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กลุ่มขนส่งทางอากาศ

TRANS

2H62 ฟื้นตัว แต่มีเพียง AOT ที่มั่นใจได้ในความมั่นคง

แนะนํา : น้อยกว่าตลาด

คาดผลประกอบการกลุ่มฟื้นตัวใน 2H62 ตามท่องเที่ยว และด้วยอานิสงส์อีกส่วนจากการทํา
Hedging น้ํามันล่วงหน้าของบางสายการบิน แต่ความต่อเนื่องการฟื้นตัวทุกสายการบินยังมีความ
เสี่ยงทั้งน้ํามันที่ผนั ผวนกลับมาแพงและการแข่งขัน ในทางพื้นฐานจึงชืน่ ชอบหุ้นมั่นคง AOT มากสุด
ท่องเที่ยว 2H62 ที่ฟื้นตัว หนุนกลุ่มการบิน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ก.ค.เพิ่มขึ ้น 3.1% และต่อเนื่องอีก 5.6% ใน ส.ค. 62 กอปรกับ ฐานตํ่า
ในช่วงที่เหลือของปี เชื่อว่าคาดหวังการฟื น้ ตัวต่อเนื่อง ถือเป็ นบวกต่อกลุม่ การบิน โดยสายการบิน
น่าจะเห็นระดับการฟื น้ ตัวสูงกว่า AOT ด้ วยรายได้ ที่จะเพิ่มขึ ้นอีกทางจากค่าโดยสารซึง่ มีโอกาสฟื น้ ตัว
จากฐานตํ่ากว่าปกติตลอด 1 ปี ที่ผา่ นมา (2H61-1H62) ขณะที่ต้นทุนหลักเชื ้อเพลิง 2H62 แม้ อาจจะ
ลดลงตามอานิสงส์ราคานํ ้ามันบางสายการบินตามที่ได้ ทําสัญญาล่วงหน้ าที่ AAV และ THAI ทําไว้ ถกู
ลง yoy แต่ราคานํ ้ามันที่ปรับขึ ้นเร็ว หลังเกิดเหตุโจมตีที่ซาอุฯล่าสุด ยังสร้ างความเสีย่ งต้ องใช้ ราคา
แพงขึ ้นในส่วนที่ยงั ไม่ทําสัญญาล่วงหน้ า ซึง่ THAI เสี่ยงมากสุด เพราะยังไม่ทําสัญญาใน 2H62 ที่
42% และปี 2563 ที่ 74% รองมาคือ BA ซึง่ ใน 2H62 อยูท่ ี่ 27.5% และ 71.8% ในปี 2563 ส่วน AAV
เหลือส่วนทีย่ งั ไม่ทําสัญญาน้ อยสุดคือใน 2H62 และปี 2563 ราว 22.5% และ 27.5%
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สายการบินแค่ฟื้นตัวใน 2H62 จากย่ําแย่ในช่วงเดียวกันปีก่อน
ทังนี
้ ้ ภาพการฟื น้ ตัวของกําไรกลุม่ สายการบินใน 2H62 น่าจะมีลกั ษณะเพียงแค่ดีขึ ้นจากฐานตํ่ากว่า
ปกติในช่วงก่อนหน้ า เนื่องจากแรงกดดันค่าโดยสารสายการบินครบวงจรที่ลงไปตํ่ากว่าระดับคุ้มทุน
มาก และยังไม่น่าจะฟื น้ ตัวได้ ถึงระดับกําไรได้ ทนั ยกเว้ น AAV ทีตํ่ากว่าจุดคุ้มทุนไม่มาก จึงมีโอกาส
ฟื น้ ตัวเร็วกว่าสายการบินครบวงจร อย่างไรก็ตาม ความต่อเนื่องในระยะกลาง-ยาวของทุกสายการบิน
ยังมีความเสี่ยงจากแรงกดดันการขยายกําลังให้ บริการทังอุ
้ ตสาหกรรมที่ประเมินสูงเกินปี ละ 5% ซึง่
ใกล้ เคียงกับความต้ องการเดินทาง ทําให้ คาดภาวะการแข่งขันยังสูงต่อเนื่อง และราคานํ ้ามันที่มีความ
ผันผวน ทําให้ ภาพการเติบโตระยะยาวไม่มนั่ คงเท่ากับ AOT

