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คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงินไตรมาส 2 ปบัญชี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (หรือบริษัทฯ)
ในไตรมาส 2 ของปบัญชี 2550 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2550) บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตผูโดยสารซึ่งคิด
เปนที่นั่งตอกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอนรอยละ 8 เนื่องจาก
การเพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับการขยายตัวของผูโดยสารทั้งในเสนทางบินขามทวีปและภูมิภาค รวมทั้งการเปดจุดบิน
ใหมไปยังโจฮันเนสเบิรก ไฮเดอราบัด พุทธคยา พาราณสี ตั้งแตไตรมาส 1 เปนตนมา โดยไดรับมอบเครื่องบิน
B777-200ER 4 ลําในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2549 และปลดประจําการเครื่องบิน A300-600 1 ลําในเดือน
กุมภาพันธ 2550 มีปริมาณการขนสงผูโดยสารซึ่งคิดเปนคนตอกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometer : RPK)
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 13.1 อัตราการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor) เทากับรอยละ 80.4 สูงกวาปกอนซึ่งเทากับรอยละ
76.7 อัตราการบรรทุกรวม (Load Factor) เทากับรอยละ 70.3 สูงกวาปกอนซึ่งเทากับรอยละ 68.3 โดยมีรายได
คาโดยสารตอหนวยเฉลี่ย 2.64 บาทตอคน-กิโลเมตร ซึ่งต่ํากวาชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ 3.6 สาเหตุหลัก
เนื่องจากเงินบาทมีคาแข็งขึ้น
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวม 49,597 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
3,488 ลานบาท หรือรอยละ 7.6 และมีคาใชจายในการดําเนินงานรวม 43,420 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกัน
ของปกอน 2,896 ลานบาท หรือรอยละ 7.1 เนื่องจากการขยายการผลิต รวมทั้งคาใชจายบุคลากรและคาใชจาย
ดําเนินงานที่สนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้น เปนผลใหบริษัทฯ มีกําไรจากการขายและการใหบริการ 6,177 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 592 ลานบาท หรือรอยละ 10.6 และมีกําไรกอนภาษีเงินได 6,084 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาส
เดียวกันของปกอน 2,747 ลานบาท เนื่องจากในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสวนใหญเกิดจาก
การปรับยอดเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด 1,466 ลานบาท ต่ํากวาปกอนซึ่งมี
กําไร 3,863 ลานบาท เปนผลใหบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 4,233 ลานบาทต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอน 1,972 ลาน
บาท หรือเทากับรอยละ 31.8 คิดเปนกําไรตอหุน 2.49 บาทสูงกวาไตรมาส 1 ซึ่งมีกําไรตอหุนเทากับ 2.37 บาท แต
ต่ํากวาปกอนซึ่งมีกําไรตอหุนเทากับ 3.65 บาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอน ดังตอไปนี้
เพิ่ม (ลด)
ม.ค.-มี.ค.
หนวย : ลานบาท
2550
2549
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
49,597
46,109
3,488
7.6
คาใชจายในการดําเนินงาน
43,420
40,524
2,896
7.1
กําไรจากการขายและการใหบริการ
6,177
5,585
592
10.6
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
1,466
3,863
(2,397)
(62.1)
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
7,204
10,009
(2,805)
(28.0)
กําไรกอนภาษีเงินได
6,084
8,831
(2,747)
(31.1)
กําไรสุทธิ
4,233
6,205
(1,972)
(31.8)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
2.49
3.65
(1.16)

