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คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินไตรมาส 2 ปี 2553 สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. ผลการดําเนินงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย (บริษทั ฯ)
ในไตรมาส 2 ของปี 2553 เป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ทําให้มีผโู ้ ดยสารน้อย ประกอบกับ
ผลกระทบจากภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอซ์แลนด์ ทําให้บริ ษทั ฯ ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกลับหลายเมืองในทวีปยุโรป
ระหว่างวันที่ 15-22 เมษายน 2553 รวมทั้งเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่รุนแรงส่ งผลให้ผโู ้ ดยสารเดินทางเข้าออก
ประเทศไทยลดลง อย่างไรก็ตาม ด้านการขนส่ งสิ นค้าได้รับผลกระทบจากเหตุ การณ์ดงั กล่ าวไม่ มากนัก เนื่ องจาก
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ทําให้มีความต้องการส่ งออก-นําเข้าสิ นค้าไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
บริ ษทั ฯ ได้เช่าเครื่ องบินแบบ B777-300ER จํานวน 3 ลํา ระยะเวลา 3 ปี จากสายการบิน เจ็ท แอร์ เวยส์
โดยเริ่ มนํามาให้บริ การผูโ้ ดยสารตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ในเส้นทางหลักกรุ งเทพฯ-ปารี ส และกรุ งเทพฯ-โตเกียว
ซึ่งเป็ นเส้นทางที่มีผโู ้ ดยสารหนาแน่น รวมทั้งเส้นทางอื่น ๆ ภายในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังได้เปิ ดเส้นทางบินตรง
กรุ งเทพฯ-โจฮันเนสเบิ ร์ก สาธารณรั ฐแอฟริ กาใต้ สัปดาห์ละ 4 เที่ ยวบิ น ตั้งแต่ วนั ที่ 2 มิ ถุนายน 2553 เพื่อเป็ น
การขยายเครื อข่ายทางการบินให้ครอบคลุมไปทัว่ โลก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบั ผูโ้ ดยสารมากขึ้น รวมทั้ง
มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการขนส่ งสิ นค้าในเส้นทางดังกล่าวด้วย
ในไตรมาส 2 ของปี 2553 บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็นที่นงั่ ต่อกิโลเมตร (Available
Seat-Kilometers : ASK) สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 2.6 โดยมีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็น
คนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometers : RPK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin
Factor) เท่ากับร้อยละ 64.6 ลดลงจากปี ก่อนซึ่ งเท่ากับร้อยละ 66.2 ส่ วนปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (Available
Dead Load Ton-Kilometers : ADTK) สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 16.6 ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
ั ฑ์ (Freight Load
(Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.8 อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
Factor) เท่ากับร้อยละ 64.8 สู งกว่าปี ก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 48.5 โดยมีรายได้ค่าโดยสารรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 2.52 บาท
ต่อคน-กิโลเมตร สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 6.3 และรายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้ารวมเฉลี่ยต่อหน่วย
9.63 บาทต่อตัน-กิโลเมตร สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 11.7
ในไตรมาส 2 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 39,634 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 5,005 ล้านบาท
หรื อ ร้ อยละ 14.5 โดยมี รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ 38,759 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 4,397 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 12.8 ค่าใช้จ่ายไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนแต่รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวีธี
ส่ วนได้เสี ยและต้นทุ นทางการเงิ น มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 41,913 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 3,812
ล้า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 10 เป็ นผลมาจากราคานํ้า มัน เครื่ อ งบิ น โดยเฉลี่ ย สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 46.6 และมี ก ํา ไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4,391 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุน 1,822 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรก่อนภาษีเงิ นได้ 2,112 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อนที่ขาดทุน 5,294
ล้านบาท มีกาํ ไรสุ ทธิ 1,552 ล้านบาท คิดเป็นกําไรต่อหุ ้น 0.91 บาท เปรี ยบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ซึ่งขาดทุนสุ ทธิ 5,403 ล้านบาท หรื อขาดทุนต่อหุน้ 3.18 บาท และมี EBITDA เท่ากับ 3,186 ล้านบาท
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ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการกําหนดมูลค่าสิ นทรัพย์ถาวร
ต่อหน่ วยเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชี จาก 3,000 บาท เป็ น 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลทําให้
ค่าใช้จ่ายในงวดนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 7.4 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับการบันทึกบัญชีตามนโยบายเดิม
สรุ ปผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี 2553 ดังนี้
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม *
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
EBITDA
*

