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คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (บริษัทฯ)
สืบเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณตาง ๆ ที่กระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ในป 2551 บริษัทฯ จึงไดจัดทําแผนฟนฟูธุรกิจระยะเรงดวนเพื่อกําหนดแผนแกไขปญหา
การดําเนินธุรกิจ และดูแลสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับป 2552 โดยการรักษาและเพิ่มคุณ
ภาพรายได การควบคุมคาใชจายและชะลอการลงทุน และการดูแลสภาพคลองทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ
ไดดําเนินการตามแผนดังกลาว รวมทั้งไดมีการปรับใหเหมาะสมกับสถานการณและวิกฤตการณตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นระหวางป 2552 จนทําใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร และสามารถจัดหาเงินทุนใหสอด
คลองกับความตองการเงินทุนเพื่อทดแทนเงินกูเดิมและรักษา สภาพคลองไดตามแผนฯ
ในปบัญชี 2552 ซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2552 บริษัทฯ ยังคงเผชิญ กับ
วิกฤตการณ ตางๆ นับตั้งแตภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยตอเนื่องจากปกอน การแพรระบาดของไขหวัด
ใหญ ส ายพั น ธ ใ หม 2009 (H1N1) ซึ่ งกระทบต อ อุ ต สาหกรรมการบิ น ทั่ วโลกทํ าให ก ารเดิ นทางระหว า ง
ประเทศชะลอตัวลงมากในชวงไตรมาส 2 ตลอดจนผลตอเนื่องจากความไมสงบทางการเมืองในประเทศใน
ชวงปลายป 2551 และ เหตุการณความรุนแรง
ในประเทศในชวงสงกรานต ลวนเปนปจจัยลบที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 โดยบริษัทฯ ไดปรับลดเที่ยวบิน
ในเสนทางภูมิภาคและขามทวีปใหสอดคลองกับสภาพตลาดและ
สภาวการณดังกลาว และไดเปด
เสนทางบินตรงกรุงเทพฯ-ออสโล ประเทศนอรเวย เพื่อรองรับความตองการของตลาดปจจุบันและโอกาส
ในการขยายตั ว ต อ ไป อย า งไรก็ ต าม ในไตรมาส 4 ภาวะเศรษฐกิ จ โลกเริ่ ม ฟ น ตั ว และเป นช วงที่ มี ผู
โดยสารเดิ นทางหนาแน น บริ ษั ท ฯ ได ท ยอยเพิ่ มเที่ ยวบิ นตามแผนที่ วางไว ซึ่ งสอดคล องกั บปริ มาณผู
โดยสาร ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลจากการดําเนินตามแผนฟนฟูธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งจากการรักษาและ
เพิ่มคุณภาพรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งผลจากมาตรการควบคุมคาใชจายและการลงทุนซึ่งมีการติดตาม
อยางใกลชิดเพื่อใหเปนไปตาม เปาหมาย สงผลใหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยรวมทั้งป 2552
สามารถกลับมามีกําไรไดอีกครั้งหนึ่ง
โดยสรุปผลการดําเนินงานประจําป 2552 ไดดังนี้
2552
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน (บาท)
EBITDA

2551

163,875
155,768
3,167

202,606
226,206
(4,471)