AOT ฟื้นตัวไม่เด่นเท่าสายการบิน แต่ชัดเจนและมั่นคงกว่า
ด้ าน AOT แม้ คาดว่าการฟื น้ ตัวผลประกอบการระยะสันช้
้ ากว่าสายการบิน เนื่องจากผู้ใช้ บริ การที่ฟืน้
ตัวใน 3Q62 (งวดบัญชี 4Q62) แต่จะหักล้ างจากทีต่ ้ องบันทึกค่าใช้ จา่ ยพนักงาน (ตามกฎหมายใหม่)
แต่หลังจากนันคาดว่
้
าจะกลับมาเติบโตมัน่ คงและชัดเจน จากจุดเด่นผูกขาดบริ การสนามบิน หลัก และ
ยิ่งแข็งแกร่งนับจากปี บัญชี 2564 จะมาจากธุรกิจเชิงพาณิชย์ คือ เริ่ มรับรู้รายได้ จากสัญญาดิวตี ้ฟรี
(สุวรรณภูมิ+3 สนามบินภูมิภาค) ใหม่ที่เพิ่มขึ ้นกว่า 3 เท่าตัว ซึง่ คาดหนุนกําไรปี บัญชี 2562-64
เติบโตเฉลี่ยปี ละ 14% ทังนี
้ ้ ยังไม่รวมโครงการพาณิชย์อื่นๆ อาทิ Pick Up Counter สุวรรณภูมิ
และดิวตี ้ ฟรี +พื ้นที่พาณิชย์+ Pick Up Counter ดอนเมือง ที่จะประมูลอีกในปี 2562 และต้ นปี 2563

น้อยกว่าตลาด เหลือเพียง AOT เป็นตัวเลือกลงทุน
แม้ กําไรกลุม่ ปี 2562 ประเมินเติบโต 3.1% ใกล้ เคียงตลาด แต่ให้ ลงทุน น้ อยกว่าตลาด เนื่องจาก เหลือ
ตัวเลือกลงทุนเพียง AOT(FV@B83) ที่เด่นความมัน่ คง และคาดหวังการฟื น้ ตัวชัดเจนกว่าสายการบิน
FY: ปิ ด 31 ธ.ค.
กําไรสุทธิ
กําไรปกติ
EPS
PER (x)
PBV (x)
ROE%
ROA%