เพิม่ (ลด)
เม.ย.-มิ.ย.
2553
2552
ล้ านบาท
%
39,634
34,629
5,005
14.5
41,913
38,101
3,812
10.0
4,391
(1,822)
6,213 341.0
2,112
(5,294) 7,406
139.9
1,552
(5,403)
6,955
128.7
0.91
(3.18)
4.09
128.6
3,186
2,965
221
7.5

ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน แต่รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและต้นทุนทางการเงิน

รายได้
ไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2553 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 39,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 5,005 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 14.5 โดยสรุ ปดังนี้
รายได้ จากการขายหรือการให้ บริการ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายหรื อการให้บริ การรวม 38,759 ล้านบาท
เพิม่ ขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 4,397 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.8 ประกอบด้วย
รายได้ จากกิจการขนส่ ง บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกิจการขนส่ ง 37,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนจํานวน 4,601 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.2 เนื่องจาก
• รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่ วนเกิน รวมทั้งสิ้ น 29,879 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 1,617 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.7 เนื่องจาก
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี่ ย ต่ อ หน่ วย (รวมค่า ธรรมเนี ย มชดเชยนํ้ามันและประกันภัย )
สู งกว่าปี ก่อนร้อยละ 6.3
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
• รายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 7,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 2,984 ล้านบาท หรื อร้อยละ 71.1 เนื่องจาก
- ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนถึงร้อยละ 55.8 เป็ นผลจาก
การฟื้ นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ทําให้ความต้องการส่ งออกและนําเข้าเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าโดยเครื่ องบินขนส่ งสิ นค้า (Block Space Freighter) ทําให้
สามารถบริ หารจัดการพื้นที่ระวางขนส่ งสิ นค้าได้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น
- รายได้จากพัสดุ ภ ณ
ั ฑ์เฉลี่ ยต่ อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยนํ้ามันและประกันภัย)
สู งกว่าปี ก่อนร้อยละ 11.7
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รายได้ จากกิจการอืน่ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกิจการอื่นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุ รกิจย่อย
ซึ่ งได้แก่ การซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน การบริ การสิ นค้า การบริ การลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การบริ การผูโ้ ดยสาร
ภาคพื้น ภัตตาคารและครั วการบิ น และรายได้ของบริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุส เซาท์อีสต์ เอเชี ย จํากัด มี จาํ นวนรวม
1,701 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 204 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 10.7 สาเหตุสําคัญเนื่ องจากจํานวน
เที่ยวบินและผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้าลดลง และฝ่ ายซ่ อมบํารุ งเครื่ องบินมีรายได้จากการซ่ อมเครื่ องบินและ
เครื่ องยนต์ลดลงจากปี ก่อน
ดอกเบีย้ รับ มีจาํ นวน 33 ล้านบาทตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19.5
รายได้ อื่น มีจาํ นวน 842 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 616 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 272.6
สาเหตุหลักเนื่องจาก
- รายได้ค่าชดเชยจากการส่ งมอบเครื่ องบิน A380-800 จํานวน 6 ลําล่าช้า จํานวน 367 ล้านบาท
- รายได้จากค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสารแต่สายการบินอื่นหรื อประเทศที่บริ ษทั
ฯ ขนส่ งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรี ยกเก็บเงินมาเกินกว่า 3 ปี สู งกว่าปี ก่อน 205 ล้านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2553 บริ ษทั ฯ มีคา่ ใช้จ่ายไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน แต่รวม
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและต้นทุนทางการเงิน 41,913 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน 3,812 ล้านบาท หรื อร้อยละ 10.0 โดยมีค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
- ค่านํ้ามันเครื่ องบิน 13,801 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 4,201 ล้านบาท หรื อร้อยละ 43.8