8,107
7,344
4.32
30,297

(23,600)
(21,379)
(12.58)
13,619

อัตราเปลี่ยน
แปลง
19.1%
31.1%
+ 170.8%
+
+
+
+

134.4%
134.4%
134.3%
122.5%
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ในป 2552 บริษั ท ฯ มี รายได รวมทั้ งสิ้ น 163,875 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 38,731 ล านบาท
หรือรอยละ 19.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากการแขงขันดานราคาที่รุนแรง ปริมาณการขนสงที่ลดลง ประกอบ
กับอัตราคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันลดลงตามราคาเฉลี่ยน้ํามันที่ลดลง สวนคาใชจายรวมมีจํานวนทั้ง
สิ้น 155,768 ลานบาท ลดลงจาก
ปกอนซึ่งรวมสํารองขาดทุนจากการดอยคาของเครื่องบิน A340-500
และสํารองคาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่บริษัทฯ ถูกฟองคดีละเมิดกฎหมายการปองกันการคาที่
ไมเปนธรรม ถึง 70,438 ลานบาท หรือรอยละ 31.1 สาเหตุสําคัญเนื่องจากราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยต่ํากวา
ปก อ น ปริม าณการผลิ ต และการขนสงลดลง และผลจากการลดค าใช จายดํ าเนินงานตามแผนฟ นฟู
ธุรกิจ และการควบคุมและบริหารจัดการคาใชจายที่ดําเนินการอยางตอเนื่องมาจากปกอน ประกอบกับมี
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ในขณะที่ปกอนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ เปนผลให ในป 2552 บริษัทฯ มี กําไรสุทธิ 7,344 ล านบาท คิดเปนกําไรตอหุ น 4.32 บาท เปรียบ
เที ยบกั บ ป ก อนซึ่ งขาดทุ นสุ ท ธิ 21,379 ล านบาท คิ ดเป นขาดทุ นต อหุ น 12.58 บาท
โดยมี EBITDA
เทากับ 30,297 ลานบาท สูงกวาปกอน 16,678 ลานบาท
ปริมาณการผลิตและการขนสง
2552

2551
10,938

ปริมาณการขนสงรวม

(ลานตัน10,499
กิโลเมตร)
(ลานตัน-กิโลเมตร) 6,908

อัตราสวนการบรรทุก

(%)

ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร

ปริมาณการผลิตรวม

อัตราเปลี่ยน
แปลง
- 4.0%

7,458

-

7.4%

65.8

68.2

-

2.4

75,391

-

4.5%

ปริมาณการขนสงผูโดยสาร

(ลานที่นั่ง72,031
กิโลเมตร)
(ลานคน-กิโลเมตร) 52,593

56,377

-

6.7%

อัตราสวนการบรรทุกผูโดยสาร

(%)

73.0

74.8

-

1.8

ปริมาณการผลิตดานพัสดุภัณฑ

(ลานตัน-กิโลเมตร)

4,016

4,152

-

3.3%

ปริมาณการขนสงพัสดุภัณฑ

(ลานตัน-กิโลเมตร)

2,092

2,292

-

8.7%

อัตราสวนการขนสงพัสดุภัณฑ

(%)