FY58A
20,521
25,552
0.9
53.7
5.2
9.6
3.9

FY59A
13,863
14,190
0.6
70.9
4.6
6.4
2.7

FY60F
16,411
14,634
0.7
67.4
4.9
7.3
3.2

FY61F
22,171
22,170
0.9
49.9
4.7
9.4
4.2

FY62F
29,773
29,772
1.4
36.9
4.4
11.8
5.4
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ท่องเที่ยว 2H62 ฟื้นจากฐานต่ําปีก่อน .... บวกต่อกลุ่มการบิน
ความสามารถการสร้ างรายได้ กลุม่ ขนส่งทางอากาศงวด 2H62 เทียบกับช่วงเดียวปี ก่อน เชื่อว่า
คาดหวังได้ มากขึ ้นกว่าในงวด 1H62 ที่ผ่านมา คาดว่าจะหนุนจากความต้ องการเดินทางทางอากาศ ที่
มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวตามการท่องเที่ยวไทย จากสถานการณ์นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดือน ก.ค. 62 และ ส.ค.
62 เริ่ มเห็นการกลับมาเติบโตได้ ราว 3.1% และ 5.6% ตามลําดับ ดีขึ ้นจากช่วง 6M62 ที่เติบโตตํ่าเพียง
1.5% หนุนนักท่องเที่ยว 8M62 เติบโตราว 2.4% ทังนี
้ ้ การฟื น้ ตัวในเดือน ก.ค. 62 มีประเด็นน่าสนใจ
อยู่ที่ การฟื น้ ตัว yoy ของนักท่องเที่ยวจีน (29.5% ของนักท่องเที่ยวรวม) ครัง้ แรกในรอบ 6 เดือนที่
5.8% และฟื น้ ตัวติดต่อกัน 2 เดือนใน ส.ค. 62 แม้ จะเป็ นช่วงเวลาที่จีนเผชิญผลกระทบสงครามการค้ า
ซึง่ เป็ นปั จจัยช่วยเสริ มการเติบโตนักท่องเที่ยวเอเชียใต้ (โดยเฉพาะอินเดีย) อาเซียน
ส่วนแนวโน้ ม 4 เดือนที่เหลือของปี แม้ จะมีปัจจัยแวดล้ อมที่ยงั เป็ นความเสี่ยงต่อการฟื น้ ตัวของ
นักท่องเที่ยวอยู่พอสมควร ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบกําลังซื ้อชาวจีน จากปั ญหาสงครามการค้ า และเงิน
บาทที่แข็งค่ามาก แต่เนื่องจากฐานนักท่องเที่ยวช่วงเดียวกันปี ก่อนทีต่ ํ่ากว่าปกติ เนื่องจากผลกระทบ
เหตุเรื อล่ม จ.ภูเก็ต จึงยังเชื่อว่าสามารถคาดหวังระดับการเติบโตนักท่องเที่ยวที่ราว 7%-8%yoy ได้
ฝ่ ายวิจยั จึงยังคงเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ฝ่ายวิจยั กําหนดนักท่องเทีย่ วทังปี
้ เติบโต 4.5% มาอยู่ที่ 40
ล้ านคน ขณะที่คาดว่าจะเติบโตอีกราว 5%-6% ในปี 2563

จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ทีม่ า : กระทรวงการท่องเทีย่ วและกี ฬา
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รายได้สายการบินดีขึ้นชั่วคราวใน 2H62 แต่ช่วงถัดไปเสี่ยง
