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คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะหฐานะทางการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1. ผลการดําเนินงานของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย (บริษัทฯ)
ในรอบปบัญชี 2549 ซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549 บริษัทฯ ไดเพิ่ม
เที่ยวบินในเสนทางบินระหวางประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของผูโดยสาร และขยายจุดบินไปมอสโก
สหพันธรัฐรัสเซีย และอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ไตรมาสแรกบริษัทฯ ไดรับมอบเครื่องบิน
4 ลํา ประกอบดวยเครื่องบิน A340-600 และ A340-500 จํานวน 3 และ 1 ลํา ตามลําดับ และไดขายเครื่องบิน
MD-11 จํานวน 4 ลําในไตรมาส 3 และ 4 โดยมีปริมาณการผลิตดานผูโดยสารซึ่งคิดเปนที่นั่งตอกิโลเมตร
(Available Seat-Kilometer : ASK) เพิ่มขึ้นรอยละ 2.5 เนื่องจากการใชประโยชนเครื่องบินอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวนปริมาณการขนสงผูโดยสาร (Revenue Passenger-Kilometer : RPK) เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.1 ถึงแมบริษัทฯ ตองประสบกับสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจการบินซึ่งรวมถึงการแขงขัน
กับสายการบินตนทุนต่ําที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ผลกระทบจากสถานการณความตึงเครียดทางการเมือง
ในตางประเทศ รวมทั้งราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องทําใหราคาน้ํามันเครื่องบิน
โดยเฉลี่ยสูงกวาปกอนถึงรอยละ 25 และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นอกจากนี้
ในไตรมาส 4 ของป 2549 บริษัทฯ ยังมีภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการเตรียมการและทดสอบความพรอม และ
การยายฐานปฏิบัติการไปยังสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีกําหนดการเปดใชสนามบินในปลายเดือนกันยายน 2549
แตผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปบัญชี 2549 ยังอยูในเกณฑดี โดยมีกําไรสุทธิ 8,992 ลานบาท สูงกวา
ปบัญชี 2548 เทากับ 2,215 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 32.7 คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 5.29 บาท
เปรียบเทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรตอหุนเทากับ 4 บาท
ในปบัญชี 2549 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการ 178,607 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปบัญชี 2548 เทากับ 16,119 ลานบาท หรือรอยละ 9.9 ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท
ทําใหรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศมีคาเปนเงินบาทลดลงก็ตาม และมีคาใชจายในการดําเนินงาน
170,243 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 18,579 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 สาเหตุสําคัญเนื่องจากคาน้ํามัน
เครื่องบินเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30.1 และคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 17.9 อยางไรก็ดีการควบคุมคาใชจายอยาง
มีป ระสิ ทธิผลมากขึ้น ทํา ใหคา ใช จายบุคลากรเพิ่มขึ้น รอยละ 6.5 สว นคา ใชจายในการดํา เนิน งานอื่น ๆ
ใกลเคียงหรือลดลงจากปบัญชี 2548 ทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากการขายและการใหบริการ 8,364 ลานบาท
ประกอบกับบริษัทฯ มีกําไรจากการขายเครื่องบิน 2,095 ลานบาท และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสวนใหญ
เกิดจากการปรับยอดเงินกูที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลือเปนเงินบาท ณ วันสิ้นงวด 6,178 ลานบาท
เนื่องจากเงินบาท ณ วันสิ้นงวด มีคาแข็งขึ้น เปนผลใหบริษัทฯ มีกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
17,273 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 3,038 ลานบาท หรือรอยละ 21.3 เปนกําไรกอนภาษีเงินได
12,822 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,916 ลานบาท หรือรอยละ 29.4
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สรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญของปบัญชี 2549 ไดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
รายไดจากการขายและการใหบริการ
กําไรจากการขายและการใหบริการ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรกอนภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุน (บาท)