52.1

55.2

-

3.1

จํานวนผูโดยสาร

ลานคน

18.48

18.71

-

1.2%

ชั่วโมงปฏิบัติการบิน

ชั่วโมง

4.7%

ชั่วโมง/ลํา/วัน

342,17
5
11.7

-

อัตราการใชประโยชนเครื่องบินเฉลี่ย

326,00
8
11.2

-

4.3%

เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณตางๆ สงผลตอการเดินทางของผูโดยสาร ตลอดจนการขนสงสิน
คา ลดลง บริษัทฯ ไดปรับลดจํานวนเที่ยวบินใหเหมาะสมกับสภาวการณ โดยในป 2552 บริษัทฯ มีปริมาณ
การผลิตรวม (Available Ton -Kilometer : ATK) ลดลงจากปกอนรอยละ 4 ในขณะที่ปริมาณการขนส ง
รวม (Revenue Ton-Kilometer : RTK) ลดลงรอยละ 7.4 อัตราสวนการบรรทุกรวม (Load Factor) เฉลี่ย
รอยละ 65.8 ลดลงจากปกอน
ซึ่งเฉลี่ยรอยละ 68.2 โดยมีปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร (Available
Seat - Kilometer : ASK) ลดลงจากป ก อ นร อ ยละ 4.5 ส ว นปริ ม าณ การขนส ง ผู โ ดยสาร (Revenue
Passenger - Kilometer : RPK) ลดลงรอยละ 6.7 อั ตราส วนการบรรทุ กผู โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ ย
รอยละ 73.0 ต่ํากวาปกอนซึ่งเฉลี่ยรอยละ 74.8
ในป 2552 บริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบิน A330-300 ในเดือนเมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม
เดือนละ
1 ลํา เพื่อใหบริการผูโดยสารในเสนทางภูมิภาคและทดแทนเครื่องบินทีป
่ ลดระวาง นอกจาก
นี้ใ นปลายเดื อ นธันวาคม 2552 ยังได รับ มอบเครื่อ งบิ น A330-300 อี ก 3 ลํ า ซึ่ งอยู ระหวางการรอติ ด ตั้ ง
เกาอี้ชั้ นประหยัดเนื่องจากบริษัทผูผลิ ตอยูระหวางขอใบรับรองมาตรฐานดานความปลอดภัยจากองคก ร
สากลที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตามบริษัทฯ สามารถเรียกรองคาเสียหายที่เกิดจากความลาชาจากบริษัทดัง
กลาวได
รวมทั้งบริษัทฯ ก็ไดเตรียมดําเนินการ
จัดหาผูผลิตรายอื่นควบคูกันไปเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาวในกรณีที่บริษัทผูผลิตเดิมไมสามารถสงมอบเกาอี้ได
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รายได

ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 163,875 ลานบาท ลดลงจากปกอน 38,731 ลานบาท หรือ
รอยละ 19.1 โดยสรุปดังนี้
หนวย : ลานบาท

2552

2551

อัตราเปลี่ยน
แปลง

รายไดจากกิจการขนสง
- คาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน

134,479

164,319

-

18.2%

- คาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ

19,348

26,754

-

27.7%

153,827

191,073

-

19.5%

7,776

9,045

-

14.0%

161,603

200,118

-

19.2%

178

493

-

63.9%

2,094

1,995

+

5.0%

163,87
5

202,606

รวมรายไดจากกิจการขนสง
รายไดจากกิจการอื่น
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
รวมรายได

- 19.1%

รายไดจากการขายและการใหบริการ
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวม
161,603 ลานบาท ลดลงจากปกอน 38,515 ลานบาท หรือรอยละ 19.2 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 153,827 ลานบาท ลดลงจากปกอน
37,246 ลานบาท หรือรอยละ 19.5 เนื่องจาก
• รายไดคาโดยสารและน้ําหนักสวนเกิน (รวมรายไดคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันและคาประกันภัย
ที่เรียกเก็บจากผูโดยสาร) มีจํานวนทั้งสิ้น 134,479 ลานบาท ลดลงจากปกอน 29,840 ลาน
บาท หรือรอยละ 18.2 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
- รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวยลดลงจากปกอนรอยละ 10.1 เนื่องจากการแขงขันดาน
ราคา
ที่รุนแรง บริษัทฯ จึงไดปรับกลยุทธดานการตลาดตาง ๆ เพื่อกระตุนยอดขาย
และรักษาสวนแบง ทางการตลาด
- รายไดคาธรรมเนียมชดเชยน้ํามันต่ํากวาปกอน 9,449 ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันลดลง
ทําใหมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันลง
- ปริมาณการขนสงผูโดยสารลดลงตามสภาพตลาดโดยรวม
• รายไดคาระวางขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑรวมทั้งสิ้น

19,348 ลานบาท ลดลงจากปกอน
7,406 ลานบาท หรือรอยละ 27.7 เนื่องจาก
- รายไดจากพัสดุภัณฑเฉลี่ยตอหนวยลดลงจากปกอนรอยละ 12.3 เนื่องจากการแขงขันดาน
ราคา
- รายไดคาธรรมเนียมชดเชยน้ํามันต่ํากวาปกอน 3,504 ลานบาท เนื่องจากราคาน้ํามันลดลง
ทําใหมีการปรับอัตราคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันลง
- สภาพเศรษฐกิจทําใหการสงออกและนําเขาหดตัว ซึ่งสงผลใหปริมาณการขนสงสินคาและ
ไปรษณียภัณฑลดลง

