละ 6.7 เป็นผล
มาจาก  
1.  คา่น ้ามันเครือ่งบนิอยูท่ีจ่ านวน 10,860 ลบ. ลดลงจาก 3Q58 จ านวน 5,504 ลบ. หรอืลดลงรอ้ยละ 
33.6 เนือ่งจากราคาน ้ามันเฉลีย่ต ่ากวา่ 3Q58 รอ้ยละ 15.3 และมคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารความเสีย่ง
ราคาน ้ามันต ่ากวา่ 3Q58 จ านวน 4,551 ลบ. ประกอบกับเงนิบาทแข็งคา่เมือ่เทยีบกับเงนิสกลุ
ดอลลารส์หรัฐท าใหค้า่น ้ามันเมือ่ค านวณเป็นเงนิบาทลดลง 

2. สว่นแบง่ขาดทนุจากเงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม จ านวน 286  ลบ. หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 271.4 สาเหตจุาก  
บมจ. สายการบนิ นกแอร ์มผีลการด าเนนิงานขาดทนุ โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

   - บรษัิท สายการบนินกแอร ์จ ากัด (มหาชน) ขาดทนุจ านวน 373 ลบ.  
   - บรษัิท โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจ ากัด ก าไรจ านวน 6 ลบ.  
   - บรษัิท ดอนเมอืง อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอรพ์อรต์ โฮเต็ล จ ากัด ก าไรจ านวน 7 ลบ. 
   - บรษัิท บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) ก าไรจ านวน 63 ลบ. 
   - บรษัิท ครัวการบนิภเูก็ต จ ากัด ก าไรจ านวน 8 ลบ.  
   - บรษัิท โรงแรมรอยัลออคดิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ก าไรจ านวน 3 ลบ.  
3. คา่ซอ่มแซมและซอ่มบ ารงุอากาศยานอยูท่ีจ่ านวน 4,359 ลบ.  เพิม่ขึน้ 3Q58 จ านวน 1,229 ลบ.   
    หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 39.3 สาเหตหุลักเกดิจากอัตราคา่ซอ่มเครือ่งยนต ์และการสง่ซอ่มอะไหล ่ 
    เครือ่งยนตส์งูขึน้ 
 

Operating Performance 
• 3Q59 มปีรมิาณการผลติดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) เพิม่ขึน้ 3Q58  รอ้ยละ 4.8 จากการเพิม่การผลติเพือ่รองรับ

การเตบิโตของอตุสาหกรรม ปรมิาณการขนสง่ผูโ้ดยสาร (RPK) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.4 อัตราสว่นการบรรทุก
ผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่รอ้ยละ 73.5 ต า่กวา่ปีกอ่นทีเ่ฉลีย่รอ้ยละ 74.4 

 
 

Current Fleet (94 aircraft) 

เกณฑว์ดั เป้ำหมำย คำ่จรงิ  
คะแนน 

ทีไ่ด ้

ผลลัพธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้ 

1.  การปรับปรงุความพงึพอใจ : IATA Airs@t 

- การใหบ้รกิารส ารองทีน่ั่ง 

- การใชบ้รกิารผ่านเว็บไซต ์

- ดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ส าหรับชัน้ธรุกจิ 

- การบรกิารของนักงานตอ้นรับบนเครือ่งบนิ 

ผลลัพธด์า้นการเงนิ 

2. รายไดจ้ากการขนสง่ผูโ้ดยสารตอ่ปรมิาณการ

ผลติดา้นผูโ้ดยสาร 

3. Cabin Factor 

4. EBITDA 

5. Non-Fuel Cash Cost 

ผลลัพธด์า้นการน าองคก์ร 

6. ระดับผลติภาพของพนักงาน 

7. ระดับผลติผลตอ่จ านวนพนักงาน 
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คะแนนรวม 2.8070 

Revenue Expense 

THB 
39% 

USD 
6% EUR 

7% 

JPY 
9% 
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6% 
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5% 
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28% 

THB, 35% 
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EUR, 4% 

JPY, 3% 

CNY, 1% 

AUD, 2% OTHER, 6% 


