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คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (บริษัทฯ)
ในปบัญชี 2551 ซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2551 บริษัทฯ ตองเผชิญกับวิกฤตการณที่
กระทบต อ ผลการดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง ได แ ก ราคาน้ํ า มั น ในตลาดโลกที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว เป น
ประวัติการณสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว และสถานการณความ
ไมสงบทางการเมื องภายในประเทศส ง ผลตอ การเดิ นทางเขา-ออกประเทศไทยลดลงโดยเฉพาะในไตรมาสสุดทาย
ของ ป 2551 ซึ่งปกติจะเปนชวงที่มีผูโดยสารหนาแนน ลวนเปนปจจัยลบซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ
โดยสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ไดดังนี้
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการ 200,118 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,209 ลานบาท หรือ
รอยละ 1.6 แตมีคาใชจายในการดําเนินงาน 206,780 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 20,105 ลานบาท หรือรอยละ
10.8 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 47 ทําใหคาน้ํามันเครื่องบินเพิ่มขึ้น
26,849 ลานบาทหรือรอยละ 42.9 คาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของ
เครื่องบินและเครื่องยนตรุนใหม และมีการจายชดเชยพนักงานที่เขารวมโครงการรวมใจจากองคกรเพื่อลดภาระ
คาใชจายบุคลากรในระยะยาว ขณะที่คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ลดลงจากปกอน บริษัทฯ ขาดทุนจากการขาย
และการใหบริการ 6,662 ลานบาท ต่ํากวาปกอนซึ่งกําไร 10,234 ลานบาท
นอกจากนี้ ณ วันสิ้นงวดคาเงินบาทออนลงทําใหบริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ซึ่ ง ส ว นใหญ เ กิ ด จากการปรั บยอดหนี้ สิ น คงเหลื อ เป นเงิ น ตราต างประเทศ ณ วั น สิ้ น งวด เป น เงิ น บาท จํ านวน
4,471 ลานบาท ประกอบกับมีการตั้งสํารองคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่บริษัทฯ ถูกฟองคดีละเมิด
กฎหมายการปองกันการคาที่ไมเปนธรรมซึ่งประมาณการโดยทนายความในแตละภูมิภาคที่พิจารณาจากขอเท็จจริง
ตางๆ ที่ทนายความรับทราบและมีขอมูลอยู ณ ขณะนี้ ประมาณ 4,290 ลานบาท และสํารองขาดทุนจากการดอยคา
ของเครื่องบิน A340-500 จํานวน 4,426 ลานบาท เปนผลใหบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนกอนภาษีเงินได
23,600 ลานบาท ต่ํากวาปกอนซึ่งกําไร 6,338 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ 21,379 ลานบาท หรือขาดทุนตอหุน
12.58 บาท เปรียบเทียบกับปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิ 4,368 ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุน 2.57 บาท EBITDA เทากับ
13,619 ลานบาท
ทั้งนี้หากไมรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การตั้งสํารองคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากคดีละเมิดกฎหมายการปองกันการคาที่ไมเปนธรรม และสํารองขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องบิน บริษัท
ฯ จะขาดทุนกอนภาษีเงินได 10,413 ลานบาท
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สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของป 2551 ไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขายและการใหบริการ
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการขายและการใหบริการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกรณีกฎหมายการ
ปองกันการคาที่ไมเปนธรรม
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องบิน A340-500
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน)
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท)
EBITDA

2551
200,118
206,780
(6,662)
(4,471)
(4,290)
(4,426)
(18,114)
(23,600)
(21,379)
(12.58)
13,619

2550
อัตราเปลี่ยนแปลง
196,909
+ 1.6%
186,675
+ 10.8%
10,234
- 165.1%
(652)
- 585.7%
11,265
6,338
4,368
2.57
28,477

-

260.8%
472.3%
589.4%
15.1
52.2%

ปริมาณการผลิตและการขนสง
ในป 2551 บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตรวม (Available Ton -Kilometer : ATK) ลดลงจากปกอนรอยละ 5.1
ปริมาณการขนสงรวม (Revenue Ton - Kilometer : RTK) ลดลงรอยละ 7.9 อัตราสวนการบรรทุก (Load Factor)
เฉลี่ยรอยละ 68.2 ลดลงจากปกอนซึ่งเฉลี่ยรอยละ 70.3 โดยมีปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Available Seat Kilometer : ASK) ลดลงจากปกอนรอยละ 3.4 สวนปริมาณการขนสงผูโดยสาร (Revenue Passenger - Kilometer :
RPK) ลดลงรอยละ 8.5 สูงกวาปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น เปนผลใหอัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร (Cabin Factor)
เฉลี่ยรอยละ 74.8 ต่ํากวางวดเดียวกันของปกอน โดยสรุปไดดังนี้

ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนสงรวม
อัตราสวนการบรรทุก
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร
อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร
ปริมาณการผลิตดานพัสดุภัณฑ

(ลานตัน-กิโลเมตร)
(ลานตัน-กิโลเมตร)
(%)
(ลานที่นั่ง-กิโลเมตร)
(ลานคน-กิโลเมตร)
(%)
(ลานตัน-กิโลเมตร)

2551
10,938
7,458
68.2
75,391
56,377
74.8
4,152

ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ
อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑ
จํานวนผูโดยสาร
ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
อัตราการใชประโยชนเครื่องบินเฉลี่ย

(ลานตัน-กิโลเมตร)
(%)
ลานคน
ชั่วโมง
ชั่วโมง/ลํา/วัน

2,292
55.2
18.71
342,175
11.7

2550
11,523
8,101
70.3
78,048
61,619
78.9
4,498
2,457
54.6
19.88
356,604
11.8

อัตราเปลี่ยนแปลง
- 5.1%
- 7.9%
- 2.1
- 3.4%
- 8.5%
- 4.1
- 7.7%
+
-

6.7%
0.6
5.9%
4.0%
0.8%
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รายได
จากวิกฤตการณตางๆ ที่กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ทําใหในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น
202,605 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียง 2,684 ลานบาท หรือรอยละ 1.3 โดยสรุปดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายไดจากกิจการขนสง
- คาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน
- คาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ

2551

2550

อัตราเปลี่ยนแปลง

164,319
26,754

160,558
27,035

+
-

รวมรายไดจากกิจการขนสง
รายไดจากกิจการอื่น
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

191,073
9,045
200,118
493
1,994
202,605

187,593
9,316
196,909
745
2,267
199,921

+ 1.9%
- 2.9%
+ 1.6%
- 33.8%
- 12.0%
+ 1.3%

2.3%
1.0%

รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวม 200,118 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,209 ลานบาท หรือรอยละ 1.6 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 191,073 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,480 ลานบาท
หรือรอยละ 1.9 เนื่องจาก
- รายได ค า โดยสารและน้ํ า หนั ก ส ว นเกิ น ไม ร วมรายได ค า ธรรมเนี ย มชดเชยค า น้ํ า มั น ที่ เ รี ย กเก็ บ จาก
ผูโ ดยสารลดลงเนื่ อ งจากปริ ม าณการขนส งผู โ ดยสารลดลง ถึ ง แม ร ายไดค า ธรรมเนี ย มชดเชยค า น้ํา มั นเพิ่ ม ขึ้ น
14,230 ลานบาทแตก็ยังอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับภาระคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 26,849 ลานบาท
เปนผลใหรายไดคาโดยสารและน้ําหนักสวนเกินรวมทั้งสิ้น 164,319 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,761 ลานบาท
หรือรอยละ 2.3
- รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑรวมทั้งสิ้น 26,754 ลานบาท ลดลงจากปกอน 281 ลานบาท
หรือรอยละ 1 เนื่องจากปริมาณการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑลดลง
รายไดเฉลี่ยตอหนวยจากการขนสงผูโดยสารและพัสดุภัณฑ ไมรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันและ
คาเบี้ยประกันภัย สรุปไดดังนี้

รายไดเฉลี่ยตอหนวยรวมทั้งระบบ
รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย
รายไดจากพัสดุภัณฑเฉลี่ยตอหนวย

(บาท/ตัน-กิโลเมตร)
(บาท/คน-กิโลเมตร)
(บาท/ตัน-กิโลเมตร)