2

รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวมทั้งสิ้น 49,597
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอ น 3,488 ลานบาท หรือรอยละ 7.6
รายไดจากกิจการขนสง บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 47,149 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปกอ น 3,272 ลานบาท หรือรอยละ 7.5 ประกอบดวย
- รายได ค า โดยสารและน้ํ า หนั ก ส ว นเกิน ซึ่ ง รวมค า ธรรมเนี ย มชดเชยคา น้ํ ามั น ที่เ รี ย กเก็บ จาก
ผูโดยสารจํานวน 4,423 ลานบาท มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,757 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน
3,360 ลานบาท หรือรอยละ 9
- รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑซึ่งรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บ
ผูขนสงสินคา 994 ลานบาท มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 6,392 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 88 ลานบาท
หรือรอยละ 1.4
รายไดจากกิจการอื่น รายไดจากกิจการอื่นรวมทั้งสิ้น 2,448 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปกอน 216 ลานบาท หรือรอยละ 9.7 ประกอบดวย
- รายไดจากกิจการหนวยธุรกิจยอย ไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการ
ลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการผูโดยสารภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน จํานวนรวม 2,140 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 187 ลานบาท หรือรอยละ 9.6
- รายไดจากกิจการอื่นๆ มีจํานวนรวม 210 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 29 ลานบาท หรือรอยละ 16
สวนใหญเปนรายไดจากการใหเชาเครื่องบินและใหบริการสายการบินนกแอร
- รายได จากบริ ษั ทย อย เป นรายได จากบริ ษั ทไทย-อะมาดิ อุ ส เซาท อี สต เอเชี ย จํ ากั ด 98 ล านบาท
ซึ่งใกลเคียงกับไตรมาสเดียวกันของปกอน
รายไดอื่น รายไดอื่นรวมเทากับ 437 ลานบาทซึ่งรวมกําไรจากการขายเครื่องบิน A300-600 จํานวน 182
ลานบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 304 ลานบาท หรือรอยละ 41 สาเหตุหลักเนื่องจากปกอนมีการ
รับรูรายไดภาษีที่เรียกเก็บจากผูโดยสารซึ่งสายการบินอื่นหรือประเทศที่บริษัทฯ ขนผูโดยสารเขาไปไมไดเรียกเก็บมา
คาใชจายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 43,420 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปกอน 2,896 ลานบาท หรือรอยละ 7.1 คาใชจายในการดําเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุป
สาระสําคัญ ไดแก
- คาใชจายบุคลากร 7,057 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 419 ลานบาท หรือรอยละ
6.3 สาเหตุหลักเนื่องจากการขึ้นเงินเดือนประจําป
- ค า น้ํ า มั น เครื่ อ งบิ น 14,017 ล า นบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ย วกั น ของป ก อ น 324 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 2.3 เนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยใกลเคียงกับปกอนแตผลจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้นทําใหประหยัดคาน้ํามัน
สวนที่ชําระเปนเงินตราตางประเทศไดบางสวนถึงแมปริมาณการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายการผลิต
- คาใชจายเกี่ยวกับการบิน 10,879 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 1,738 ลานบาท หรือ
รอยละ 19 สาเหตุหลักเนื่องจากการขยายการผลิต
- คาเสื่อมราคา 4,383 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปกอน 469 ลานบาท หรือรอยละ 12
เนื่องจากการรับมอบเครื่องบินใหม ประกอบกับคาเสื่อมราคาสินทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นจากการลงทุน ณ สนามบิน
สุวรรณภูมิ
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- ค า เช า เครื่ อ งบิ น และอะไหล 1,709 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกั น ของป ก อ น 360 ล า นบาท
หรือรอยละ 26.7 สาเหตุหลักเนื่องจากการเชาพื้นที่ระวางบรรทุกสินคาเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความตองการขนสงสินคา
โดยเฉพาะในเสนทางที่เที่ยวบินของบริษัทฯ มีพื้นที่ระวางบรรทุกไมเพียงพอ
- คาใชจายดําเนินงานอื่นรวมทั้งสิ้น 1,578 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 254 ลานบาท
หรือรอยละ 19.2 สาเหตุหลักเกิดจากคาเชาสํานักงานและอาคาร รวมทั้งคาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจากการยายฐานไป
ปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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 1,466 ลานบาท ต่ํากวาไตรมาสเดียวกันของปกอนซึ่งกําไร
3,863 ลานบาทอยูเทากับ 2,397 ลานบาท
คาใชจายอื่นๆ มีจํานวน 913 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 682 ลานบาท สาเหตุหลัก
เนื่องจากการบันทึกสํารองดอยคาของอะไหลอุปกรณการบินหมุนเวียนที่เลิกใชและรอจําหนาย และสํารองการตัด
มูลคาอะไหลเครื่องบิน
ผลการดําเนินงานรวมครึ่งปแรกของปบัญชี 2550 (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550) บริษัทฯ มีกําไร
จากการขายและการใหบริการ 11,618 ลานบาท สูงกวางวดเดียวกันของปกอน 741 ลานบาทหรือรอยละ 6.8 แตมี
กําไรสุทธิ 8,259 ลานบาท ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอน 1,755 ลานบาทหรือรอยละ 17.5 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่งสวนใหญเกิดจากการปรับยอดเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศ
คงเหลื อ เป น เงิ น บาท ณ วั น สิ้ น งวด ต่ํ า กว า ป ก อ น โดยมี กํ า ไรต อ หุ น 4.86 บาท ต่ํ า กว า ป ก อ นซึ่ ง มี กํ า ไรต อ หุ น
5.89 บาท
สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญหกเดือนแรกของปบัญชี 2550 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน
เพิ่ม (ลด)
งวด 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.)
หนวย : ลานบาท
2550
2549
ลานบาท
%
รายไดจากการขายและการใหบริการ
97,970
91,987
5,983
6.5
คาใชจายในการดําเนินงาน
86,352
81,110
5,242
6.5
กําไรจากการขายและการใหบริการ
11,618
10,877
741
6.8
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
3,130
5,247
(2,117)
(40.3)
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
14,170
16,609
(2,439)
(14.7)
กําไรกอนภาษีเงินได
11,883
14,283
(2,400)
(16.8)
กําไรสุทธิ
8,259
10,014
(1,755)
(17.5)
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
4.86
5.89
(1.03)
2. ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สินทรัพย ณ วันสิ้นไตรมาส 2 ของปบัญชี 2550 (31 มีนาคม 2550) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมูลคาทั้งสิ้น
262,342 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549 (30 กันยายน 2549) 13,308 ลานบาท หรือรอยละ 5.3 ประกอบดวย
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สินทรัพยหมุนเวียน และสินทรัพยไมหมุนเวียนคิดเปนรอยละ 19.3 และ 80.7 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมี
องคประกอบของสินทรัพยดังนี้
31 มีนาคม 2550
30 กันยายน 2549
ลานบาท
% ของ
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียน
50,539
19.3
45,703
18.4
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
204,073
77.8
196,030
78.7
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ
7,730
2.9
7,301
2.9
สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 4,836 ลานบาทหรือรอยละ 10.6 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น 2,684 ลานบาทหรือรอยละ 29.3 ลูกหนี้การคา-สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,171 ลานบาทหรือรอยละ 7 เนื่องจากยอดขาย
เพิ่มขึ้น และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1,008 ลานบาทหรือรอยละ 6.9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ เพิ่มขึ้น 8,043 ลานบาท หรือรอยละ 4.1 เนื่องจากเครื่องบินเพิ่มขึ้น
หนี้สิน ณ วันสิ้นไตรมาส 2 ของปบัญชี 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 191,222 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
วันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 7,869 ลานบาท หรือรอยละ 4.3 โดยมีองคประกอบของหนี้สินดังนี้
31 มีนาคม 2550
30 กันยายน 2549