ด้ วยสภาวะการฟื น้ ตัวของนักท่องเที่ยวที่ดีขึ ้นชัดใน 2H62 เชื่อว่าจะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ในส่วน
สายการบินที่เผชิญผลกระทบการแข่งขันสูงใน 1H62 ได้ ระยะสัน้ ประกอบกับ ช่วงเดียวกันปี ก่อน ฐาน
รายได้ คา่ โดยสาร (Passenger Yield) ก็อยู่ในระดับทีต่ ํ่ากว่าปกติ จึงเชื่อว่ารายได้ คา่ บริ การสายการบิน
จะปรับตัวดีขึ ้น yoy ในงวด 2H62 แต่ในระยะยาวฝ่ ายวิจยั ยังคงมุมมองเรื่ องการปรับเพิ่มค่าโดยสาร
สายการบินส่วนใหญ่ที่ทําจํากัด ซึง่ ได้ สะท้ อนอยู่ในประมาณการแล้ ว
จากการรวบรวมข้ อมูลฝ่ ายวิจยั พบว่า ในช่วง 1-2 ปี นี ้สายการบินส่วนใหญ่ยงั คงแผนขยายกําลัง
ให้ บริ การต่อเนื่อง และประเมินอยู่ในระดับการเพิ่มขึ ้นใกล้ เคียงการฟื น้ ตัวของนักท่องเที่ยวเฉลีย่ ปี ละ
4%-5% แต่เนื่องจากข้ อจํากัดหลุมจอดเครื่ องบินขนาดเล็ก (180-220 ที่นงั่ ) ไม่เพียงพอในสนามบิน
หลักดอนเมือง ซึง่ เป็ นฐานการบินของสายการบินต้ นทุนตํ่า จึงปรากฎวิธีการขยายแตกต่างกันออกไป
จาก 3-4 ปี ที่ผ่านมา สรุปดังนี ้
1. กลุม่ ที่ใช้ เครื่ องบินขนาดเล็ก 180-220 ที่นงั่ คือ สายการบินไทย แอร์ เอเชีย (AAV ถือหุ้น 55%)
และสายการบินไทย ไลอ้ อน แอร์ เปลี่ยนไปขยายกําลังให้ บริ การ โดยคงจํานวนเครื่ องบิน แต่ใช้ วิธี
เพิ่มชัว่ โมงบินของฝูงบินที่มี คือ เห็นการใช้ วิธีเพิ่มอัตราใช้ งานต่อลํารวมถึงการปรับกลยุทธ์มา
ขยายกําลังให้ บริการมาเป็ นการปลดเครื่ องบินเก่าทีม่ ีที่นงั่ น้ อยกว่าออก
2. กลุม่ ที่ขยายกําลังให้ บริ การ โดยเพิม่ ฝูงบินใหม่ จะประกอบด้ วย
2.1 กลุม่ ที่ใช้ เครื่ องบินขนาดกลาง (300 +/- ที่นงั่ ) ซึง่ ยังพอมีหลุมจอดที่ดอนเมือง ได้ แก่ สาย
การบินไทย เอเชีย เอ๊ กซ์ (ถือหุ้นโดย Air Asia Berhad และผู้บริ หาร AAV), สายการบินนก
สกู๊ต (ถือหุ้นโดย NOK 49%) และสายการบินไทย ไลอ้ อน แอร์ ทลี่ ้ วนมีการนําเครื่ องบิน
ขนาดใหญ่เข้ ามาเพิ่มรายละ 2-3 ลําต่อปี
2.2 กลุม่ ที่ใช้ เครื่ องบินขนาดเล็ก (180-220 ที่นงั่ ) ยังมีสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ ที่เพิ่ม
เครื่ องบินใหม 3-4 ลําต่อปี เนื่องจากมีฐานการบินทีส่ วุ รรณภูมิ ซึง่ ยังไม่มีข้อจํากัดหลุมจอด