2551
19.90
2.28
8.13

2550
19.86
2.25
8.38

อัตราเปลี่ยนแปลง
+ 0.2%
+ 1.3%
- 3.0%
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รายไดจากกิจการอื่น บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการอื่นสวนใหญประกอบดวยรายไดจากหนวยธุรกิจยอย
ซึ่งไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการผูโดยสารภาคพื้น
และภัตตาคารและครัวการบิน รายไดจากคาเชาและคาซอมเครื่องบินของนกแอร และรายไดของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาทอีสต เอเชีย จํากัด มีจํานวนรวม 9,045 ลานบาท ลดลงจากปกอน 271 ลานบาท หรือรอยละ 2.9 สวนใหญ
เนื่องจากผูโดยสารเดินทางเขา-ออกประเทศลดลง ประกอบกับรายไดนกแอรลดลง
ดอกเบี้ยรับ มีจํานวน 493 ลานบาท ลดลงจากปกอน 252 ลานบาท หรือรอยละ 33.8 เนื่องจากเงินสดลดลง
รายไดอื่น มีจํานวน 1,994 ลานบาท ต่ํากวาปกอน 273 ลานบาท หรือรอยละ 12 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
ในปนี้มีกําไรจากการขายเครื่องบิน A300-600 2 ลํา รวม 370 ลานบาท ต่ํากวาปกอนซึ่งมีกําไรจากการขายเครื่องบิน
4 ลํา คือ A300-600 2 ลํา และ B747-300 2 ลํา รวม 560 ลานบาท และกําไรจากการขายเครื่องยนตอะไหล 193 ลานบาท
คาใชจาย
ในป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 220,720 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 32,064 ลานบาท หรือรอยละ 17
โดยสรุปดังนี้
หนวย : ลานบาท
2551
2550
อัตราเปลี่ยนแปลง
คาใชจายในการดําเนินงาน
- คาใชจายบุคลากร
30,607
33,114
- 7.6%
- คาน้ํามันเครื่องบิน
89,460
62,611
+ 42.9%
- คาบริการการบิน
19,938
20,155
- 1.1%
- คาสินคาและพัสดุใชไป
8,827
9,850
- 10.4%
- คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
6,542
6,746
- 3.0%
- คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน
10,848
11,837
- 8.4%
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
20,281
18,243
+ 11.2%
- คาเชาเครื่องบินและอะไหล
3,651
6,758
- 46.0%
- คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
6,932
7,265
- 4.6%
- คาใชจายดานการประกันภัย
751
894
- 16.0%
- คาใชจายดําเนินงานอื่น
8,922
9,176
- 2.8%
- คาตอบแทนกรรมการ
21
26
- 19.2%
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายอื่น
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกรณีกฎหมาย
ปองกันการคาที่ไมเปนธรรม
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องบิน A340-500
สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมคาใชจาย

206,780
688
4,471

186,675
1,430
652

+ 10.8%
- 51.9%
+ 585.7%

4,290
4,426
65
220,720

(101)
188,656

- 164.4%
+ 17.0%
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คาใชจายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 206,780 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน 20,105 ลานบาท หรือรอยละ 10.8 โดยมีสรุปคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ไดแก
- คาน้ํามันเครื่องบิน 89,460 ลานบาทรวมคาชดเชยการบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามัน 5,286 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 26,849 ลานบาท หรือรอยละ 42.9 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยสูงกวาปกอน
รอยละ 47
- คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 20,281 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,038 ลานบาท หรือรอยละ 11.2
สาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใชงานของเครื่องบินและเครื่องยนตรุนใหมจาก 20 ป เปน
15 ป ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ 1,387 ลานบาท ประกอบกับจํานวนเครื่องบินเพิ่มขึ้น
- คาเชาเครื่องบินและอะไหล มีจํานวนรวม 3,651 ลานบาท ลดลงจากปกอน 3,107 ลานบาท หรือ
รอยละ 46 สาเหตุหลักเนื่องจากการยกเลิกการเชาพื้นที่ระวางบรรทุกสินคา และจํานวนเครื่องบินเชาลดลง 3 ลํา
รวมทั้งอัตราคาเชาเครื่องบินที่ตอสัญญาลดลง
- คาใชจายบุคลากร 30,607 ลานบาทรวมคาใชจายสําหรับผูเขารวมโครงการรวมใจจากองคกรประมาณ
1,300 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,507 ลานบาท หรือรอยละ 7.6 สวนใหญเนื่องจากการงดจายเงินรางวัลประจําป
ในขณะที่ปกอนมีการจายเงินรางวัลประจําปในอัตรา 3 เทาของเงินเดือน
- คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน มีจํานวน 10,848 ลานบาท ลดลงจากปกอน 989 ลานบาท หรือ
รอยละ 8.4 สวนใหญเปนผลจากการทําสัญญา Total Care สําหรับการซอมบํารุงเครื่องยนต Rolls-Royce Trent 500
คาใชจายดําเนินงานอื่นๆ ลดลงจากปกอน สวนใหญเปนผลจากการควบคุมและบริหารคาใชจายเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณตางๆ
คาใชจายอื่น มีจํานวน 688 ลานบาท ลดลงจากปกอน 742 ลานบาท หรือรอยละ 51.9 สวนใหญเกิดจากการ
สํารองดอยคาของอะไหลอุปกรณการบินหมุนเวียนที่เลิกใชแลวและรอจําหนายลดลง
ขาดทุ น จากอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ 4,471 ลานบาทซึ่ ง ส ว นใหญ เกิ ด จาก ณ วั นสิ้ น งวด
เงินบาทออนคาโดยเฉพาะเงินสกุลเยน ทําใหขาดทุนจากการปรับยอดเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท
คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกรณีกฎหมายปองกันการคาที่ไมเปนธรรม บริษัทฯ ไดตั้งสํารองคาความ
เสียหายและคาปรับที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ถูกฟองคดีละเมิดกฎหมายปองกันการคาที่ไมเปนธรรม ซึ่งทนายความ
ในแตละภูมิภาคประมาณการโดยพิจารณาจากขอเท็จจริงตางๆ ที่ทนายความรับทราบและมีขอมูลอยู ณ ขณะนี้
เปนจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 4,290 ลานบาท
ผลขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องบิน A340-500 บริษัทฯ ไดสํารองผลขาดทุนจากการดอยคาเครื่องบิน
A340-500 จํ า นวน 4 ลํ า ซึ่ ง มี ร าคาประเมิ น ต่ํ า กว า มู ล ค า สุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี จํ า นวน 4,426 ล า นบาท เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหปลดระวางและจําหนายเครื่องบิน A340-500 4 ลํา ที่ใชบินตรงไปนิวยอรคและ
ลอสแองเจลิส โดยใหหยุดทําการบินไปนิวยอรคตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขาย
เครื่องบินดังกลาว
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย มีจํานวน 65 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอนซึ่ง มี
สวนแบงกําไร 101 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจากการขาดทุนของสายการบินนกแอร และ โรงแรมทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
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คาใชจายทางการเงิน มีจํานวน 5,485 ลานบาท ประกอบดวยดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น
จากปกอน 558 ลานบาท หรือรอยละ 11.3 สาเหตุหลักเนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยการทําสัญญา Interest
Rate Swap จากอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะยาวลอยตัวมาเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวงที่อัตราดอกเบี้ยต่ํา ทําใหบริษัทฯ
สามารถลดดอกเบี้ยจายลงได 230 ลานบาท
2. ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมีมูลคารวมทั้งสิ้น 259,534 ลานบาท ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2550 จํานวน 20,741 ลานบาท หรือรอยละ 7.4 ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน
เปนสัดสวนรอยละ 16.3 และ 83.7 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีองคประกอบของสินทรัพย ดังนี้
31 ธันวาคม 2551
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ

42,181
207,064
10,289

31 ธันวาคม 2550
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม

16.3
79.8
3.9

65,229
207,153
7,893

23.3
73.9
2.8

สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 23,048 ลานบาท หรือรอยละ 35.3 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดลดลง 18,282 ลานบาท ลูกหนี้การคา-สุทธิ ลดลง 2,950 ลานบาท และภาษีเงินไดรอเรียกคืนลดลง
1,272 ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิลดลง 89 ลานบาท หรือรอยละ 0.04 สาเหตุหลักเนื่องจากการสํารองดอยคา
ของเครื่องบิน A340-500 จํานวน 4,426 ลานบาท นอกจากนี้ไดมีการรับมอบเครื่องบินใหม A340-600 1 ลํา และซื้อคืน
เครื่องบินเชาดําเนินงาน B747-400 2 ลํา และ B777-200 1 ลํา รวมทั้งจายลวงหนาคาเครื่องบิน A330-300 และ
A380-800
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 213,652 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 จํานวน 1,402 ลานบาท หรือรอยละ 0.7 โดยมีองคประกอบของหนี้สิน ดังนี้
31 ธันวาคม 2551
% ของ
ลานบาท

31 ธันวาคม 2550
% ของ
ลานบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงานและประมาณการหนี้สินระยะยาว