และ

รายไดเฉลี่ยตอหนวยจากการขนสงผูโดยสารและพัสดุภัณฑ ไมรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามัน
คาเบี้ยประกันภัย สรุปไดดังนี้

รายไดเฉลี่ยตอหนวยรวมทั้งระบบ

(บาท/ตันกิโลเมตร)
รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย (บาท/คนกิโลเมตร)
รายไดจากพัสดุภัณฑเฉลี่ยตอ
(บาท/ตันหนวย
กิโลเมตร)

2552

2551

อัตราเปลี่ยน
แปลง
- 9.6%

17.99

19.90

2.05

2.28

- 10.1%

7.13

8.13

- 12.3%
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รายไดจากกิจการอื่น บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการอื่นสวนใหญประกอบดวยรายไดจากหนวย
ธุรกิจยอย
ซึ่งไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการลานจอดและอุปกรณภาคพื้น
การบริการผูโดยสารภาคพื้น และภัตตาคารและครัวการบิน และรายไดของบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท
อี ส ต เอเชี ย จํ า กั ด มี จํ า นวนรวม 7,776 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 1,269 ล า นบาทหรื อ ร อ ยละ 14
สวนใหญเนื่องจากผูโดยสารเดินทางเขา-ออกประเทศลดลง และสายการบินลูกคาลดจํานวนเที่ยวบินลง
ดอกเบี้ยรับ มีจํานวน 178 ลานบาท ลดลงจากปกอน 315 ลานบาท หรือรอยละ 63.9 เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเมื่อเทียบกับป 2551
รายไดอื่น มีจํานวน 2,094 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 99 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 สาเหตุ
สําคัญเนื่องจาก
- รายได ค า ชดเชยจากการส งมอบเครื่อ งบิ น A380-800 จํา นวน 6 ลํ า ล า ช า จํ านวน 738
ลานบาท
- รายไดจากคาธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บกับผูโดยสารแตสายการบินอื่นหรือประเทศที่
บริษัทฯ ขนสงผูโดยสารไป ไมไดเรียกเก็บเงินมาเกินกวา 3 ป ลดลงจากปกอน 413 ลาน
บาท
- กําไรจากการจําหนายทรัพยสินลดลงจากปกอน 141 ลานบาท
คาใชจาย
ในป 2552 บริษัทฯ มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น 155,768 ลานบาท ลดลงจากปกอน 70,438 ลานบาท
หรือรอยละ 31.1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท

2552

2551

คาน้ํามันเครื่องบิน

47,015

89,460

อัตราเปลี่ยน
แปลง
- 47.4%

คาใชจายบุคลากร

26,191

30,534

- 14.2%

61

94

- 35.1%

17,692

19,939

- 11.3%

5,243

6,542

- 19.9%

คาซอมแซมและซอมบํารุงอากาศยาน

10,321

10,848

-

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

21,023

20,281

+ 3.7%

คาเชาเครื่องบินและอะไหล

1,532

3,651

- 58.0%

คาสินคาและพัสดุใชไป

8,496

8,827

-

คาใชจายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา

6,221

6,932

- 10.2%

760

751

+ 1.2%

-

4,290

- 100.0%

529

4,750

- 88.9%

8,104

9,285

- 12.7%

(3,167)

4,471

- 170.8%

5,738

5,486

+ 4.6%

9

65

- 86.2%

155,768

226,206

คาตอบแทนผูบริหาร
คาบริการการบิน
คาใชจายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ

คาใชจายดานการประกันภัย
คาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกรณีกฎหมายการปอง
กัน
การคาที่ไมเปนธรรม
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายอื่น
ผลขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงขาดทุน(กําไร)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนได
เสีย
รวมคาใชจาย

4.9%

3.7%

- 31.1%
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สรุปคาใชจายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในป 2552 ไดแก
ค าน้ํ ามั นเครื่องบิ น 47,015 ล านบาท ซึ่ งรวมคาชดเชยการบริหารความเสี่ ยงราคาน้ํ ามั น 1,286
ลานบาท ลดลงจากปกอน 42,445 ลานบาท หรือรอยละ 47.4 สาเหตุสําคัญเนื่องจาก
- ราคาน้ํามันโดยเฉลี่ยต่ํากวาปกอนถึงรอยละ 44.4
- ปริมาณการใชน้ํามันลดลงจากปกอนรอยละ 5.7 ตามปริมาณการผลิตที่ลดลง
ค า ใช จ า ยบุ ค ลากร 26,191 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 4,343 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 14.2
เนื่องจาก
- ในปกอนมีคาใชจายโครงการรวมใจจากองคกรประมาณ 1,300 ล านบาท และสงผลต อ
เนื่องทําใหคาใชจายบุคลากรในปนี้ลดลงดวย
- มาตรการควบคุมและลดคาใชจายตามแผนฟนฟูของบริษัทฯ โดยการบริหารจัดการ ควบคุม
และ กวดขันอยางเขมงวดในการทํางานลวงเวลา ทําใหคาใชจายคาลวงเวลาลดลง
คาบริการการบิน 17,692 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,247 ลานบาท หรือรอยละ 11.3 สาเหตุ
หลักเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง รวมทั้งผลจากการเจรจาตอรองขอปรับลดคาบริการตาง ๆ ทั้งในและ
ตางประเทศตาม
มาตรการลดคาใชจายของแผนฟนฟูธุรกิจ
คาใช จายเกี่ยวกับนั กบินและลูกเรือ 5,243 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,299 ลานบาท หรือ
รอยละ 19.9 สาเหตุหลักเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคาใช
จายตามมาตรการลด
คาใชจายของแผนฟนฟูธุรกิจ เชน การปรับลดจํานวนวันพักคางคืนของนักบิน
และลูกเรือ
คาเชาเครื่องบินและอะไหล 1,532 ลานบาท ลดลงจากปกอน 2,119 ลานบาท หรือรอยละ
58 เนื่องจากจํานวนเครื่องบินเชาลดลง และอัตราคาเชาเครื่องบินลดลง จากการตอสัญญา
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 529 ลานบาท ต่ํากวาปกอน 4,221 ลานบาท หรือรอย
ละ 88.9
โดยในป 2552 บริษั ท ฯ ได ตั้ งสํ า รองขาดทุ น จากการด อ ยค า ของอะไหล เครื่อ งบิ นและ
เครื่องยนตหมุนเวียน 529
ลานบาท สวนในป 2551 บริษัทฯ ไดตั้งสํารองการดอยคาของเครื่องบิน
A340-500 จํานวน 4 ลํา ซึ่งมีราคาประเมินต่ํากวามูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 4,426 ลานบาท
คาใชจายอื่น 8,104 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,181 ลานบาท หรือรอยละ 12.7 เนื่องจาก
คาใชจายใน
การดําเนินงานอื่นลดลง เชน ค าเช าสํานักงานและสาธารณู ปโภค คาเดินทางและยาน
พาหนะ และคาสิทธิประโยชน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 3,167 ลานบาทซึ่งสวนใหญเกิดจาก ณ วัน
สิ้นงวด เงินบาทแข็งคาเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก ทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากการปรับยอดเงินกูที่เปนเงิน
ตราตางประเทศเปนเงินบาท
ต น ทุ น ทางการเงิ น 5,738 ล า นบาท
สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูยืมเพิ่มขึ้น

เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น 252 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 4.6

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ขาดทุนจํานวน 9 ลานบาท ต่ํากวา
ปกอน 56
ลานบาทโดยในปนี้บริษัทฯ ไดรับสวนแบงกําไรจากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จํากัด รวม 103 ลานบาท ในขณะที่บริษัท โรงแรมรอยัลออ
คิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล แอรพ อรต โฮเต็ล จํากัด และ
บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด มีสวนแบงขาดทุนรวม 112 ลานบาท

2.

ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมีมูลคารวมทั้งสิ้น 271,694 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากวันที่
31 ธันวาคม 2551 จํานวน 12,159 ลานบาท หรือรอยละ 4.7 ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
และสิ นทรั พย ไม หมุ นเวี ยนเป นสั ดส วนรอยละ 17.4 และ 82.6 ของสิ นทรัพย รวม ตามลํ าดั บ โดยมี องค
ประกอบของสินทรัพย ดังนี้
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สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ

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

31 ธันวาคม 2551
ลานบาท
% ของ
สินทรัพยรวม
42,122
16.2
207,064
79.8
10,349
4.0

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5,166 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินสดและ
เทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 6,854 ลานบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิเพิ่มขึ้น 6,441 ลานบาท หรือรอยละ 3.1 สาเหตุหลักเนื่องจากมีการ
รับมอบเครื่องบินใหม A330-300 จํานวน 6 ลํา และซื้อคืนเครื่องบินเชาดําเนินงาน B777-200 1 ลํา
รายการ

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ฯ มี หนี้ สินรวมทั้ งสิ้น 218,450 ลานบาท เพิ่ม ขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 จํานวน 4,797 ลานบาท หรือรอยละ 2.2 โดยมีองคประกอบของหนี้สิน ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ

31 ธันวาคม 2552
ลาน
% ของ
บาท
หนี้สินรวม
54,961
25.2

31 ธันวาคม 2551
ลานบาท
% ของ
หนี้สินรวม
79,307
37.1

154,90
0
8,589

70.9

125,693

58.8

3.9

8,653

4.1

หนี้ สิ นหมุ นเวี ยน (ไม รวมหนี้ สิ นระยะยาวที่ ถึ งกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป ) ลดลงจาก ณ วั นที่ 31
ธันวาคม 2551 จํานวน 24,346 ลานบาท หรือรอยละ 30.7 สาเหตุหลักเนื่องจาก
- บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางเงินกู โดยจัดหาเงินกูระยะยาวมาชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น ทําให
เงินกูระยะสั้นลดลง 20,372 ลานบาท
- รายรับดานขนสงที่ ยังไมถื อเปนรายได ซึ่ งส วนใหญ เป นรายไดจากการขายบัตรโดยสารที่
บริษัทฯ ไดรับชําระเงินแลว แตผูโดยสารยังไมไดใชบริการ ลดลง 5,313 ลานบาท สาเหตุ
สําคัญเนื่องจากรายไดลดลงจากผลกระทบจากวิกฤตการณตางๆ
- คาใชจายคางจายลดลง 2,128 ลานบาท
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป มีจํานวนทั้ง
สิ้น
154,900 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 29,207 ลานบาท หรือ
รอยละ 23.2 สาเหตุหลัก
เนื่องจากการปรับโครงสรางเงินกู โดยบริษัทฯ ไดกูเงินระยะยาวมาชําระคืน
เงินกูระยะสั้นบางสวนเพื่อแกไขปญหาสภาพคลอง และไดกูเงินตามสัญญาเชาการเงินเพื่อจัดหาเครื่องบิน
จํานวน 6 ลํา ซึ่งทําใหสินทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 8,589 ลานบาท ลดลงจากวันที่ 31
ธันวาคม 2551 จํานวน 64 ลานบาท หรือรอยละ 0.7
สวนของผูถือหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ฯ มี ส วนของผู ถือ หุ น 53,244 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ นจากวั นที่ 31
ธันวาคม 2551 จํานวน 7,362 ลานบาท หรือรอยละ 16 เนื่องจากมีกําไรจากการดําเนินงาน
โครงสรางเงินทุ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยหนี้ สิ นรวม 218,450 ลานบาท หรือ
เทากับ
สัดสวนรอยละ 80.4 และมีสวนของผูถือหุน 53,244 ลานบาทหรือเทากับสัดสวนรอยละ 19.6
สภาพคลองทางการเงิน
บริษัท ฯ ได จั ด หาเงินทุ นให ส อดคล อ งกับ ความต อ งการเงินทุ นเพื่ อทดแทนเงินกู เดิ ม และรัก ษา
สภาพคลองตามแนวทางการจัดหาเงินทุนของแผนฟนฟูธุรกิจระยะเรงดวนของบริษัทฯ ตามที่ไดกลาวมา
แลว รวมทั้งอยูระหวางดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงินใหเหมาะสมโดยไดมีการปรับแผนเปนระยะๆ
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14,300 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากวันตนงวด จํานวน 6,854 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิไดมาและใชไปในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
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-

