คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 1 ปบัญชี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (หรือบริษัทฯ)
ในไตรมาส 1 ของปบัญชี 2550 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2549) บริษัทฯไดรับมอบเครื่องบิน B777-200ER
รวม 4 ลํา โดยไดเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับปริมาณความตองการเดินทางของผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นทั้งในเสนทางบิน
ขามทวีปไดแก นิวยอรค ลอสแองเจลิส ซูริค มาดริด มิวนิค สตอกโฮม โรม มอสโก ซิดนีย เมลเบิรน บริสเบน
และเพิรธ และเสนทางบินภูมิภาคไดแก เฉิงตู ไซงอน รางกุง กวางเจา และเวียงจันทน รวมทั้งเปดจุดบินใหมไป
ยังเมืองโจฮันเนสเบิรก แอฟริกาใต และไฮเดอราบัด พุทธคยา พาราณสี ประเทศอินเดีย ทําใหปริมาณการผลิต
ผูโดยสารซึ่งคิดเปนที่นั่งตอกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
รอยละ 3.5 สวนปริมาณการขนสงผูโดยสารซึ่งคิดเปนคนตอกิโลเมตร (Revenue Passenger Kilometer : RPK)
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 อัตราการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เทากับรอยละ 77.8 เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งเทากับ
รอยละ 72.1 อัตราการบรรทุกรวม (Load Factor) เทากับรอยละ 70.4 สูงกวาปกอนซึ่งเทากับรอยละ 67.2
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวม 48,373 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
2,495 ลานบาท หรือรอยละ 5.4 ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาททําใหรายไดที่เปนเงินตรา
ตางประเทศมีคาเปนเงินบาทลดลงก็ตาม และมีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 42,932 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอน 2,346 ลานบาท หรือรอยละ 5.8 เนื่องจากคาเสื่อมราคาและคาใชจายเกี่ยวกับการผลิตเพิ่มขึ้น
เปนผลจากการขยายการผลิต รวมทั้งคาใชจายบุคลากรและคาใชจายดําเนินงานอื่นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้น
ทําใหมีกําไรจากการขายและการใหบริการ 5,441 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 149 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ มี กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย น 1,664 ล า นบาทซึ่ ง ส ว นใหญ เ กิ ด จากการปรั บ ยอดเงิ น กู ที่ เ ป น
เงินตราตางประเทศคงเหลือเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด เปนผลใหบริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
6,967 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 367 ลานบาทหรือรอยละ 5.6
บริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินได 5,799 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 347 ลานบาทหรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 โดยมีกําไรสุทธิ 4,026 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 216 ลานบาทหรือรอยละ 5.7
คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 2.37 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรตอหุนเทากับ 2.24 บาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของไตรมาส 1 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ดังตอไปนี้
ต.ค.- ธ.ค.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2549
2548
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรจากการขายและการใหบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

48,373
42,932
5,441
1,664
6,967
5,799
4,026
2.37

45,878
40,586
5,292
1,384
6,600
5,452
3,810
2.24

2,495
2,346
149
280
367
347
216
0.13

5.4
5.8
2.8
20.2
5.6
6.4
5.7

2

รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้น 48,373
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,495 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.4 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง จํานวน 46,237 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,618
ลานบาท หรือรอยละ 6 ประกอบดวย
- รายไดคาโดยสารและน้ําหนักสวนเกินซึ่งรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บจากผูโดยสาร
4,414 ลานบาท มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 39,164 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,753 ลานบาท หรือรอยละ 7.6
- รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑซึ่งรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บจาก
ผูขนสงสินคา 1,142 ลานบาท มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 7,073 ลานบาท ลดลงจากปกอน 135 ลานบาท หรือรอยละ 1.9
รายไดจากกิจการอื่น จํานวน 2,136 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 123 ลานบาท หรือ
รอยละ 5.4 ซึ่งประกอบดวย
- รายไดจากกิจการหนวยธุรกิจยอย ไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการ
ลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการผูโดยสารภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน จํานวนรวม 1,835 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 157 ลานบาท หรือรอยละ 7.9
- รายไดจากกิจการอื่นๆ มีจํานวนรวม 215 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 30 ลานบาท หรือรอยละ 16.1
- รายไดจากบริษัทยอย เปนรายไดจากบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด จํานวน 86 ลานบาท
ลดลงจากปกอน 4 ลานบาท หรือรอยละ 4.9
รายไดอื่น บริษัทฯ มีรายไดอื่น 201 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 106 ลานบาทหรือ
รอยละ 111.6 สวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยรับและกําไรจากการขายอะไหลเครื่องบินเพิ่มขึ้น
คาใชจายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 42,932 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,346 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 คาใชจายในการดําเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยสรุปสาระสําคัญไดแก
- ค า ใช จ า ยบุ ค ลากร 7,690 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสเดี ย วกั น ของป ก อ น 1,025 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 15.4 สาเหตุหลักเนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจําป และการจายชดเชยวันลาพักผอนใหพนักงานที่ไม
สามารถลาหยุดไดซึ่งสวนใหญเปนพนักงานที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการ
- ค า น้ํ า มั น เครื่ อ งบิ น 14,708 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากไตรมาสเดี ย วกั น ของป ก อ น 223 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 1.5 แมวาราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยสูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนประมาณรอยละ 2.8 รวมทั้งปริมาณการใช
น้ํามันเพิ่มขึ้นจากการขยายการผลิตแตผลจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้นทําใหประหยัดคาน้ํามันสวนที่ชําระเปนเงินตรา
ตางประเทศไดบางสวน
- ค า เช า เครื่ อ งบิ น และอะไหล 1,699 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น 271 ล า นบาท
หรือรอยละ 19 สาเหตุหลักเนื่องจากคาเชาพื้นที่ระวางขนสงพัสดุภัณฑเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความตองการขนสงสินคา
ในเสนทางยุโรป
- ค า เสื่ อ มราคา 4,274 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น 441 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 11.5
เนื่องจากมีเครื่องบินที่รับมอบใหมทําใหคาเสื่อมราคาเครื่องบินเพิ่มขึ้น ประกอบกับคาเสื่อมราคาสินทรัพยอื่น
เพิ่มขึ้นจากการลงทุน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- ค า ใช จ า ยด า นการตลาด 807 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น 134 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 19.9 สวนใหญเปนคาโฆษณาและประชาสัมพันธเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปดเที่ยวบินใหม และคาใชจายใน
การขายเพิ่มขึ้น
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- คาใชจายดําเนินงานอื่นรวมทั้งสิ้น 1,456 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปกอน 292 ลานบาท หรือ
รอยละ 25.1 สาเหตุหลักเกิดจากคาใชจายดําเนินงานที่สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้น
กํ า ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศซึ่ ง ส ว นใหญ เ กิ ด จากการปรั บ ยอดเงิ น กู ที่ เ ป น เงิ น ตรา
ตางประเทศคงเหลือเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด มีจํานวน 1,664 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งกําไร
1,384 ลานบาท
คาใชจายอื่นๆ มีจํานวน 323 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 143 ลานบาทหรือรอยละ 79.4
สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกสํารองดอยคาของอะไหลอุปกรณการบินหมุนเวียนที่เลิกใชแลวและรอจําหนาย
ดอกเบี้ยจาย 1,167 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 19 ลานบาท หรือรอยละ 1.7 เนื่องจาก
เงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
2. ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สินทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2550 (31 ธันวาคม 2549) บริษัทฯ มีสนิ ทรัพยรวมมีมูลคารวม
ทั้งสิ้น 262,862 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549 (30 กันยายน 2549) 13,828 ลานบาท หรือรอยละ 5.6 โดยมี
สินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 18.4 และ 81.6 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมี
องคประกอบของสินทรัพยดังนี้
31 ธันวาคม 2549
30 กันยายน 2549
ลานบาท % ของ
ลานบาท % ของ
สินทรัพย
รวม

สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ

48,469
207,051
7,342

18.4
78.8
2.8

สินทรัพย
รวม

45,703
196,030
7,301

18.4
78.7
2.9

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,766 ลานบาทหรือรอยละ 6.1 เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น 3,193 ลานบาทหรือรอยละ 34.8 ลูกหนี้การคา-สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,545 ลานบาทหรือรอยละ 9.3 สวนสินทรัพย
หมุนเวียนอื่นลดลง 1,857 ลานบาทหรือรอยละ 12.8 เนื่องจากมีภาษีเงินไดรอเรียกคืนลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ เพิ่มขึ้น 11,021 ลานบาท หรือรอยละ 5.6 เนื่องจากเครื่องบินเพิ่มขึ้นซึ่งใน
ไตรมาส 1 ปบัญชี 2550 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบิน B777-200ER จํานวน 4 ลํา
หนี้สิน ณ วันสิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 195,991 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
วันสิ้นปการเงิน 2549 จํานวน 12,638 ลานบาท หรือรอยละ 6.9 โดยมีองคประกอบของหนีส้ ินดังนี้
31 ธันวาคม 2549
30 กันยายน 2549
ลานบาท % ของ
ลานบาท % ของ
หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

68,564
122,795
4,632

35.0
62.6
2.4

หนี้สินรวม

60,440
118,417
4,496

33.0
64.6
2.4
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หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549
จํานวน 8,124 ลานบาทหรือรอยละ 13.4 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
หนี้สินระยะยาว ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2550 ซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 8,883 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปการเงิน 2549 จํานวน 4,378 ลานบาท หรือรอยละ 3.7 สาเหตุสําคัญเนื่องจากหนี้สินภายใตเงื่อนไข
สัญญาเชาเครื่องบินเพิ่มขึ้น 12,893 ลานบาท สวนเงินกูยืมระยะยาวและตั๋วสัญญาใชเงินลดลงรวม 8,516 ลานบาท
สวนของผูถือหุน ณ สิ้ น งวดไตรมาส 1 ของป บั ญ ชี 2550 ส ว นของผู ถื อ หุ น มี จํ า นวน 66,871 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 1,190 ลานบาท หรือรอยละ 1.8 สวนใหญเนื่องจากกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานหักดวยเงินปนผลจาย
สภาพคลอง ณ วันสิ้นสุดไตรมาส 1 ของปบัญชี 2550 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,368
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันตนงวด 3,193 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 5,321 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 15,274 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องบิน
- เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน 13,240 ลานบาท เปนเงินสดรับจากการกูยืมระยะสั้น 7,472
ลานบาท เงินกูยืมเงินระยะยาว 17,173 ลานบาท โดยมีการจายคืนเงินกูทั้งสิ้น 11,406 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 โดยไดปรับปรุงงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้ โดย
ถือเสมือนวาบริษัทฯ ไดใชวิธีการบันทึกบัญชีดังกลาวตั้งแตเริ่มตน การปรับปรุงนี้ทําใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับ
งวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เพิ่มขึน้ จํานวน 48 ลานบาท และลดลง 12 ลานบาท ตามลําดับ
และมีผลทําใหกําไรสะสมตนงวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และ 2548 ลดลงจํานวน 917 ลานบาท และ 760 ลานบาท
ตามลําดับ
-----------------------------------------------------------
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