ที กบ 07 /065
เรื อง

14 สิ งหาคม 2556
นําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือน สิ, นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2556

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ งทีส่ งมาด้วย

1. งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
งวดสามเดือน และงวดหกเดือน สิ, นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2556
2. คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สําหรับไตรมาส 2 ปี 2556 สิ, นสุ ด
วันที 30 มิถุนายน 2556 ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
3. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม F45-3)

บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดื อน และงวดหกเดื อน สิ, นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2556 ซึ งผ่านการสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) แล้ว พร้อมคําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงินสําหรับไตรมาส 2
ปี 2556 สิ, นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2556 ตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี,
งบการเงิ นรวมของไตรมาส 2 ปี 2556 ไม่รวมบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อย
เนืองจากมีการแต่งตั,งคณะกรรมการบริ ษทั ชุดใหม่ ซึ งมีจาํ นวนกรรมการรวมเพิมขึ,น ตั,งแต่วนั ที 18 มกราคม
2556 ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่มีอาํ นาจควบคุมผ่านคณะกรรมการบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เหมือนปี ก่อน
ผลการดําเนินงานครึ งปี แรกของปี 2556 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2556) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสุ ทธิ รวม 131 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับครึ งปี แรกของปี 2555 ซึ งมีกาํ ไร 3,772 ล้านบาท โดยเป็ น
ขาดทุ นสุ ทธิ ส่วนที เป็ นของบริ ษทั ใหญ่จาํ นวน 156 ล้านบาท คิ ดเป็ นขาดทุ นต่อหุ ้น 0.07บาท ลดลงจาก
ปี ก่อนทีกําไร 1.69 บาท สาเหตุหลักเนื องจากบริ ษทั ฯ บันทึ กขาดทุนด้อยค่าเครื องบิ นเป็ นเงิ น 3,592 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีบันทึกขาดทุนด้อยค่าเครื องบินเพียง 181 ล้านบาท บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรจาก
การดําเนิ นงาน (Operating Profit) 1,544 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,542 ล้านบาท หรื อร้อยละ 50.0 เป็ นผล
มาจากอัตราการเพิมขึ, นของรายได้ตากว่
ํ าค่าใช้จ่าย โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าเงิ นบาททําให้รายได้จาก
การขายและให้บริ การซึ งส่ วนใหญ่เป็ นเงินตราต่างประเทศ เมือคิดเป็ นเงินบาทลดลงมาก ในขณะทีค่าใช้จ่ายซึ งมี
สัดส่ วนของเงินตราต่างประเทศน้อยกว่ารายได้เมือคิดเป็ นเงินบาทจึงลดลงในจํานวนน้อยกว่า
สําหรับในไตรมาส 2 ปี 2556 ซึ งเป็ นช่วงนอกฤดูกาลท่องเทียว (Low Season) บริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยขาดทุนจากการดําเนินงาน (Operating Loss) 2,899 ล้านบาท ขาดทุนสูงขึ,นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
1,362 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 88.6 เนื องจากการเติ บโตของรายได้มีอ ตั ราตํากว่า ค่ าใช้จ่า ย โดยมี รายได้
ค่าโดยสารเพิมขึ,นเนืองจากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิมขึ,นจากการขยายการผลิต แต่รายได้ค่าระวางขนส่ ง
…2/ลดลงเนืองจาก

2
ลดลงเนื องจากผลกระทบจากเศรษฐกิ จชะลอตัว ขณะที ค่ า ใช้จ่า ยเพิ มขึ, นสาเหตุ หลักเนื องจากการขยาย
การผลิต นอกจากนี, ยังมีการปรับด้อยค่าเครื องบินรอการขาย จํานวน 1,332 ล้านบาท เป็ นผลให้ขาดทุนก่อน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนและภาษีเงิ นได้ มีจาํ นวน 4,681 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน 1,943 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 71.0
นอกจากนี, บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 4,202 ล้านบาท
ในขณะทีไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนมีกาํ ไร 1,316 ล้านบาท เป็ นผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ขาดทุนสุ ทธิ
8,426 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน 6,957 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนที เป็ น
ของบริ ษทั ใหญ่ 8,439 ล้านบาท คิ ดเป็ นขาดทุ นต่อหุ ้น 3.87 บาท เปรี ยบเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกันปี ก่ อน
ซึ งขาดทุนต่อหุน้ 0.70 บาท
ณ วันที 30 มิถุนายน 2556 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทั,งสิ, น 324,103 ล้านบาท เพิมขึ, น
จากวันที 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 20,007 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.6 หนี, สินรวมเท่ากับ 256,360 ล้านบาท
เพิ มขึ, นจาก ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 22,082 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.4 และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมี
จํานวน 67,743 ล้านบาท ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 2,075 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการจ่าย
เงินปันผลจํานวน 1,226 ล้านบาท และผลกระทบจากการสู ญเสี ยอํานาจควบคุมบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) จํานวน 721 ล้านบาท
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวสุ กานต์ วิศาลสวัสดิb)
รองกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ ายบัญชีบริ หารและงบประมาณ
โทร. 0-2545-2385

