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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 1 ปบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1.

ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (บริษัทฯ)

ในไตรมาส 1 ของปบัญชี 2551 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2551) บริษัทฯ ไดปลดประจําการเครื่องบิน A300-600 2
ลํา และไดปรับปรุงตารางบินโดยยกเลิกเที่ยวบินไปบันดาเสรีเบกาวัน ลดเที่ยวบินไปรางกุง แตเพิ่มเที่ยวบินไปปกกิ่งและไฮเดอ
ราบัด รวมทั้งเปดเสนทางใหมกรุงเทพฯ-สมุย มีปริมาณการผลิตผูโดยสารซึ่งคิดเปน
ที่นั่งตอกิโลเมตร (Available SeatKilometer : ASK) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 5.5 เนื่องจากการเพิ่มและปรับปรุงเที่ยวบินในเสนทางภูมิภาคและ
ขามทวีปเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น
สวนปริมาณการขนสงผูโดยสารซึ่งคิดเปนคนตอกิโลเมตร
(Revenue Passenger-Kilometer : RPK) เพิ่มขึ้นรอยละ 7 อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เทากับรอยละ 81.6
เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งเทากับรอยละ 80.4
อัตราการบรรทุกรวม (Load Factor) เทากับรอยละ 72 สูงกวาปกอนซึ่งเทากับ
รอยละ 70.3 อยางไรก็ดีเนื่องจากราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการปรับยอดเงินกูคงเหลือในขณะที่ปกอนมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ซึ่งเปนสาเหตุหลักเปนผลใหการดําเนิน
งานของบริษัทฯ สําหรับไตรมาส 1 มีกําไรสุทธิ 2,216 ลานบาท หรือ 1.30 บาทตอหุน ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมี
กําไร 4,233 ลานบาท หรือ 2.49 บาทตอหุน
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการ 54,867 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,270 ลาน
บาท หรือรอยละ 10.6 และมีคาใชจายในการดําเนินงาน 50,117 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 6,697
ลานบาท หรือรอยละ
15.4 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันเครื่องบินโดยเฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 45.4 คาใชจายบุคลากรเพิ่มขึ้น คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและเครื่องยนต รุนใหม รวมทั้งการขยายการผลิต
เปน
ผลใหมีกําไรจากการขายและการใหบริการ 4,750 ลานบาท ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอน 1,427 ลานบาท หรือรอยละ 23.1
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 664 ลานบาทสวนใหญเกิดจากการปรับยอดเงินกูตางประเทศคงเหลือเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไร 1,466 ลานบาท กําไรกอนภาษีเงินได 3,257 ลานบาท ต่ํากวางวดเดียวกัน
ของปกอนซึ่งมีกําไร 6,084 ลานบาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญสําหรับไตรมาส 1 ปบัญชี 2551 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2551) เปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันปกอนไดดังนี้
ม.ค.-มี.ค.
เพิ่ม (ลด)
หนวย : ลานบาท
2551
2550
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
54,867
49,597
5,270
10.6
คาใชจายในการดําเนินงาน
50,117
43,420
6,697
15.4
กําไรจากการขายและการใหบริการ
4,750
6,177
(1,427)
(23.1)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(664)
1,466
(2,130)
(145.3)
กําไรกอนภาษีเงินได
3,257
6,084
(2,827)
(46.5)
กําไรสุทธิ
2,216
4,233
(2,017)
(47.6)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
1.30
2.49
(1.19)
รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวม 54,867 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,270 ลานบาท หรือรอยละ 10.6 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 52,489 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอนจํานวน 5,340 ลานบาท หรือรอยละ 11.3 เนื่องจาก
รายไดคาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกินรวมทั้งสิ้น 45,640 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.2 ของรายได
จากการขายและการใหบริการ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 4,883 ลานบาท หรือรอยละ 12 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
ปริมาณผูโดยสารเพิ่มขึ้น ประกอบกับรายไดคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บจาก
ผูโดยสารเพิ่มขึ้น
รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6,849 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ
12.5 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 457 ลานบาท หรือ รอยละ 7.2
รายไดจากกิจการอื่น สวนใหญประกอบดวยรายไดจากหนวยธุรกิจยอย ซึ่งไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การ
บริการสินคา การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการผูโดยสารภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน รายไดจากคาเชา
และคาซอมเครื่องบินของนกแอร และรายไดของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสต เอเชีย จํากัด
มีจํานวนรวม 2,378 ลาน
บาท ใกลเคียงกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
รายไดอื่น มีจํานวน 890 ลานบาท สวนใหญประกอบดวยดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายเครื่องบิน และรายไดจาก
ภาษีสนามบินที่เรียกเก็บจากผูโดยสารแตสายการบินอื่นหรือประเทศที่บริษัทฯ ขนสงผูโดยสารไปไมไดเรียกเก็บเงินมาเกินกวา 3
ป เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 453 ลานบาท หรือรอยละ 103.7
คาใชจายในการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 50,117 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตร
มาสเดียวกันของปกอน 6,697 ลานบาท หรือรอยละ 15.4
คาใชจายในการดําเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปสาระสําคัญ ไดแก
- คาน้ํามันเครื่องบิน 19,563 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,547 ลานบาท หรือ
รอยละ
39.6 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยสูงกวางวดเดียวกันของปกอนรอยละ 45.4 และมีปริมาณ การใชน้ํามันเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการขยายการผลิตในขณะที่เงินเหรียญสหรัฐออนคาลงทําใหประหยัดคาน้ํามันได
บางสวน
- คาใชจายบุคลากร 7,932 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 875 ลานบาท หรือ
รอยละ
12.4 สวนใหญเนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจําปและตามมติคณะรัฐมนตรี
- คาใชจายเกี่ยวกับการบิน 11,375 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 756 ลานบาท หรือรอยละ
7.1 สวนใหญเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องยนตและเครื่องบิน คาใชจายในการบริการผูโดยสาร คาบริการนํารอง และ
คาใชจายเกี่ยวกับการบริการภาคพื้น เนื่องจากการขยายการผลิต
- คาเสื่อมราคา 4,969 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 586 ลานบาท หรือรอยละ 13.4 สาเหตุ
หลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและเครื่องยนตรุนใหมทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 344
ลานบาท และการรับมอบเครื่องบินใหม
- คาเชาเครื่องบินและอะไหล 1,163 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 546 ลานบาท
หรือรอยละ
31.9 สาเหตุหลักเนื่องจากการยกเลิกการเชาพื้นที่ระวางบรรทุกสินคา