แผนขยายฝูงบินของสายการบินหลักๆ ประเทศไทย
2561 2562 (ก.ย.)
ไทยเวีย ดเจ็ท แอร์
ไทย แอร์เอเชีย เอ๊ก ซ์
ไทย ไลอ้อนแอร์*
นกสกู๊ ต
ไทย แอร์เอเชีย (AAV ถื อหุ้ น 55%)**
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259
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* ไม่รวม Boeing 737-9 Max จํา นวน 3 ลํา ที่ต ้องจอดไว้ เนื่องจากปัญหาเทคนิค
** ขยายกํา ลังให้บริการด้วยวิธ ีเพิ่มชั่วโมงบินและเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ใหญ่กว่า เครื่องเดิม

ทีม่ า : www.planespotters.com และรวบรวมและประมาณการโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

การแข่งขันเส้นทางไปหนักขึ้นในเส้นทางต่างประเทศ
หากพิจารณาการแข่งขันเป็ นรายเส้ นทาง จะเห็นแนวโน้ มค่อนข้ างชัดของการขยายไปต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มชัว่ โมงการใช้ ฝงู บิน จึงทําให้ การขยายตัวเส้ นทางบินในประเทศชะลอตัวลง สะท้ อนได้ จาก NOK ที่
ยกเลิกบางเทีย่ วบินในประเทศ และเปลี่ยนเส้ นทางในประเทศดังกล่าวไปให้ บริ การเช่าเหมาลําเส้ นทาง
จีน เช่นเดียวกับ สายการบินที่เหลืออื่นๆ ที่ให้ นํ ้าหนักกับเส้ นทางต่างประเทศมากขึ ้น ได้ แก่ ไทยแอร์
เอเชียขยายสูอ่ ินเดีย, จีน, เวียดนาม และกัมพูชา ไทยเวียตแอร์ เน้ นในส่วนเวียดนาม ส่วนไทย ไลอ้ อน
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แอร์ เน้ นขยายสูจ่ ีน, ฟิ ลิปปิ นส์และกัมพูชา ทังนี
้ ้ ในส่วนของไทย แอร์ เอเชียจะมีความแตกต่างจากราย
อื่นที่พยายามสร้ างเครื อข่ายเชื่อมต่อที่แปลกใหม่ เช่น เชียงใหม่ – ดานัง (เวียดนาม), เชียงราย – เซิ ้น
เจิน (จีน), หาดใหญ่ – พนมเปญ (กัมพูชา) เพื่อลดผลกระทบการแข่งขันที่สายการบินส่วนใหญ่มีเที่ยว
ขาออกจากดอนเมืองเป็ นหลัก
ขณะที่เส้ นทางระยะกลาง นํ ้าหนักการแข่งขันปั จจุบนั อยู่ที่เส้ นทางญี่ปน,
ุ่ เกาหลีใต้ , จีนตอนกลางบน –
เหนือ ถือเป็ นประเด็นลบต่อ THAI ซึง่ เดิมเป็ นสายการบินหลักจากประเทศไทยแห่งเดียวที่ให้ บริ การอยู่
ที่น่าจะมีความจําเป็ นต้ องลดราคาเพื่อแข่งขันกับสายการบินต้ นทุนตํ่าที่รุกเข้ ามาแย่งลูกค้ า ซึง่ ส่งผล
ให้ ปัจจุบนั THAI จะต้ องเผชิญการแข่งขันรุนแรงในทุกกลุม่ เส้ นทางบิน

ต้นทุนน้ํามันกลับมาเป็นความเสี่ยงต่อสายการบิน
ขณะที่ต้นทุนหลักเชื ้อเพลิงของสายการบิน ซึง่ เป็ นต้ นทุนหลัก เพราะมีสดั ส่วนราว 30%-40% ของ
ต้ นทุนรวม แม้ อาจจะลดลง yoy ได้ บ้างใน 2H62 ตามอานิสงส์ราคานํ ้ามันบางสายการบินตามที่ได้ ทํา
สัญญาล่วงหน้ าที่ AAV และ THAI ทําไว้ ถกู ลง yoy (BA ทําไว้ ในราคาใกล้ เคียงปี ก่อน) แต่ราคานํ ้ามัน
ที่ปรับขึ ้นเร็ว หลังเกิดเหตุโจมตีที่ซาอุฯ ยังสร้ างความเสี่ยงต้ องใช้ ราคาแพงขึ ้นในส่วนที่ยงั ไม่ทําสัญญา
ล่วงหน้ า ซึง่ สร้ าง Sentiment ลบต่อการลงทุนหุ้นสายการบิน โดยมี THAI เสี่ยงมากสุด เพราะเหลือ
ส่วนยังไม่ทําสัญญาล่วงหน้ ามากกว่ารายอื่น โดยใน 2H62 ที่ 42% และปี 2563 ที่ 74% รองมาคือ BA
ซึง่ ใน 2H62 อยู่ที่ 27.5% และ 71.8% ในปี 2563 ส่วน AAV เหลือส่วนที่ยงั ไม่ทําสัญญาน้ อยสุดคือใน
2H62 และปี 2563 ราว 22.5% และ 27.5% แต่ระยะยาวนับจากปี 2564 ราคานํ ้ามันที่มีความผันผวน
สูง ยังถือเป็ นความเสี่ยงต่อทุกสายการบิน

ราคาน้ํามันดิบดูไบ

ทีม่ า : Bloomberg

น้ํามันที่ทุกสายการบินทําสัญญาล่วงหน้า (Hedging)