2549
178,607
8,364
6,178
12,822
8,992
5.29

อัตราเปลี่ยนแปลง
+ 9.9%
- 22.7%
+ 320.3%
+ 29.4%
+ 32.7%
+ 1.29

ปริมาณการผลิตและการขนสง
ในปบัญชี 2549 บริษัทฯ ไดขยายจุดบินใหมและเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในเสนทางอเมริกาเหนือ
ยุโรป และภูมิ ภ าคเอเชีย เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนสงทางอากาศ โดยมีปริมาณการผลิตด าน
ผูโดยสาร (Available Seat-Kilometer) เพิ่มขึ้นจากปบัญชี 2548 สวนปริมาณการขนสงผูโดยสาร (Revenue
Passenger-Kilometer) เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร
(Cabin Factor) สูงกวาปบัญชี 2548 โดยสรุปไดดังนี้

ปริมาณการผลิตรวม
ปริมาณการขนสงรวม
อัตราสวนการบรรทุก
ปริมาณการผลิตดานผูโดยสาร
ปริมาณการขนสงผูโดยสาร
อัตราสวนการขนสงผูโดยสาร
ปริมาณการผลิตดานพัสดุภณ
ั ฑ
ปริมาณการขนสงพัสดุภณ
ั ฑ
อัตราสวนการขนสงพัสดุภณ
ั ฑ

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

2549
10,269
7,001
68.2
71,594
53,989
75.4
3,780
2,048
54.2

อัตราเปลี่ยนแปลง
+ 4.9%
+ 6.6%
+ 1.1
+ 2.5%
+ 8.1%
+ 3.9
+ 8.2%
+ 3.1%
- 2.7

บริษัทฯ มีการขนสงผูโดยสารรวมทั้งสิ้น 18.57 ลานคน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 2.4 โดยมีชั่วโมง
ปฏิบัติการบินรวมทั้งสิ้น 324,366 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 6.5 มีอัตราการใชประโยชนเครื่องบิน
เฉลี่ย 10.8 ชั่วโมงตอลําตอวัน เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่งเทากับ 10.4 ชั่วโมงตอลําตอวัน
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รายได
ในปบัญชี 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 182,312 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 17,391 ลานบาท
หรือรอยละ 10.5 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
2549
อัตราเปลี่ยนแปลง
รายไดจากกิจการขนสง
- คาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน
143,401
+ 11.0%
- คาระวางขนสง
25,650
+ 5.0%
- คาไปรษณียภัณฑ
1,036
- 4.0%
รวมรายไดจากกิจการขนสง
170,087
+ 9.9%
รายไดจากกิจการอื่น
8,520
+ 9.9%
รวมรายไดจากการขายและการใหบริการ
178,607
+ 9.9%
รายไดอื่น
3,705
+ 52.2%
รวมรายได
182,312
+ 10.5%
รายไดจากการขายและการใหบริการ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและการใหบริการรวม 178,607
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปบัญชีกอน 16,119 ลานบาท หรือรอยละ 9.9 ประกอบดวย
รายไดจากกิจการขนสง บริษัทฯ มีรายไดจากกิจการขนสง 170,087 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปบัญชี
2548 จํานวน 15,355 ลานบาท หรือรอยละ 9.9 ประกอบดวย
- รายไดคาโดยสารและคาน้ําหนักสวนเกิน 143,401 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 80.3 ของ
รายไดจากการขายและการใหบริการ เพิ่มขึ้นจากปกอน 14,167 ลานบาท หรือรอยละ 11 ซึ่งรวมคาธรรมเนียม
ชดเชยคาน้ํามันที่เรียกเก็บจากผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น 9,062 ลานบาท
- รายไดคาระวางขนสง 25,650 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14.4 ของรายไดจากการขายและ
การใหบริการ เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,231 ลานบาท หรือรอยละ 5.0 ซึ่งรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันที่เรียก
เก็บจากผูขนสงสินคาที่เพิ่มขึ้น 1,533 ลานบาท
- รายไดคาไปรษณียภัณฑ 1,036 ลานบาท ลดลงจากปกอน 43 ลานบาท หรือรอยละ 4.0
รายไดเฉลี่ยตอหนวยจากการขนสงผูโดยสารและพัสดุภัณฑไมรวมคาธรรมเนียมชดเชยคาน้ํามันและ
คาเบี้ยประกันภัยลดลงจากปบัญชี 2548 สาเหตุสําคัญเนื่องจากสภาวะการแขงขันสูงขึ้นและเงินบาทมีคา
แข็งขึ้น ดังนี้
รายไดเฉลี่ยตอหนวยรวมทัง้ ระบบ
รายไดจากผูโดยสารเฉลี่ยตอหนวย
รายไดจากพัสดุภณ
ั ฑเฉลี่ยตอหนวย

