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คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินไตรมาส 1 ปี 2552 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2552
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. ผลการดําเนินงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย (บริษทั ฯ)
ในไตรมาส 1 ของปี บัญชี 2552 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2552) การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยลดลง
เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศโดยเฉพาะในไตรมาสสุ ดท้ายของ
ปี 2551 ประกอบกับเศรษฐกิ จชะลอตัวทัว่ โลก บริ ษทั ฯ จึ งได้ปรั บลดเที่ ยวบิ น และหยุดทําการบิ นในเส้นทาง
โจฮันเนสเบิร์กในเดือน ม.ค.52 ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด รวมทั้งหยุดบินไปนิ วยอร์ คตั้งแต่เดือน ก.ค.51 เป็ นต้นมา
เป็ นผลให้ปริ มาณการผลิตผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็ นที่นงั่ ต่อกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK) ตํ่ากว่าไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 14.9 โดยมีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็ นคนต่อกิโลเมตร (Revenue PassengerKilometer : RPK) ลดลงร้อยละ 20.3 อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เท่ากับร้อยละ 76.4 ลดลงจาก
ปี ก่อนซึ่ งเท่ากับร้อยละ 81.6 ส่ วนอัตราส่ วนการบรรทุกรวม (Load Factor) เท่ากับร้ อยละ 65.3 ตํ่ากว่าปี ก่อน
ซึ่ งเท่ากับร้อยละ 72 โดยมีรายได้ค่าโดยสารรวมเฉลี่ยต่อหน่วย 2.59 บาทต่อคน-กิโลเมตร ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่ อนร้ อยละ 5.8 และรายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้ารวมเฉลี่ ยต่อหน่ วย 8.77 บาทต่อตัน-กิ โลเมตร ตํ่ากว่า
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 19.1 สาเหตุหลักเนื่องจากการแข่งขันด้านราคารุ นแรงขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ย า้ ยเที่ ยวบิ นเส้ นทางบิ นภายในประเทศที่ ให้บริ การที่ ท่ าอากาศยานดอนเมื องทั้งหมดไปยัง
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิต้ งั แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2552 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาเครื อข่ายเส้นทางบินของ
บริ ษทั ฯ และเพื่อให้ผโู ้ ดยสารได้รับความสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้นในการต่อเที่ยวบินต่างประเทศและภายในประเทศ
ในไตรมาส 1 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 41,270 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 14,581 ล้านบาท
หรื อ ร้ อยละ 26.1 โดยมี รายได้จากการขายและการให้บริ การ 40,683 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่ อน 14,162 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 25.8 ส่ วนค่าใช้จ่ายไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีจาํ นวน 36,365 ล้านบาท
ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 14,144 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 28 สาเหตุสําคัญเนื่ องจากราคานํ้ามันเครื่ องบิน
โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 45.2 ปริ มาณการผลิตลดลง และผลจากการควบคุมและบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากวิกฤติ การณ์ต่างๆ อย่างต่ อเนื่ องมาจากปี ก่ อน นอกจากนี้ ยงั มี กาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการปรั บยอดหนี้ สินสกุลเงิ นตราต่างประเทศคงเหลื อ ณ วันสิ้ นงวด เป็ นเงิ นบาท
จํานวน 4,609 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 663 ล้านบาท
เป็นผลให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไร
ก่อนภาษีเงินได้ 8,064 ล้านบาท สู งกว่างวดเดียวกันของปี ก่อน 4,807 ล้านบาทหรื อร้อยละ 147.6 โดยมีกาํ ไรสุ ทธิ
7,869 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ น้ 4.63 บาท สู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งมีกาํ ไรสุ ทธิ 2,216 ล้านบาทหรื อ
กําไรต่อหุน้ 1.30 บาท และมี EBITDA เท่ากับ 9,512 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญสํ าหรับไตรมาส 1 ปี บัญชี 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อน ดังนี้
ม.ค.-มี.ค.
เพิม่ (ลด)
หน่ วย : ล้ านบาท
2552
2551
ล้ านบาท
%
รายได้รวม
41,270
55,851
(14,581)
(26.1)
กําไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
4,609
(663)
5,272
กําไรก่อนภาษีเงินได้
8,064
3,257 4,807
147.6
กําไรสุ ทธิ
7,869
2,216
5,653
255.1
กําไรสุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
4.63
1.30
3.33
EBITDA
9,512
9,334
178
1.9
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รายได้
ไตรมาส 1 ของปี บัญชี 2552 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 41,270 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 14,581 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 26.1 โดยสรุ ปดังนี้
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 40,683 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 14,162 ล้านบาท หรื อร้อยละ 25.8 ประกอบด้วย
รายได้ จากกิจการขนส่ ง บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกิจการขนส่ ง 38,557 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนจํานวน 13,894 ล้านบาท หรื อร้อยละ 26.5 เนื่องจาก
- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่ วนเกิน รวมทั้งสิ้ น 34,665 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน 10,975 ล้านบาท หรื อร้อยละ 24 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง ประกอบกับ
รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยตํ่ากว่าปี ก่อน
- รายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ รวมทั้งสิ้ น 3,892 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อน 2,919 ล้านบาท หรื อร้อยละ 42.9 เนื่องจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง และ
รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนมาก
รายได้ จากกิจการอืน่ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจย่อย ซึ่งได้แก่ การซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
การบริ การสิ นค้า การบริ การลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน
รายได้จากค่าเช่ าและค่าซ่ อมเครื่ องบินของนกแอร์ และรายได้ของบริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุส เซาท์อีสต์ เอเชี ย จํากัด
มีจาํ นวนรวม 2,126 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 268 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.2
ดอกเบี้ย รั บ มี จาํ นวน 74 ล้านบาทตํ่ากว่าไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อน 129 ล้านบาท หรื อร้ อ ยละ 63.5
เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
รายได้ อื่น มี จาํ นวน 513 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 290 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 36.1
สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาสนี้มีกาํ ไรจากการขายเครื่ องยนต์อะไหล่ 220 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อนซึ่ งมีกาํ ไรจากการ
ขายเครื่ องบิน A300-600 2 ลํา 370 ล้านบาท และรายได้จากภาษีสนามบินที่เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสารแต่สายการบินอื่น
หรื อประเทศที่บริ ษทั ฯ ขนส่ งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรี ยกเก็บเงินมาเกินกว่า 3 ปี ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ค่ าใช้ จ่าย
ไตรมาส 1 ของปี บัญชี 2552 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้ น 31,756 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน 19,416 ล้านบาท หรื อร้อยละ 37.9 ในจํานวนนี้เป็ นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จํานวน
36,365 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 14,144 ล้านบาท หรื อร้อยละ 28
สรุ ปค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
- ค่านํ้ามันเครื่ องบิน 10,936 ล้านบาทรวมค่าชดเชยการบริ หารความเสี่ ยงราคานํ้ามัน 1,300 ล้านบาท
ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 8,627 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 44.1 สาเหตุสําคัญเนื่ องจากราคานํ้ามันโดยเฉลี่ ย
ตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 45.2 และมีปริ มาณการใช้น้ าํ มันลดลงเนื่องจากปริ มาณการผลิตลดลง
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีจาํ นวน 6,757 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน 987 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 12.7 ส่ วนใหญ่เนื่องจากผลของโครงการร่ วมใจจากองค์กรในปี ก่อน และค่าล่วงเวลาลดลง
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- ค่าบริ การการบิน 4,192 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 963 ล้านบาท หรื อร้อยละ 18.7
สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวนเที่ยวบินและผูโ้ ดยสารลดลง
- ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน 1,746 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 1,564 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 47.3 ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการทําสัญญา Total Care สําหรับการซ่ อมบํารุ งเครื่ องยนต์ Rolls-Royce
Trent 500 และ Trent 800
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรื อ 1,320 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 451 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 25.5 เนื่ องจากจํานวนเที่ยวบินลดลง และลดจํานวนวันพักค้างคืนของนักบินและลูกเรื อตามมาตรการ
ควบคุมและบริ หารค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ต่างๆ ต่อเนื่องจากปี ก่อน
- ค่าเช่ าเครื่ องบิ นและอะไหล่ 415 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อ นถึ ง 757 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 64.6 สาเหตุหลักเนื่องจากเครื่ องบินเช่าลดลง 5 ลํา อัตราค่าเช่าเครื่ องบินที่ต่อสัญญา 3 ลําลดลง และ
การยกเลิกการเช่าพื้นที่ระวางบรรทุกสิ นค้า
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 1,400 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 418 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 23 ส่ วนใหญ่เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายลดลงตามยอดขาย
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานอื่นๆ ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการควบคุมและบริ หาร
จัดการค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ 4,609 ล้านบาทซึ่ งส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการปรั บยอดเงิ นกู้
คงเหลือสกุลยูโร และเยน เป็ นเงินบาท ณ วันสิ้ นงวด
ต้ นทุนทางการเงิน มีจาํ นวน 1,449 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 71 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 5.2 สาเหตุหลักเนื่องจากหนี้สินเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ ณ วันสิ้ นงวดเดียวกันของปี ก่อน
2. ฐานะทางการเงินของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สิ นทรัพย์ ณ วันสิ้ นไตรมาส 1 ของปี บัญชี 2552 (31 มีนาคม 2552) บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งสิ้ น
260,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 817 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.3 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 16.4 และ 83.6 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมี
องค์ประกอบของสิ นทรัพย์ดงั นี้
31 มีนาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
ล้านบาท
% ของ
ล้านบาท
% ของ
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