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

สายการบินแค่ฟื้นตัวจากย่ําแย่ในปีก่อน โดยมี AAV ดูเสี่ยงน้อยสุด
โดยสรุป THAI ยังน่าเป็ นห่วงที่สดุ ในกลุม่ จึงยังมีความเสี่ยงขาดทุน จากการแข่งขันสูงขึ ้นในเส้ นทาง
ทํากําไรอย่างเอเชียเหนือต่อรายได้ ขณะที่ต้นทุนนํ ้ามันมีความเสี่ยงใช้ แพงตามราคาตลาด จากการทํา
สัญญาล่วงหน้ าไว้ สดั ส่วนน้ อยกว่ารายอื่น รองมาคือ BA แม้ ได้ ประโยชน์การแข่งขันในประเทศลดลง
แต่น่าจะได้ ประโยชน์จํากัด เนื่องจากฐานรายได้ คา่ โดยสารที่สงู อยู่แล้ ว ขณะที่ต้นทุนค่าบริ การยังมี
แนวโน้ มที่สงู ต่อเนื่อง จากการทําสัญญาล่วงหน้ านํ ้ามันระยะสัน้ 2H62 ไว้ ในราคาแพง ทังนี
้ ้ คาดว่า
AAV ในฐานะสายการบินต้ นทุนตํ่าน่าจะฟื น้ ตัวดีกว่าสายการบินครบวงจร เนื่องจากมีเส้ นทางบินใน
ประเทศสูงกว่ารายอื่น จึงมีโอกาสได้ ประโยชน์รายได้ ขณะที่มีรายได้ คา่ โดยสารต่อกําลังให้ บริ การ
ตํ่าสุดในกลุม่ บวกกับ ข้ อดีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงน้ มนั ล่วงหน้ าในราคาตํ่าทัง้ 2H62 และปี
2563 ช่วยเพิ่มโอกาสของการกลับมาทํากําไรมากกว่าคูแ่ ข่งที่เป็ นสายการบินครบวงจร โดยเฉพาะ
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หากพิจารณาจากส่วนต่าง ระหว่างระดับรายได้ ตอ่ กําลังให้ บริ การ (RASK) ต้ นทุนต่อกําลังให้ บริการ
(CASK) หรื อผล ขาดทุนที่เกิดขึ ้นในช่วงท่องเที่ยวซบเซาของ AAV ที่ตํ่ากว่าสายการบินครบวงจร (ดัง
ตาราง)
โดยสรุปเชื่อว่าภาพการฟื น้ ตัวของกําไรกลุม่ สายการบินใน 2H62 น่าจะมีลกั ษณะเพียงแค่ดีขึ ้นจาก
ฐานตํ่ากว่าปกติในช่วงก่อนหน้ า เนื่องจากแรงกดดันค่าโดยสารสายการบินครบวงจรที่ลงไปตํ่ากว่า
ระดับคุ้มทุนมาก (ดังรูป) และยังไม่น่าจะฟื น้ ตัวได้ ถึงระดับกําไรได้ ทนั ในระยะสันๆ
้ จึงน่าจะมี AAV ที่ดู
ดีสดุ จากจุดเด่นรายได้ คา่ โดยสารทีตํ่ากว่าจุดคุ้มทุนไม่มาก และได้ ประโยชน์ต้นทุนนํ ้ามันลดลง ทังนี
้ ้
คาดจะเริ่ มจากขาดทุนที่ลดลง yoy ใน 3Q62 เนื่องจาก 3Q62 ยังได้ รับผลกระทบจากเหตุประท้ วงที่
ฮ่องกง แต่คาดจะพลิกกําไรได้ ใน 4Q62 อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายวิจยั เชื่อว่าเหมาะกับการเก็งกําไรสันๆ
้
เท่านัน้ เนื่องจากความเสี่ยงจากราคานํ ้ามันที่มีความผันผวน และแรงกดดันการขยายกําลังให้ บริ การ
ทังอุ
้ ตสาหกรรมระยะกลาง-ยาวที่ประเมินสูงเกินปี ละ 5% ซึง่ ใกล้ เคียงกับความต้ องการเดินทาง ทําให้
ภาวะการแข่งขันยังสูง

