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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 1 ป 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (บริษัทฯ)
จากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัวตั้งแตไตรมาส 4 ป 2552 ทําใหความตองการเดินทางและการ
ขนสงสินคา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในไตรมาส 1 ของป 2553 เปนผลใหปริมาณผูโดยสารและ
ปริมาณขนสงสินคาของบริษัทฯ สูงกวาชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยเหตุการณชุมนุมทางการเมืองตั้ง
แตวันที่ 12 มีนาคม ยังไมสงผลกระทบตอปริมาณผูโดยสารในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ยังคงใหบริการตามตา
รางบินฤดูหนาว ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2552 เปนตนมา โดยไดปรับเปลี่ยนตารางบินเสนทางใน
ประเทศตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2553 ตามนโยบายสรางความรวมมือกับสายการบินนกแอรตามแผนกลยุทธ
Two-Brand Strategy เพื่อสรางความแข็งแกรงในการแขงขันและการใหบริการ โดยใหสายการบินนก
แอรทําการบินในเสนทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก เชียงใหม-แมฮองสอน และกรุงเทพฯอุบลราชธานี โดยการบินไทยยังคงทําการบินเสนทางกรุงเทพฯ- อุบลราชธานี จํานวน 7 เที่ยวบินตอ
สัปดาห สําหรับดานการขนสงสินคาที่มีปริมาณการขนสงเพิ่มขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก ทําใหมี
การขนสงสินคาจากประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไปยังทวีปยุโรปมากขึ้น ดังนั้น เพื่อสนองความ
ตองการของตลาด บริษัทฯ ไดทําการเชาพื้นที่ระวางแบบ Block Space เหมาทั้งลํา ดวยเครื่องบิน B747300 Freighter ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม 2553 จากสายการบินเซาทเทิรนแอร เพื่อเพิ่มพื้นที่ระวาง
ใน การใหบริการแกลูกคาและเพื่อทดสอบตลาดกอนที่จะทําการบินจริงในปลายเดือนมีนาคม 2553 ดวย
เครื่องบิน B777-200LRF จํานวน 2 ลํา
ไตรมาส 1 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตดานผูโดยสารซึ่งคิดเปนที่นั่งตอกิโลเมตร (Available SeatKilometers : ASK) สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 11 โดยมีปริมาณการขนสงผูโดยสารซึ่งคิด
เปนคนตอกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometers : RPK) เพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 อัตราสวนการ
บรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เทากับรอยละ 81 เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งเทากับรอยละ 76.4 สวน
ปริมาณการผลิตดานพัสดุภัณฑ (Available Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) สูงกวาไตรมาสเดียว
กันของปกอนรอยละ 16.2 ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK)
เพิ่มขึ้นรอยละ 54.4 อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑ (Freight Load Factor) เทากับรอยละ 59.6 สูงกวา
ปกอนซึ่งเทากับรอยละ 44.9 โดยมีรายไดคาโดยสารรวมเฉลี่ยตอหนวย 2.64 บาทตอคน-กิโลเมตร สูง
กวาไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 1.9
และรายไดคาระวางขนสงสินคารวมเฉลี่ยตอหนวย 9.27
บาทตอตัน-กิโลเมตร สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 5.7
ในไตรมาส 1 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 49,806 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน
8,536 ลานบาท หรือรอยละ 20.7 โดยมีรายไดจากการขายหรือการใหบริการ 48,914 ลานบาท สูงกวาป
กอน 8,231 ลานบาท หรือรอยละ 20.2 สวนคาใชจายรวมสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวีธีสวนได
เสียและตนทุนทางการเงิน มีจํานวนทั้งสิ้น 38,498 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 5,292
ลานบาท หรือรอยละ 15.9 สาเหตุสําคัญเนื่องจากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น และราคาน้ํามันเครื่องบินโดย
เฉลี่ยสูงขึ้นรอยละ 41 สงผลใหบริษัทฯ มีกําไรกอนภาษีเงินได 11,308 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกัน
ของปกอน 3,244 ลานบาท หรือรอยละ 40.2
โดยมีกําไรสุทธิ 10,724 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน
6.31 บาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิ 7,869 ลานบาท หรือกําไรตอหุน 4.63 บาท
และมี EBITDA เทากับ 11,469 ลานบาท
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการกําหนดมูลคาสิน
ทรัพยถาวรตอหนวยเพื่อใชในการบันทึกบัญชีจาก 3,000 บาท เปน 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการเปลี่ยน
แปลงดังกลาวมีผลทําให
คาใชจายในงวดนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับการ
บันทึกบัญชีตามนโยบายเดิม
สรุปผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2553 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายไดรวม
คาใชจายรวม *
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
EBITDA
*

ม.ค.-มี.ค.
2553
2552
49,806
41,270
38,498
33,206
5,698
4,609
11,308
8,064
10,724
7,869
6.31
4.63
11,469
9,512

รวมสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและตนทุนทางการเงิน

เพิ่ม (ลด)
ลานบาท
8,536
5,292
1,089
3,244
2,855
1.68
1,957

%
20.7
15.9
23.6
40.2
36.3
36.3
20.6
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รายได

ไตรมาส 1 ของปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 49,806 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
8,536 ลานบาท หรือรอยละ 20.7 โดยสรุปดังนี้
รายไดจากการขายหรือการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายหรือการใหบริการรวม
48,914 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 8,231 ลานบาท หรือรอยละ 20.2 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 46,885 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอนจํานวน 8,328 ลานบาท หรือรอยละ 21.6 เนื่องจาก
• รายไดคาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน รวมทั้งสิ้น 40,631 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส
เดียวกันของปกอน 5,966 ลานบาท หรือรอยละ 17.2 เนื่องจาก
- ปริมาณการขนสงผูโดยสารเพิ่มขึ้นรอยละ 17.7 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหความตองการเดินทางเพิม
่
ขึ้น
- รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย (รวมคาธรรมเนียมชดเชยน้ํามันและประ
กันภัย)
สูงกวาปกอนรอยละ 1.9
• รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑ รวมทั้งสิ้น 6,254 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,362 ลานบาท หรือรอยละ 60.7 เนื่องจาก
- ปริมาณการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 54.4 เปน
ผลจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ทําใหความตองการสงออกและนําเขา
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใหบริการขนสงสินคาโดยเครื่องบินขนสงสินคา (Block
Space Freighter) ทําใหสามารถบริหารจัดการพื้นที่ระวางขนสงสินคาไดมีประ
สิทธิภาพขึ้น
- รายไดจากพัสดุภัณฑเฉลี่ยตอหนวย (รวมคาธรรมเนียมชดเชยน้ํามันและประ
กันภัย)
สูงกวาปกอนรอยละ 5.7
รายไดจากกิจการอื่น บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการอื่นสวนใหญประกอบดวยรายไดจากหนวย
ธุรกิจยอย ซึ่งไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
การบริการผูโดยสาร ภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน และรายไดของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท
อีสต เอเชีย จํากัด มีจํานวนรวม 2,029 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 97 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.6 เนื่องจากรายไดจากการใหบริการ
ลูกคาอื่นๆ ที่ไมใชลูกคาสายการบินต่ํากวาปกอน
ดอกเบี้ยรับ มีจํานวน 31 ลานบาทต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 43 ลานบาท หรือรอยละ
58.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน
รายไดอื่น มีจํานวน 861 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 348 ลานบาท หรือรอยละ
67.8 สาเหตุหลักเนื่องจาก
- รายไดคาชดเชยจากการสงมอบเครื่องบิน A380-800 จํานวน 6 ลําลาชา จํานวน 353
ลานบาท
- รายไดจากคาธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บจากผูโดยสารแตสายการบินอื่นหรือประเทศ
ที่บริษัทฯ ขนสงผูโดยสารไปไมไดเรียกเก็บเงินมาเกินกวา 3 ป สูงกวาปกอน 205 ลาน
บาท
- กําไรจากการจําหนายทรัพยสินลดลงจากปกอน 225 ลานบาท เนื่องจากปนี้มีการ
จําหนาย
ทรัพยสินเพียง 1 ลานบาท
คาใชจาย
ไตรมาส 1 ของปบัญชี 2553 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 38,498 ลานบาท สูงกวาไตรมาส
เดียวกันของ ปกอน 5,292 ลานบาท หรือรอยละ 15.9 โดยมีคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย
สําคัญ ไดแก
- คาน้ํามันเครื่องบิน 14,292 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 3,356 ลานบาท หรือ
รอยละ 30.7 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยสูงกวางวดเดียวกันของปกอนรอยละ 41 และ
ปริมาณการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8 เนื่องจากปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น
- คาใชจายบุคลากร มีจํานวน 7,422 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 665 ลาน
บาท หรือ รอยละ 9.8
สวนใหญเปนผลมาจากการขึ้นเงินเดือนประจําป และสํารองเงินชดเชยวันลา
หยุดพักผอนใหพนักงาน ที่ไมสามารถลาหยุดได
- คาบริการการบิน 4,988 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 796 ลานบาท หรือ
รอยละ 19 สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวนเที่ยวบินและผูโดยสารเพิ่มขึ้น
- คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน 2,749 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,003
ลานบาท หรือรอยละ 57.4 สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี้มีเครื่องยนตที่ถึงกําหนดซอมมากกวางวด
เดียวกันของปกอน ทําใหคาใชจายสูงกวาปกอนประมาณ 440 ลานบาท สวนตางที่เหลือเนื่องจากป
2552 มีการปรับปรุงสวนลดคาซอมบํารุงเครื่องยนต Rolls-Royce Trent 500 ตามโครงการ Total Care
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- คาสินคาและพัสดุใชไป 2,381 ลานบาท สูงกวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 338 ลานบาท
หรือรอยละ 16.5 เนื่องจากคาอาหารสําหรับบริการผูโดยสารเพิ่มขึ้นตามจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น และ
คาใชจายในการปรับปรุงผลิตภัณฑในเครื่องบินเพิ่มขึ้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 5,698 ลานบาทซึ่งสวนใหญเกิดจากการปรับ
ยอดเงินกู คงเหลือสกุลยูโรเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด
ตนทุนทางการเงิน มีจํานวน 1,345 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 104 ลาน
บาท หรือ รอยละ 7.2 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูยืมสวนใหญชําระเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งในไตร
มาสนี้มีอัตราลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปกอน ทําใหดอกเบี้ยจายลดลง ประกอบกับเงิน
บาทแข็งคาทําใหดอกเบี้ยที่ชําระเปนเงินตราตางประเทศคิดเปนเงินบาทลดลง
2.

ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2553 (31 มีนาคม 2553) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมูล
คาทั้งสิ้น
278,063 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 6,369 ลานบาท หรือรอย
ละ 2.3 ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 19.2 และ
80.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีองคประกอบของสินทรัพยดังนี้

สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ

31 มีนาคม 2553
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
53,464
19.2
213,581
76.8
11,018
4.0

31 ธันวาคม 2552
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
47,288
17.4
213,505
78.6
10,901
4.0

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 6,176 ลานบาท หรือรอยละ 13.1 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและ
รายการ เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ เพิ่มขึ้นจาก ณ วันสิ้นงวดป 2552
จํานวน 76 ลานบาท โดยในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีเครื่องบินภายใตสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการรับ
มอบเครื่องบิน A330-300 จํานวน 2 ลําเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 ซึ่งอยูระหวางการรอติดตั้งเกาอี้ผู
โดยสารชั้นประหยัด
สวนสินทรัพย
ไมหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 117 ลานบาท หรือรอยละ 1.1 เนื่อง
จากคาธรรมเนียมการค้ําประกันเงินกูรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจากการรับมอบเครื่องบินดังกลาว
หนี้สิน ณ วันสิ้นไตรมาส 1 ของปบัญชี 2553 (31 มีนาคม 2553) บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น
214,075 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 4,375 ลานบาท หรือรอยละ 2 โดยมี
องคประกอบของหนี้สินดังนี้
31 มีนาคม 2553
ลานบาท % ของ
หนี้สินรวม
(ไมรวมหนีส
้ ินระยะยาวที่ถึงกําหนด 54,688
25.5

หนี้สินหมุนเวียน
ชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ

150,648
8,739

70.4
4.1

31 ธันวาคม 2552
ลานบาท % ของ
หนี้สินรวม
54,961
25.2
154,900
8,589

70.9
3.9

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 จํานวน 273 ลานบาท หรือรอยละ 0.5 เนื่องจากรายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายได
และรายไดรอการรับรูลดลง
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 150,648 ลานบาทซึ่งรวมหนี้ที่ถึง
กําหนดชําระ ภายใน 1 ป จํานวน 37,481 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 4,252
ลานบาท หรือรอยละ 2.7
โดยมีหนี้ภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบินลดลง 3,269 ลานบาท เงินกูยืม
ระยะยาวลดลง 758 ลานบาท และ
ตั๋วสัญญาใชเงินลดลง 225 ลานบาท
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งประกอบดวยเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน และประมาณการหนี้สิน
ระยะยาว มีจํานวนใกลเคียงกับปกอน

4
สวนของผูถือหุน
ณ สิ้นงวดไตรมาส 1 ของปบัญชี 2553 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 63,988 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 10,744 ลานบาท หรือรอยละ 20.2 เนื่องจากมีกําไรสุทธิจาก
การดําเนินงาน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to Equity) ณ วันที่ 31 มีนาคม
2553 เทากับ 2.35 เทา ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเทากับ 2.93 เทา
สภาพคลองทางการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18,412 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นจากวันตนงวด (1 มกราคม 2553) จํานวน 4,112 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปใน
กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 10,118 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 904 ลานบาท สวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาเครื่องบิน
A380-800
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,856 ลานบาท ประกอบดวยการชําระคืนเงินกูระยะ
ยาวสุทธิ 2,051 ลานบาท ชําระคืนเงินกูระยะสั้น 1,116 ลานบาท ชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงิน 225 ลานบาท
และจายดอกเบี้ยเงินกูยืม 1,464 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
(%)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
(%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to (เทา)
Equity)
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) 1)
(เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย 2)
(เทา)

ม.ค.-มี.ค.
2553
2552
12.78
10.91
21.92
19.34
3.90
3.03
18.30
15.79
2.35
2.77
2.04
8.53

2.00
6.56

หมายเหตุ : 1) อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เทากับ EBITDAR/(การชําระคืนหนี้สิน
ระยะยาว+ดอกเบี้ยจาย+คาเชา)
2) อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทากับ EBITDA/ดอกเบี้ยจาย
-----------------------------------------------------------