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

ลานบาท

% ของ
หนี้สินรวม

ลานบาท

% ของ
หนี้สินรวม

67,336
119,204
4,682

35.2
62.4
2.4

60,440
118,417
4,496

33.0
64.6
2.4

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549
จํานวน 6,896 ลานบาทหรือรอยละ 11.4 สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
หนี้สินระยะยาว ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปบัญชี 2550 มีจํานวน 119,204 ลานบาท ซึ่งรวมหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป จํานวน 8,896 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 787 ลานบาท หรือรอยละ 0.7 เนื่องจาก
หนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชาเครื่องบินเพิ่มขึ้น 9,629 ลานบาท สวนเงินกูยืมระยะยาวและตั๋วสัญญาใชเงินลดลง
8,317 และ 525 ลานบาท ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน ณ สิ้ น งวดไตรมาส 2 ของป บั ญชี 2550 ส ว นของผู ถื อ หุ น มี จํ า นวน 71,120 ล า นบาท
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันสิ้นปบัญชี 2549 จํานวน 5,439 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
หักดวยเงินปนผลจาย
สภาพคลอง ณ วันสิ้นสุดไตรมาส 2 ของปบัญชี 2550 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 11,859
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันตนงวด 2,684 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิที่ไดมาและใชไปในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 12,108 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 16,699 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องบิน
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- เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,377 ลานบาท เปนเงินสดรับจากเงินกูระยะยาวสุทธิ 4,176
ลานบาท เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นสุทธิ 6,567 ลานบาท หักดวยเงินปนผลจาย 2,842 ลานบาท และชําระคืน
ตั๋วสัญญาใชเงิน 525 ลานบาท
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 และฉบับที่ 32/2549 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2549 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมของงบการเงินเฉพาะบริษัทจาก
วิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน โดยใชราคาทุนเดิม (Historical Cost) เปนราคาทุนเริ่มตน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัทไมเทากับกําไรสุทธิในงบการเงินรวม เนื่องจากงบการเงินเฉพาะบริษัท
ไมไดรวมรายการสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย แตรับรูรายไดจากการลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมก็ตอเมื่อไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยและบริษัทรวมเทานั้น การปรับปรุงมีผลทําใหกําไรสุทธิ
เฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ลดลง 81 ลานบาท และ 33 ลานบาท
ตามลําดับ และกําไรสุทธิเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ลดลง
67 ลานบาท และ 79 ลานบาท ตามลําดับ และมีผลทําใหสวนของผูถือหุนในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผูถือหุน
ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ในหัวขอผลสะสมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลตอบแทนจากเงิน
ลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 และ 2548 ลดลง 917 ลานบาท และ 760 ลานบาท ตามลําดับ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาวสงผลตอการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัทเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตอการจัดทํางบการเงินรวมและปจจัยพื้นฐาน
การทําธุรกิจของบริษัทฯ แตอยางใด
-----------------------------------------------------------
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