รายได้และต้นทุนต่อกําลังให้บริการสายการบินงวด 1H62

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

กําไรจากการดําเนินงานต่อกําลังให้บริการสายการบินงวด 1H62

ทีม่ า : รวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS

ทุกธุรกิจพร้อมเติบโต หนุนกําไร AOT 3 ปีจากนี้โตเฉลี่ยปีละ 14%
ในส่วนของ AOT เชื่อว่ากลับมาน่าสนใจอีกครัง้ โดยในส่วนของธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้ องกับการบิน ที่สร้ าง
รายได้ สดั ส่วนราว 55% ของรายได้ รวม เห็นสัญญาณฟื น้ ตัว สอดคล้ องกับภาคท่องเทีย่ ว สะท้ อนจาก
สถิติผ้ ใู ช้ บริ การทุกสนามบินที่มีแนวโน้ มกลับมาเป็ นเติบโตติดต่อกัน 2 เดือนระหว่าง ส.ค. – 1-14 ก.ย.
62 ที่ 3.1%yoy และ 2.5%yoy (โดยมีผ้ ใู ช้ บริ การต่างประเทศที่ให้ คา่ ธรรมเนียมสูงเติบโต 8.1% และ
7.6%) จึงคาดว่า รายได้ ธรุ กิจการบินจะกลับมาเติบโตได้ ดีอีกครัง้ ซึง่ จะหนุนรายได้ รองจากธุรกิจเชิง
พาณิชย์ ซึง่ หลักๆ มาส่วนแบ่งรายได้ จากสัมปทานที่ให้ กบั ผู้บริ หารพื ้นที่ ดิวตี ้ ฟรี ที่มกั จะเพิ่มขึ ้น
สอดคล้ องจํานวนผู้ใช้ บริ การ โดยผลบวกลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ ในช่วงที่เหลือของสัญญาฉบับ
ปั จจุบนั ทีจ่ ะสิ ้นสุด ก.ย. 64 เนื่องจากรายได้ AOT ตามสัญญาดังกล่าว ปั จจุบนั อิงอยู่บนเกณฑ์สว่ น
แบ่งรายได้ จากการขาย ซึง่ สูงกว่าอีกเกณฑ์ที่ใช้ รับรู้ คือ รายได้ ขนตํ
ั ้ า่ แต่ละปี (แล้ วแต่เกณฑ์ใดจะสูง
กว่า) และจะเป็ นปั จจัยทีข่ บั เคลือ่ นกําไร จนกว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ ดิวตี ้ ฟรี ตามสัญญาฉบับใหม่นบั จาก
ปี บัญชี 2565 (สิ ้นสุด ก.ย. 65) ซึง่ เป็ นที่ชดั เจนแล้ วว่ากําไร AOT จะเติบโตก้ าวกระโดด เนื่องจากคิง
เพาเวอร์ ผู้ชนะสัญญาใหม่ยินยอมจ่ายผลตอบแทนขันตํ
้ ่าต่อปี สูงถึงปี ละ 2.3 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปั จจุบนั ที่จ่ายอยู่ราวปี ละ 6.6 พันล้ านบาท ซึง่ คาดหนุนกําไร AOT ใน 3 ปี ข้ างหน้ าเติบโตเฉลี่ยถึง
ปี ละ 14%
ทังนี
้ ้ ยังไม่รวมถึง Upside จํานวนมากที่ยงั อยู่นอกประมาณการ โดยส่วนที่จะทยอยประมูลภายในปี นี ้
ได้ แก่
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1. ผู้บริ หารจัดการจุดรับสินค้ าปลอดภาษีที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Pcik Up Counter) ซึง่ น่าจะ
คาดหวังระดับผลตอบแทนทีส่ งู ขึ ้นกว่าปั จจุบนั มีนยั ฯ (AOT ไม่เปิ ดเผยผลตอบแทนปั จจุบนั )
เนื่องจาก AOT มีนโยบายทีจ่ ะเปิ ดในลักษณะ Common Use คือ ให้ หลายรายใช้ ร่วมกันได้
ซึง่ ใช้ เป็ นฐานในการคํานวณส่วนแบ่ง
จึงมีโอกาสจะเพิ่มฐานรายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้
2. การประมูลดิวตี ้ ฟรี และพื ้นที่เชิงพาณิชย์ รวมถึงจุดรับสินค้ าปลอดภาษีที่สนามบินดอน
เมือง ที่สิ ้นสุดสัญญาปี บัญชี 2565
นอกจากนี ้ จะเป็ นโครงการเชิงพาณิชย์รูปแบบอื่น โครงการหลัก คือ
1. โครงการ Airport City ซึง่ เป็ นแนวคิดโครงการ Mixed-Used ที่ AOT วางแผนเปิ ดประมูลให้
เอกชนเข้ าบริ หารพื ้นที่ แบ่งตามลักษณะกิจกรรม โดยจะอยู่บนที่ดิน 2 แห่ง
แห่งที่ 1 คือ ทีด่ ินเช่ากับกรมธนารักษ์ บริ เวณใกล้ เคียงสนามบินสุวรรณภูมิ ซึง่ ฝ่ ายวิจยั ได้
ผลบวกในประมาณการแล้ ว
้
่ยนสีผงั เมืองเพื่อพัฒนา
แห่งที่ 2 คือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ตนเอง เนื่องจากยังอยู่ในขันตอนขอเปลี
จึงยังไม่รวมในประมาณการ
2. โครงการพัฒนา Digital Platform อํานวยความสะดวกภายในสนามบินที่เปิ ดตัวไปแล้ ว แต่
ยังน่าจะต้ องใช้ เวลาในการพัฒนารูปแบบหารายได้
3. โครงการ Cetify Hub สินค้ าเกษตรส่งออก โดย AOT จะเป็ นตัวกลางที่ประสานหน่วยงานรัฐ
ฯ ที่เกี่ยวข้ องในด้ านการตวจสอบคุณภาพสินค้ าก่อนส่งออก

