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คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2552 สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2552
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. ผลการดําเนินงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย (บริษทั ฯ)
ในไตรมาส 3 ของปี บัญชี 2552 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2552) บริ ษทั ฯ ได้รับมอบเครื่ องบิน A330-300
1 ลํา ในเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อใช้บริ การผูโ้ ดยสารในเส้นทางภูมิภาค ทดแทนเครื่ องบิน A300-600 ที่ปลดระวาง
นอกจากนี้ ผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยยังส่ งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อธุรกิจการบิน ทําให้การเดินทางระหว่าง
ประเทศชะลอตัว บริ ษทั ฯ จึงได้ปรับเที่ยวบินให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่ปรับตัวลดลง ทําให้ปริ มาณการผลิต
ผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็ นที่นงั่ ต่อกิโลเมตร (Available Seat-Kilometer : ASK) ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ร้อยละ 3.3 ในขณะที่ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารซึ่ งคิดเป็ นคนต่อกิโลเมตร (Revenue Passenger-Kilometer : RPK)
ตํ่ากว่าปี ก่อนเพียงร้อยละ 2.3 สาเหตุที่ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลงน้อยกว่าปริ มาณการผลิตผูโ้ ดยสาร เนื่องจาก
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการปรั บกลยุทธ์ด้านการตลาด ทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิ่มอัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor) เป็ นร้อยละ 73.9 สู งกว่าปี ก่อนซึ่ งเท่ากับร้อยละ 73.2 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคา
ที่รุนแรง จึ งส่ งผลให้รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ ยต่อหน่ วยไม่รวมรายได้ค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํ้ามันที่ เรี ยกเก็บจาก
ผูโ้ ดยสารเท่ากับ 1.94 บาทต่อคน-กิโลเมตร ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 17.1
ในไตรมาส 3 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 39,147 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 15,011 ล้านบาท
หรื อ ร้ อยละ 27.7 โดยมี รายได้จากการขายและการให้บริ การ 38,848 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่ อน 14,821 ล้านบาท
หรื อ ร้ อยละ 27.6 สาเหตุ สําคัญเนื่ องจากการแข่ งขันด้านราคาที่ รุ นแรง ประกอบกับอัตราค่า ธรรมเนี ยมชดเชย
ค่านํ้ามันลดลงตามราคานํ้ามันที่ ลดลง ส่ วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมต้นทุนทางการเงิ นมี จาํ นวน 43,009 ล้านบาท
ตํ่ากว่าปี ก่อน 10,781 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจากราคานํ้ามันเครื่ องบินโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 50.1
ปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลง ผลจากการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ และ
การควบคุ มและบริ ห ารจัดการค่ าใช้จ่ายที่ ดาํ เนิ น การอย่า งต่ อ เนื่ อ งมาจากปี ก่ อ น รวมถึ งผลขาดทุ น จากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2,735 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เกิดจากการปรับยอดหนี้ สินและสิ นทรัพย์สกุลเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด เป็นเงินบาท ในขณะที่ปีก่อนมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4,734
ล้านบาท เป็ นผลให้ขาดทุนสุ ทธิ 4,034 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 2.37 บาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึ่งมีกาํ ไรสุ ทธิ
426 ล้านบาทหรื อกําไรต่อหุน้ 0.25 บาท EBITDA เท่ากับ 5,523 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 3,670 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญสํ าหรับไตรมาส 3 ปี บัญชี 2552 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อน ดังนี้
ก.ค.-ก.ย.
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
EBITDA