42,773
207,400
10,178

16.4
79.7
3.9

42,118
207,064
10,352

16.2
79.8
4.0

สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 655 ล้านบาทหรื อร้อยละ 1.6 เนื่ องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ เพิ่มขึ้น 336 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.2 สาเหตุสําคัญเนื่ องจากการจ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าเครื่ องบิน A380-800 และ A330-300 และเครื่ องยนต์ และการซื้ อคืนเครื่ องบินเช่ าดําเนิ นงาน B777-200 1 ลํา
ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 174 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.7 ส่ วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
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หนีส้ ิ น ณ วันสิ้ นไตรมาส 1 ของปี บัญชี 2552 (31 มีนาคม 2552) บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 206,582
ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 7,070 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.3 โดยมีองค์ประกอบของ
หนี้สินดังนี้
31 มีนาคม 2552
31 ธันวาคม 2551
% ของ
% ของ
ล้านบาท
ล้านบาท
หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

71,217
126,672
8,693

34.5
61.3
4.2

หนี้สินรวม

79,307
125,693
8,652

37.1
58.8
4.1

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวน 8,090 ล้านบาทหรื อร้อยละ 10.2 สาเหตุหลักเนื่ องจากรายรับด้านขนส่ งที่ยงั ไม่ถือเป็นรายได้ และค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายลดลง
หนี้ สินระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 126,672 ล้านบาทซึ่ งรวมหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี จํานวน 19,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 979 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 0.8
โดยมีหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้น 4,790 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,256 ล้านบาท ส่ วนหนี้ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่า
เครื่ องบิน และตัว๋ สัญญาใช้เงิน ลดลง 5,842 ล้านบาท และ 225 ล้านบาท ตามลําดับ
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วยเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน และประมาณการหนี้ สินระยะยาว
มีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี ก่อน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ สิ้ นงวดไตรมาส 1 ของปี บัญชี 2552 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีจาํ นวน 53,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 จํานวน 7,887 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.2 เนื่องจากมีกาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Interest Bearing Debt to Equity) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เท่ากับ
2.77 เท่า ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งเท่ากับ 3.21 เท่า
สภาพคล่ องทางการเงิน
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2552 บริ ษ ทั ฯ มี เ งิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด 10,028 ล้า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
วันต้นงวด (1 มกราคม 2552) จํานวน 2,534 ล้านบาท โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 3,150 ล้านบาท
- เงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ไ ปในกิ จ กรรมลงทุ น 4,816 ล้า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้า ค่ า เครื่ องบิ น
A380-800 และ A330-300 และเครื่ องยนต์ และซื้อคืนเครื่ องบินเช่าดําเนินงาน B777-200
- เงินสดสุ ทธิ ได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 4,301 ล้านบาท เป็ นเงินสดรับจากหุ ้นกู้ 4,790 ล้านบาท และ
เงินสดรับจากเงินกูร้ ะยะสั้นสุ ทธิ 915 ล้านบาท โดยมีการชําระคืนเงินกูร้ ะยะยาวสุ ทธิ 280 ล้านบาท ชําระคืน
ตัว๋ สัญญาใช้เงินและจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื 225 ล้านบาท และ 899 ล้านบาท ตามลําดับ
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บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําแผนฟื้ นฟูธุร กิ จระยะเร่ งด่ วนเพื่อกําหนดแผนแก้ไขปั ญหาการดําเนิ นธุ รกิ จ และดู แล
สภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2552 โดยการรักษาและเพิ่มคุณภาพรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย
และการลงทุน และการดูแลสภาพคล่องทางการเงิ น รวมทั้งเป็ นกรอบแนวทางการดําเนิ นงานและการปรั บปรุ ง
ธุรกิจสําหรับปี 2553-2554 เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีการเติบโตอย่างมัน่ คงและมีคุณภาพ (Sustainable & Quality Growth) ทั้ง
ในเชิงธุรกิจและฐานะทางการเงิน ซึ่งจะจัดทําในระยะต่อไป
แผนฟื้ นฟู ธุ ร กิ จ ระยะเร่ ง ด่ ว นดัง กล่ า วได้รั บ อนุ ม ตั ิ ใ นหลัก การจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เมื่ อ วัน ที่
27 กุมภาพันธ์ 2552 และได้ผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการบริ หารแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และได้นาํ เสนอต่อกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 เม.ย.52
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