2
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 664 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการปรับยอดเงินกู
คงเหลือ
สกุลยูโร และเยน ณ วันสิ้นงวด เปนเงินบาทสุทธิหลังหักกําไรจากการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสําหรับเงินกู
สกุลตางประเทศในชวงที่เงินบาทแข็งคาขึ้นประมาณ 119 ลานบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน 1,466 ลานบาท
คาใชจายอื่นๆ 272 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 641 ลานบาท สาเหตุหลักเนื่องจากปกอนมีการ
บันทึกสํารองดอยคาของอะไหลอุปกรณการบินหมุนเวียนที่เลิกใชและรอจําหนาย และสํารองการตัดมูลคาอะไหลเครื่องบิน
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน 44 ลานบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปกอนซึ่งมีสวนแบงกําไร 63 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากการขาดทุนของสายการบินนกแอร
ดอกเบี้ยจาย 1,378 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 258 ลานบาท หรือรอยละ 23
เนื่องจากมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
2.

สาเหตุหลัก

ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2551 (31 มีนาคม 2551) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมูลคาทั้งสิ้น
272,019
ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 8,256 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียน
และสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 22.5 และ 77.5 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีองคประกอบของสินทรัพยดังนี้
31 ธันวาคม 2550
31 มีนาคม 2551
ลานบาท
% ของ
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียน
61,241
22.5
65,229
23.3
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
203,023
74.6
207,153
73.9
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
7,755
2.9
7,893
2.8
สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 3,988 ลานบาทหรือรอยละ 6.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลด
ลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ลดลง 4,130 ลานบาท หรือรอยละ 2
หนี้สิน ณ วันสิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2551 (31 มีนาคม 2551) บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 201,806 ลานบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 10,444 ลานบาท หรือรอยละ 4.9 โดยมีองคประกอบของ หนี้สินดังนี้
31 มีนาคม 2551
31 ธันวาคม 2550
ลานบาท
% ของ
ลานบาท
% ของ
หนี้สินรวม
หนี้สินรวม
หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

64,172
132,561
5,073

31.8
65.7
2.5

73,192
134,086
4,972

34.5
63.2
2.3

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน
9,020 ลานบาทหรือรอยละ 12.3 สาเหตุหลักเนื่องจากการชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น และเงินปนผลคางจายลดลง
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 มีจํานวน 132,561 ลานบาทซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายใน
1 ป
จํานวน 24,649 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 1,525 ลานบาท หรือรอยละ 1.1 สวนใหญเนื่องจากเงินกู
ตามสัญญาเชาการเงินเพื่อจัดหาเครื่องบินลดลง
สวนของผูถือหุน ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ของปบัญชี 2551 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 70,213 ลานบาท
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 2,188 ลานบาท หรือรอยละ 3.2 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน

เพิ่มขึ้น

สภาพคลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18,368 ลานบาท ลดลงจากวัน
ตนงวด (1 มกราคม 2551) จํานวน 7,445 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,265 ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 283 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องยนตและอุปกรณภาคพื้น
สําหรับใหบริการในลานจอด
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 11,371 ลานบาท เปนการชําระคืนเงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาว และตั๋ว
สัญญาใชเงิน 4,962 ลานบาท 2,254 ลานบาท และ 225 ลานบาท ตามลําดับ จายดอกเบี้ยเงินกู 839 ลานบาท และจายเงิน
ปนผล 3,091 ลานบาท
-----------------------------------------------------------