2552
39,147
(2,735)
(3,862)
(4,034)
(2.37)
5,523

เพิม่ (ลด)
2551
ล้ านบาท
%
54,158
(15,011)
(27.7)
4,734
(7,469) (157.8)
368 (4,230)
426
(4,460)
0.25
(2.62)
1,853
3,670
198.1
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รายได้
ไตรมาส 3 ของปี บัญชี 2552 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 39,147 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 15,011 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 27.7 โดยสรุ ปดังนี้
รายได้ จากการขายและการให้ บริการ บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริ การรวม 38,848 ล้านบาท
ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 14,821 ล้านบาท หรื อร้อยละ 27.6 ประกอบด้วย
รายได้ จากกิจการขนส่ ง บริ ษทั ฯ มีรายได้จากกิจการขนส่ ง 37,065 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อนจํานวน 14,331 ล้านบาท หรื อร้อยละ 27.9 เนื่องจาก
- รายได้ค่าโดยสารและค่านํ้าหนักส่ วนเกิน รวมทั้งสิ้ น 32,172 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน 11,779 ล้านบาท หรื อร้อยละ 26.8 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจาก
- รายได้เฉลี่ยต่อหน่ วยตํ่ากว่าปี ก่อนร้อยละ 17.1 จากการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่ม
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
- รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันตํ่ากว่าปี ก่อน เนื่องจากราคานํ้ามันลดลง ทําให้มีการ
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่านํ้ามันลดลง
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารลดลงตามสภาพตลาดโดยรวม
- รายได้ค่าระวางขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์รวมทั้งสิ้ น 4,894 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน 2,551 ล้านบาท หรื อร้อยละ 34.3 เนื่องจาก
- สภาพเศรษฐกิจถดถอยทําให้การส่ งออกและนําเข้าหดตัว ซึ่ งส่ งผลให้ปริ มาณการขนส่ ง
สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ลดลง
- การแข่งขันด้านราคาทําให้รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจากปี ก่อนมาก
รายได้ จากกิจการอืน่ ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจย่อย ซึ่งได้แก่ การซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
การบริ การสิ นค้า การบริ การลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้น ภัตตาคารและครัวการบิน
รายได้จากค่าเช่ าและค่าซ่ อมเครื่ องบิ นของนกแอร์ และรายได้ของบริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุส เซาท์อีสต์เอเชี ย จํากัด
มีจาํ นวนรวม 1,783 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่อน 490 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21.6 สาเหตุสําคัญ
เนื่องจากสายการบินลูกค้าลดจํานวนเที่ยวบินและผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้าลดลง
ดอกเบี้ย รั บ มี จ ํา นวน 31 ล้า นบาทตํ่า กว่ า ไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น 50 ล้า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 61.7
เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง
รายได้ อื่น มี จาํ นวน 267 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 141 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 34.6
สาเหตุหลักเนื่ องจากรายได้จากค่าธรรมเนี ยมสนามบินที่เรี ยกเก็บจากผูโ้ ดยสาร แต่สายการบินอื่ นหรื อประเทศที่
บริ ษทั ฯ ขนส่ งผูโ้ ดยสารไปไม่ได้เรี ยกเก็บเงินมาเกินกว่า 3 ปี ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
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ค่ าใช้ จ่าย
ไตรมาส 3 ของปี บัญชี 2552 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้ น 41,558 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของ
ปี ก่อน 10,849 ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.7 ในจํานวนนี้เป็ นค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ จํานวน 38,823 ล้านบาท ตํ่ากว่าปี ก่อน 18,318 ล้านบาท หรื อร้อยละ 32.1
สรุ ปค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่
- ค่านํ้ามันเครื่ องบิน 12,710 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 13,797 ล้านบาท หรื อร้อยละ
52.1 สาเหตุสาํ คัญเนื่องจาก
- ราคานํ้ามันโดยเฉลี่ยตํ่ากว่างวดเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 50.1
- ปริ มาณการใช้น้ าํ มันลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 2.8 เนื่องจากปริ มาณการผลิต
ลดลง
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร มีจาํ นวน 6,771 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 2,145 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 24.1 ส่ วนใหญ่เนื่องจาก
- ผลจากโครงการร่ วมใจจากองค์กรในปี ก่อน
- มาตรการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลง ได้แก่ ค่าล่วงเวลา
การงดการขึ้นเงินเดือนประจําปี
- ค่าบริ การการบิน 4,551 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 389 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.9
สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวนเที่ยวบินลดลง
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรื อ 1,230 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 400 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 24.5 เนื่องจากจํานวนเที่ยวบินลดลง และการลดค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจ
- ค่าซ่อมแซมและบํารุ งอากาศยาน 2,105 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 345 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 14.1 เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นผลจากการทําสัญญา Total Care สําหรับการซ่อมบํารุ งเครื่ องยนต์ Rolls-Royce
Trent 500 และ 800
- ค่าเช่ าเครื่ องบิ นและอะไหล่ 237 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนถึ ง 779 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 76.7 สาเหตุหลักเนื่องจากเครื่ องบินเช่าลดลง 4 ลํา ประกอบกับอัตราค่าเช่าเครื่ องบินลดลง เนื่องจากการ
เจรจาต่อสัญญาในเงื่อนไขที่ดีข้ ึน
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา 1,615 ล้านบาท ตํ่ากว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 95 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 5.6 ส่ วนใหญ่เนื่องจากค่าโฆษณาลดลงตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายตามแผนฟื้ นฟูธุรกิจ
ค่ า ใช้จ่ า ยดํา เนิ น งานอื่ น ๆ ลดลงจากไตรมาสเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลจากการควบคุ ม
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนฟื้ นฟูธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ 2,735 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการปรั บยอดเงิ นกู้
คงเหลื อสกุลยูโรและเยน เป็ นเงิ นบาท ณ วันสิ้ นงวด เปรี ย บเที ย บกับ ปี ก่ อ นซึ่ ง กําไรจากอัต ราแลกเปลี่ ย น 4,734
ล้านบาท
ต้ นทุนทางการเงิน มี จาํ นวน 1,424 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อน 101 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 7.6 สาเหตุหลักเนื่องจากเงินกูย้ มื เพิ่มขึ้น
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ผลการดําเนินงานรวมเก้ าเดือนแรกของปี บัญชี 2552 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2552) บริ ษทั ฯ ขาดทุนสุ ทธิ
1,569 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ น้ 0.92 บาท เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนขาดทุนสุ ทธิ 6,612 ล้านบาท
หรื อขาดทุนต่อหุน้ 3.89 บาท โดยผลขาดทุนที่ลดลงมีสาเหตุจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงในอัตราที่มากกว่า
รายได้ที่ล ดลง มี ส าเหตุ สํา คัญ เนื่ อ งจากราคานํ้า มัน โดยเฉลี่ ย ลดลงร้ อ ยละ 50.5 ทํา ให้ค่ า นํ้า มัน เครื่ อ งบิ น ลดลง
ประกอบกับบริ ษทั ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ไม่กระทบกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและคุณภาพการ
บริ การตามมาตรการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้ EBITDA เท่ากับ 17,978 ล้านบาท สู งกว่า
ปี ก่อน 6,209 ล้านบาท
สรุปผลการดําเนินงานทีส่ ํ าคัญเก้ าเดือนแรกของปี บัญชี 2552 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2552) เปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่ อน ได้ดงั นี้
ม.ค.-ก.ย.
เพิม่ (ลด)
หน่ วย : ล้ านบาท
2552
2551
ล้ านบาท
%
รายได้รวม
115,045
160,868
(45,823)
(28.5)
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
52
(957)
1,009 105.4
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(1,091)
(6,741) 5,650
83.8
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
(1,569)
(6,612)
5,043
76.3
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุน้ (บาท)
(0.92)
(3.89)
2.97
76.3
EBITDA
17,978
11,769
6,209
52.8
2. ฐานะทางการเงินของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สิ นทรัพย์ ณ วันสิ้ นไตรมาส 3 ของปี บัญชี 2552 (30 กันยายน 2552) บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่าทั้งสิ้ น
263,838 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 4,304 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.7 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนคิดเป็ นร้อยละ 16.6 และ 83.4 ของสิ นทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมี
องค์ประกอบของสิ นทรัพย์ดงั นี้
30 กันยายน 2552
31 ธันวาคม 2551
ล้านบาท
% ของ
ล้านบาท
% ของ
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ

43,654
210,337
9,847

16.6
79.7
3.7

42,113
207,064
10,357

16.2
79.8
4.0

สิ นทรั พย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,541 ล้านบาทหรื อร้ อยละ 3.7 สาเหตุหลักเนื่ องจากเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุ ทธิ เพิ่มขึ้น 3,273 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 1.6 ประกอบด้วย
เครื่ องบิน A330-300 จํานวน 3 ลําที่รับมอบในเดือนเมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม 2552 ซื้ อคืนเครื่ องบินเช่า
ดําเนิ นงาน B777-200 1 ลํา หักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้น ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลง 510
ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.9 ส่ วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
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หนีส้ ิ น ณ วันสิ้ นไตรมาส 3 ของปี บัญชี 2552 (30 กันยายน 2552) บริ ษทั ฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 219,524
ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 5,872 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.7 โดยมีองค์ประกอบของหนี้สิน
ดังนี้
30 กันยายน 2552
31 ธันวาคม 2551
% ของ
% ของ
ล้านบาท
ล้านบาท
หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
หนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

64,458
146,291
8,775

29.4
66.6
4.0

หนี้สินรวม

79,307
125,693
8,652

37.1
58.8
4.1

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวน 14,849 ล้านบาทหรื อ ร้ อ ยละ 18.7 สาเหตุ เนื่ อ งจากการจ่ า ยชําระคื นเงิ นกู้ระยะสั้น รายรั บด้านขนส่ ง
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
หนี้ สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 146,291 ล้านบาทซึ่ งรวมหนี้ ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี จํานวน 24,826 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 20,598 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.4
ประกอบด้วย
- การออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 4,790 ล้านบาท
- เงินกูย้ มื ระยะยาวเพิ่มขึ้นจํานวน 19,641 ล้านบาท
- หนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่ องบินลดลงจํานวน 3,083 ล้านบาท
- ชําระคืนตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 750 ล้านบาท
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วยเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน และประมาณการหนี้สินระยะยาว
มีจาํ นวนใกล้เคียงกับปี ก่อน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น ณ สิ้ นงวดไตรมาส 3 ของปี บัญชี 2552 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมีจาํ นวน 44,314 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 1,568 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 3.4 เนื่ องจากมีผลขาดทุนสุ ทธิ จากการ
ดําเนินงาน
สภาพคล่ องทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,209
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันต้นงวด (1 มกราคม 2552) จํานวน 4,773 ล้านบาท โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ที่ได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 17,762 ล้านบาท
- เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 12,583 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ น
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่ องบิน และเครื่ องยนต์ A380-800 และ A330-300
- เงินจ่ายค่าเครื่ องบิน A330-300 จํานวน 3 ลํา
- ค่าซื้อคืนเครื่ องบินเช่าดําเนินงาน B777-200
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-

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 330 ล้านบาท ประกอบด้วย
- การออกหุน้ กูจ้ าํ นวน 4,790 ล้านบาท
- การกูเ้ งินระยะยาวสุ ทธิ 12,557 ล้านบาท
- การชําระคืนเงินกูร้ ะยะสั้น ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ยรวม 17,623 ล้านบาท
- การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อยให้ผถู ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย 54 ล้านบาท

บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการจัดหาเงิ นทุนให้สอดคล้องกับความต้องการเงิ นทุน เพื่อทดแทนเงิ นกูเ้ ดิ มและเพื่อ
รั กษาสภาพคล่ อง ตามแนวทางการจัดหาเงิ นทุนตามแผนฟื้ นฟูธุรกิ จที่ ได้ปรั บปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั พร้อมทั้งมีแผนปฏิบตั ิการรองรับ และอยูใ่ นระหว่างการจัดทําแผนฟื้ นฟูธุรกิจระยะต่อไป
อัตราส่ วนทางการเงิน

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี้ย 1)

(%)
(%)
(เท่า)
(เท่า)

หมายเหตุ : 1) อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยเท่ากับ EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย

------------------------------------------

ม.ค.-ก.ย.
2552
2551
2.09
(2.12)
(1.38)
(4.16)
3.53
2.13
4.19
2.94