สาเหตุสําคัญเนื่ องจากราคานํ้ามันโดยเฉลี่ ยสู งกว่างวดเดี ยวกันของปี ก่ อนร้ อยละ 46.6 และปริ มาณการใช้น้ าํ มัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เนื่องจากปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีจาํ นวน 7,411 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 574 ล้านบาท หรื อ
ร้ อ ยละ 8.4 ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลมาจากการขึ้ น เงิ น เดื อ นประจํา ปี การจ่ า ยเงิ น ตอบแทนให้ พ นัก งานต้อ นรั บ
บนเครื่ องบินที่ลาออกก่อนกําหนดเกษียณอายุตามโครงการ Golden Handshake และการสํารองเงินค่าตอบแทน
ความชอบในการทํา งานของพนัก งานที่ เ กษี ย ณอายุใ นปี 2552 และ 2553 เพิ่ ม ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ใ ห้ป รั บ
เงินค่าตอบแทนฯ ของพนักงานเกษียณอายุที่ทาํ งานเกิ น 15 ปี จาก 8 เดือน เป็ น 10 เดื อน มีผลตั้งแต่เดื อนกันยายน
2552
- ค่าบริ การการบิน 4,520 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 254 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6
สาเหตุหลักเนื่องจากค่าบริ การการบินในส่ วนที่เกี่ยวกับการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้น
- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน 2,034 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1,258 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 38.2 สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี้มีเครื่ องบินและเครื่ องยนต์ที่ถึงกําหนดซ่อมน้อยกว่างวดเดียวกัน
ของปี ก่อน
- ค่าเช่ าเครื่ องบินและอะไหล่ 1,011 ล้านบาท สู งกว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 716 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 242.7 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ เช่าเครื่ องบิน B777-200LRF 2 ลํา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 เพื่อให้บริ การขนส่ ง
สิ นค้า และเครื่ องบิน B777-300ER 3 ลํา ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อให้บริ การผูโ้ ดยสาร
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ 4,391 ล้านบาทซึ่ งส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการปรั บยอดเงิ นกู้
คงเหลือสกุลยูโรเป็ นเงินบาท ณ วันสิ้ นงวด ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,822
ล้านบาท
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ต้ นทุนทางการเงิน มี จาํ นวน 1,263 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 160 ล้านบาท หรื อ
ร้ อยละ 11.2 สาเหตุหลักเนื่ องจากเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่ชาํ ระเป็ นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ งในไตรมาสนี้ มีอตั ราลดลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันปี ก่อน ทําให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าทําให้ดอกเบี้ยที่ชาํ ระเป็น
เงินตราต่างประเทศคิดเป็ นเงินบาทลดลง
ผลการดําเนินงานรวมครึ่งปี แรกของปี บัญชี 2553 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553) บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
12,276 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 7.23 บาท สู งกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนซึ่งมีกาํ ไรสุ ทธิ 2,465 ล้านบาท หรื อ
กําไรต่อหุน้ 1.45 บาท สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปลายปี 2552 ทําให้ความต้องการ
เดินทางและขนส่ งสิ นค้าในปี 2553 มีปริ มาณเพิ่มขึ้น ถึงแม้วา่ ในไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองและเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดก็ตาม บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้สูงกว่าครึ่ งปี แรกของปี 2552 นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 10,090 ล้านบาท สู งกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน 7,302
ล้านบาท โดยมี EBITDA เท่ากับ 14,671 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 2,166 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญครึ่งปี แรกของปี บัญชี 2553 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553) เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่ อน ได้ดงั นี้
ม.ค.-มิ.ย.
เพิม่ (ลด)
หน่ วย : ล้ านบาท
2553
2552
ล้ านบาท
%
รายได้รวม
89,440
75,899
13,541
17.8
ค่าใช้จ่ายรวม *
86,110
75,917
10,193
13.4
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
10,090
2,788
7,302 261.9
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
13,420
2,770 10,650
384.5
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
12,276
2,465
9,811
398.0
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
7.23
1.45
5.78
398.6
EBITDA
14,671
12,505
2,166
17.3
*