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 28,523 ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 14,472 ลานบาท สวนใหญเปนเงินจายลวงหนาคาเครื่อง
บินและ เครื่องยนต A330-300 และA380-800 เงินจายคาเครื่องบิน A330-300 จํานวน 6 ลํา และซื้อคืน
เครื่องบินเชาดําเนินงาน B777-200 1 ลํา
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,085 ลานบาท ประกอบดวย
- การออกหุนกูจํานวน 4,790 ลานบาท
- การกูยืมเงินระยะยาวสุทธิ 22,484 ลานบาท
- การชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น 20,323 ลานบาท
- การชําระคืนหุนกู 7,500 ลานบาท
- การชํ าระคื นตั๋ วสั ญ ญาใช เงิ น จายดอกเบี้ ยเงินกู ยืม และจ ายเงินป นผลของบริษั ท
ยอยรวม
6,535 ลานบาท
อัตราสวนทางการเงิน
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Interest Bearing Debt to
Equity)
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน (DSCR) 1)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย 2)

(%)
(%)
(%)
(%)
(เทา)

2552
5.74
4.54
2.76
14.82
2.93

(เทา)
(เทา)

1.13
5.28

2551
(3.33)
(10.68)
(7.92)
(37.54)
3.21
0.47
2.48

หมายเหตุ : 1) อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน เทากับ EBITDAR/(การชําระคืนหนี้สิน
ระยะยาว+ดอกเบี้ยจาย+คาเชา)
2) อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย เทากับ EBITDA/ดอกเบี้ยจาย
สัญญาและภาระผูกพัน
1. บริษั ท ฯ มี ภาระผู กพั นในการซื้ อเครื่ องบิ นที่ ต องชํ าระเป นเงิ น 39,109 ล านบาท ประกอบด วย
เครื่องบิน A330-300 จํานวน 2 ลํา คาดวาจะไดรับมอบในเดือนมีนาคม ป 2553 และเครื่องบิน A380-800
จํานวน 6 ลํา คาดวาจะไดรับมอบในระหวางป 2555-2556
2. บริ ษั ท ฯ มี ภ าระผู ก พั นจากการทํ าสั ญ ญาเช าเครื่ อ งบิ น (Operating Leases) เป นเงิ น 171.88
ล านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อ ประมาณ 5,761 ล านบาท (อั ต ราแลกเปลี่ ยน 33.5168 บาท ต อ 1 เหรี ยญสหรั ฐ )
ประกอบดวยเครื่องบิ น B737-400 จํานวน 3 ลํ า B777-200 จํานวน 2 ลํา และ A330-300 จํานวน 2 ลํ า ซึ่ ง
จะหมดสัญญาเชาในระหวางป 2557-2561
-----------------------------------------------------------