79,307
125,693
8,652

37.1
58.8
4.1

หนี้สินรวม

73,191
134,087
4,972

34.5
63.2
2.3
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หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวน 6,116 ลานบาทหรือรอยละ 8.3 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินปนผลคางจายและ
รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายไดลดลง
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป มีจํานวนทั้งสิ้น
125,693 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 8,394 ลานบาท หรือรอยละ 6.3 สาเหตุหลักเนื่องจาก
การจายชําระคืนหุนกู เงินกูตามสัญญาเชาการเงินเพื่อจัดหาเครื่องบิน และตั๋วสัญญาใชเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว จํานวน 3,874 ลานบาท สวนใหญเปนประมาณการความเสียหายและคาปรับ
จากกรณีละเมิดกฎหมายการปองกันการคาที่ไมเปนธรรมที่บริษัทฯ ถูกฟองรอง
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 45,882 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวน 22,143 ลานบาท หรือรอยละ 32.6 เนื่องจากขาดทุนจากการดําเนินงาน และจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวด 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2550
โครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประกอบดวยหนี้สินรวม 213,652 ลานบาท หรือเทากับ
สัดสวนรอยละ 82.3 และมีสวนของผูถือหุน 45,882 ลานบาทหรือเทากับสัดสวนรอยละ 17.7 อัตราสวนหนี้สิน
ตอสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นงวดเทากับ 4.66 เทา
สภาพคลองทางการเงิน
ผลกระทบจากวิกฤตการณตางๆ ทําใหผลการดําเนินงานในป 2551 ไมเปนไปตามเปาหมายซึ่งมีผลกระทบ
ตอกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน ในขณะที่บริษัทฯ มีภาระการจายเงินเพื่อชําระคืนเงินกู การลงทุน และการชําระ
ตามขอผูกพันในสัญญา แตเนื่องจากวันตนงวด (1 มกราคม 2551) บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
25,813 ลานบาท ซึ่งชวยรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตามในไตรมาส 4 ซึ่งปกติจะเปนชวงที่มี
ผู โดยสารหนาแน น และจะมี กระแสเงิ นสดจากการดํ าเนิ นงานสู งแต เหตุ การณ ความไม สงบภายในประเทศซึ่ งมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานและสภาพคลองเปนอยางมาก บริษัทฯ จึงตองจัดหาเงินกูระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองของ
บริ ษั ทฯ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2551 บริ ษั ท ฯ มี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท า เงิ น สด 7,531 ล า นบาท ลดลงจาก
วันตนงวด จํานวน 18,282 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิไดมาและใชไปในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 11,371 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 20,309 ลานบาท สวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาเครื่องบิน A330-300
และA380-800 และซื้อคืนเครื่องบินเชาดําเนินงาน B747-400 2 ลํา และ B777-200 1 ลํา
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 9,283 ลานบาท ประกอบดวยการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
สุทธิ 10,821 ลานบาท ชําระคืนหุนกูสุทธิ 4,500 ลานบาท ชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงิน จายดอกเบี้ยเงินกูยืม และ
จายเงินปนผล 1,050 ลานบาท 5,619 ลานบาท และ 3,873 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีเงินสดรับจากเงินกูระยะสั้น
สุทธิ 16,580 ลานบาท
อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีการทบทวนแผนธุรกิจและแผนการลงทุนเพื่อแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงิน
โดยจัดทําแผนปรับปรุงธุรกิจของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยมุงเนนการเพิ่มกระแสเงินสด
ดวยการเพิ่มคุณภาพรายไดและบริหารจัดการคาใชจายใหเหมาะสมยิ่งขึ้น การปรับแผนการลงทุน การปรับปรุง
โครงสรางหนี้และโครงสรางทางการเงินใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนการลงทุน
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การปรับปรุงงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
บริษัทฯ มีการปรับปรุงงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 โดยสรุปไดดังนี้
1. บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุนใหมเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35
(ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน ซึ่งใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป และไดทําการปรับปรุงงบกําไรขาดทุนประจําป 2550 (1 มกราคม 2550 31 ธันวาคม 2550) เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได โดยเปดเผยลักษณะและจํานวนแยกสําหรับแตละรายการให
ชัดเจนมากขึ้น (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6)
2. สืบเนื่องจากการเปลี่ยนรอบปบัญชี บริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงินของปกอนใหมีรอบระยะเวลาที่
เปรียบเทียบกันไดกับรอบระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม ดังนั้นเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอน บริษัทฯ จึงไดปรับปรุงการรับรูรายไดคาโดยสาร
และคาน้ําหนักสวนเกินในสวนของคา War Risk Insurance คา Fuel Surcharge ใหตรงตามงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ปรับปรุงคาภาษีที่เรียกเก็บจากผูโดยสารที่มียอดคงคางเกินกวา 3 ป สําหรับรายการที่รับรูในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550 และ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 เปนรายไดถัวเฉลี่ยแตละ
ไตรมาส และปรับเงินรางวัลประจําปเปนคาใชจายถัวเฉลี่ยของแตละไตรมาสดวย รวมทั้งปรับภาษีเงินไดนิติบุคคล
ที่เกี่ยวของ ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกลาวขางตนมีผลทําใหงบการเงินเฉพาะบริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้น 216 ลานบาท ตามลําดับ และทําใหกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ลดลง 216 ลานบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1)
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