ไม่รวมกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน แต่รวมส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและต้นทุนทางการเงิน

2. ฐานะทางการเงินของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สิ นทรัพย์ ณ วันสิ้ นไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2553 (30 มิถุนายน 2553) บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งสิ้ น
264,189 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 7,505 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.8 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 16.6 และ 83.4 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมี
องค์ประกอบของสิ นทรัพย์ดงั นี้
30 มิถุนายน 2553
31 ธันวาคม 2552
ล้านบาท
% ของ
ล้านบาท
% ของ
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
43,936
16.6
47,288
17.4
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
209,458
79.3
213,505
78.6
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
10,795
4.1
10,901
4.0
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สิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง 3,352 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.1 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดลดลง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ ลดลงจาก ณ วันสิ้ นงวดปี 2552 จํานวน 4,047 ล้านบาทจากการตัด
ค่าเสื่ อมราคา ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 106 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1
หนีส้ ิ น ณ วันสิ้ นไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2553 (30 มิถุนายน 2553) บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 199,123
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 19,327 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.8 โดยมีองค์ประกอบของหนี้สิน
ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

30 มิถุนายน 2553
ล้านบาท
% ของ
หนี้สินรวม
50,924
25.6
139,443
70.0
8,756
4.4

31 ธันวาคม 2552
ล้านบาท
% ของ
หนี้สินรวม
54,961
25.2
154,900
70.9
8,589
3.9

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
จํานวน 4,037 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.3 เนื่องจากรายรับด้านขนส่ งที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
หนี้ สินระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 139,443 ล้านบาทซึ่ งรวมหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี จํานวน 27,555 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 15,457 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 10
โดยมีหนี้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่ าเครื่ องบินลดลง 10,203 ล้านบาท หุ ้นกูล้ ดลง 3,455 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
ลดลง 1,274 ล้านบาท และตัว๋ สัญญาใช้เงินลดลง 525 ล้านบาท
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วยเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน และประมาณการหนี้ สินระยะยาว
เพิม่ ขึ้น 167 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.9
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ้ นงวดไตรมาส 2 ของปี บัญชี 2553 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน 65,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 จํานวน 11,822 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.2 เนื่องจากมีกาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest Bearing Debt to Equity) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เท่ากับ
2.14 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเท่ากับ 2.93 เท่า
สภาพคล่ องทางการเงิน
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2553 บริ ษ ัท ฯ มี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด 9,858 ล้า นบาท ลดลงจาก
วันต้นงวด (1 มกราคม 2553) จํานวน 4,442 ล้านบาท โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,252 ล้านบาท
- เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,585 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าซื้ออุปกรณ์การบินหมุนเวียน
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- เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 14,187 ล้านบาท ประกอบด้วยการชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวสุ ทธิ
5,478 ล้านบาท ชําระคืนหุ น้ กู้ 3,455 ล้านบาท ชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้น 1,116 ล้านบาท ชําระคืนตัว๋ สัญญาใช้เงิน 525
ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื 3,133 ล้านบาท เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ 423 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้
ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อย 57 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) 1)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย 2)
มูลค่าหุน้ ทางบัญชีต่อหุน้ (Book Value)

(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(บาท)

ม.ค.-มิ.ย.
2553
2552
4.95
3.01
14.00
3.28
4.58
0.95
20.75
5.23
2.14
3.19
1.00
1.34
5.63
4.35
38.30
28.45

หมายเหตุ : 1) อัตราส่วนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เท่ากับ EBITDAR/(การชําระคืนหนี้ สินระยะยาว+ดอกเบี้ยจ่าย+ค่าเช่า)
2) อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เท่ากับ EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย
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