กําไรระยะสั้นงวดบัญชี 4Q62 ทรงตัว yoy เชื่อเป็นโอกาสสะสม AOT
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ AOT กําไรระยะสันงวดบั
้
ญชี 4Q62 คาดว่ายังทรงตัว yoy แม้ สถิติการบินจะ
ฟื น้ ตัวแล้ วก็ตาม เนื่องจาก AOT จะต้ องบันทึกค่าใข้ จ่ายในเรื่ องการสํารองผลประโยชน์พนักงาน ตาม
กฎหมายใหม่ จํานวน 740 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การบันทึกดังกล่าวล่าช้ ากว่าบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ
เนื่องจาก AOT เป็ นรัฐวิสาหกิจ จึงต้ องรอกระบวนการประกาศใช้ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวส่วนใหญ่ถือเป็ นรายการทางบัญชีที่ไม่กระทบเงินสด คิดเป็ น
เพียง 3% ของประมาณการ ฝ่ ายวิจยั จึงยังคงประมาณการทังปี
้ บัญชี 2562 (สิ ้นสุด ก.ย. 62) ไว้
ตามเดิมที่ 2.58 หมื่นล้ านบาท เติบโต 2.5%

คาดการณ์กําไร AOT ใน 3 ปีข้างหน้า
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อัตราเติบโตผู้ใช้บริการสนามบิน AOT

ทีม่ า : AOT และรวบรวมโดยฝ่ ายวิ จยั ASPS
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สรุปโครงการเชิงพาณิชย์ AOT
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หุ้นส่วนใหญ่เต็มมูลค่า...น้อยกว่าตลาด
แม้ คาดการณ์กําไรกลุม่ ปี 2562 จะเติบโตได้ ที่ 3.1% ใกล้ เคียงคาดการณ์กําไรตลาดเติบโต 2.8% แต่
เนื่องจากฝ่ ายวิจยั ยังคงคําแนะนําทางพื ้นฐานให้ Switch หุ้นส่วนใหญ่ในกลุม่ (AAV, BA) และขาย
THAI จึงยังให้ ลงทุน น้ อยกว่าตลาด โดยตัวเลือกลงทุนแนะนํา AOT(FV@B83) ที่มีความมัน่ คงเหนือ
รายอื่น
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