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

2549
21.08
2.32
10.00

อัตราเปลี่ยนแปลง
- 3.1%
- 3.7%
- 4.3%

4

รายไดจากกิจการอื่น มีจํานวน 8,520 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 764 ลานบาท หรือรอยละ 9.9
ประกอบดวย
- รายไดจากกิจการหนวยธุรกิจยอยซึ่งไดแก การซอมบํารุงเครื่องบิน การบริการสินคา การบริการ
ลานจอดและอุปกรณภาคพื้น การบริการผูโดยสารภาคพืน้ ภัตตาคารและครัวการบิน มีจํานวนรวม 7,388
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 720 ลานบาท หรือรอยละ 10.8
- รายไดจากบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัดซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 55 มีจํานวน
360 ลานบาท ลดลงจากปกอน 43 ลานบาท หรือรอยละ 10.7
- รายไดจากกิจการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 772 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 86 ลานบาท หรือรอยละ 12.5
สวนใหญเปนรายไดจากการใหเชาเครื่องบินและใหบริการสายการบินนกแอร
รายไดอื่น มีจํานวน 3,705 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,271 ลานบาท หรือรอยละ 52.2 ประกอบดวย
ดอกเบี้ยรับ 317 ลานบาท ลดลง 46 ลานบาท หรือรอยละ 12.7 และรายไดอื่นๆ 3,388 ลานบาท เพิ่มขึ้น
1,317 ลานบาทหรือรอยละ 63.6 สาเหตุสําคัญเนื่องจากมีกําไรจากการขายเครื่องบิน MD-11 4 ลํา รวม
2,095 ลานบาท และการรับรูรายไดจากภาษีที่เรียกเก็บจากผูโดยสารซึ่งสายการบินอื่นหรือประเทศที่บริษัทฯ
ขนผูโดยสารเขาไปไมไดเรียกเก็บมา
คาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 170,243 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอ น 18,579 ลานบาท หรือรอยละ 12.3 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
หนวย : ลานบาท
2549
อัตราเปลี่ยนแปลง
คาใชจายในการดําเนินงาน
- คาใชจายบุคลากร
30,730
+ 6.5%
- คาน้ํามันเครื่องบิน
59,999
+ 30.1%
- คาสินคาและพัสดุใชไป
10,202
+ 4.8%
- คาเชาเครื่องบินและอะไหล
5,435
- 3.8%
- คาใชจายเกี่ยวกับการบิน
38,393
+ 4.5%
- คาเสื่อมราคา
15,515
+ 17.9%
- คาใชจายดานการตลาด
3,116
- 18.5%
- คาใชจายดานการประกันภัย
1,516
- 20.3%
- คาตอบแทนกรรมการ
26
- 35.0%
- คาใชจายดําเนินงานอื่น
5,311
- 6.0%
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
170,243
+ 12.3%
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คาใชจายในการดําเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปสาระสําคัญไดแก
- คาน้ํามั นเครื่ องบิน 59,999 ลานบาท เพิ่ มขึ้ นจากป กอน 13,898 ล านบาท หรือรอยละ 30.1
เนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 25.2 ประกอบกับปริมาณการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ขยายการผลิต
- คาใชจายเกี่ยวกับการบิน สวนใหญไดแกคาเบี้ยเลี้ยงและที่พักของนักบินและลูกเรือ คาบริการ
นํารอง คาบริการลานจอด คาบริการการจัดการภาคพื้น คาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องบินและเครื่องยนต
และคาใชจายเกี่ยวกับการสํารองที่นั่ง มีจํานวนรวม 38,393 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,649 ลานบาท หรือ
รอยละ 4.5 เปนผลจากการขยายการผลิตและปริมาณผูโดยสารเพิ่มขึ้น
- คาใชจายบุคลากร 30,730 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,877 ลานบาท หรือรอยละ 6.5 เนื่องจาก
การขึ้นเงินเดือนประจําป และการปรับเงินเดือนขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบกับการจายเงินรางวัล
ประจําปสูงกวาปกอน
- คาเสื่อมราคา จํานวน 15,515 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,360 ลานบาท หรือรอยละ 17.9
สาเหตุหลักเนื่องจากจํานวนเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากการรับมอบเครื่องบินใหม 4 ลําในไตรมาส 1
- ค า ใช จ า ยด า นการตลาด 3,116 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 709 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 18.5
สวนใหญเนื่องจากคาโฆษณาและประชาสัมพันธและคาใชจายในการขายลดลง
- คาใชจายดานการประกันภัย 1,516 ลานบาท ต่ํากวาปกอน 386 ล านบาท หรื อรอยละ 20.3
เนื่องจากคาเบี้ยประกันภัยลดลง
- ค า ใช จ า ยดํ า เนิ น งานอื่ น รวมทั้ งสิ้ น 5,311 ล า นบาท ลดลงจากป ก อ น 342 ล า นบาท หรื อ
รอยละ 6.0 เนื่องจากการควบคุมคาใชจายไดอยางรัดกุมมากขึ้นทําใหคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ ลดลง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของปบัญชี 2549 มีจํานวน 6,178 ลานบาท สูงกวา
ปบัญชี 2548 ซึ่งกําไร 1,470 ลานบาท เนื่องจากเงินบาท ณ วันสิ้นงวด แข็งคาขึ้นทําใหเงินกูที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ ไดแก ดอลลารสหรัฐอเมริกา เยนญี่ปุน และยูโร เมื่อคํานวณเปนเงินบาทลดลง
คาใชจายอื่นๆ มีจํานวน 1,154 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 578 ลานบาท หรือรอยละ 100.3 สาเหตุ
หลักเนื่องจากการบันทึกสํารองดอยคาของอะไหลอุปกรณการบินหมุนเวียนที่เลิกใชแลวและรอจําหนาย
สวนไดเสียในกําไรสุทธิของบริษัทรวม เทากับ 256 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 129 ลานบาท หรือ
รอยละ 101.6 สาเหตุหลักเนื่องจากการดําเนินงานของบริษัท สายการบินนกแอร จํากัด และบริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีกําไรเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยจาย เทากับ 4,451 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียง 122 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยการทําสัญญา Interest Rate Swap
แปลงสัญญาเงินกูสกุลยูโรจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวมาเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ในชวงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมี
แนวโนมสูงขึ้น ทําใหบริษัทฯ สามารถลดดอกเบี้ยจายลงไดประมาณ 270 ลานบาท ถึงแมจะมีหนี้ระยะสั้น
เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจายหุนกูเพิ่มขึ้นจากปกอน
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2. ฐานะทางการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สินทรัพย
ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 2549 (30 กันยายน 2549) บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมมีมูลคารวมทั้งสิ้น 249,034
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี 2548 (30 กันยายน 2548) 17,396 ลานบาท หรือรอยละ 7.5 ประกอบดวย
สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นและสิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นเป น สั ด ส ว นร อ ยละ 18.4 และ 81.6 ของสิ น ทรั พ ย ร วม
ตามลําดับ โดยมีองคประกอบของสินทรัพย ดังนี้
30 กันยายน 2549

สินทรัพยหมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ

30 กันยายน 2548

ลานบาท

% ของ
สินทรัพยรวม

ลานบาท

% ของ
สินทรัพยรวม

45,702
196,031
7,301

18.4
78.7
2.9

44,148
180,983
6,507

19.1
78.1
2.8

สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,554 ลานบาท หรือรอยละ 3.5 มีสาเหตุใหญเนื่องจากลูกหนี้การคา-สุทธิ
เพิ่ ม ขึ้ น 1,146 ล า นบาท หรื อ ร อ ยละ 7.4 เป น ผลจากยอดขายสู ง ขึ้ น สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น
902 ลานบาท หรือรอยละ 6.6 สวนเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 755 ลานบาท หรือรอยละ 7.6
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิเพิ่มขึ้น 15,048 ลานบาท หรือรอยละ 8.3 สวนใหญเนื่องจากบริษัทฯ มี
เครื่องบิน A340-500 จํานวน 1 ลํา และ A340-600 จํานวน 3 ลํา เพิ่มเขามาในฝูงบินในไตรมาส 1 และการ
ลงทุนในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ
หนี้สิน
ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 183,353 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันสิ้นป
บัญชี 2548 จํานวน 10,927 ลานบาท หรือรอยละ 6.3 โดยมีองคประกอบของหนี้สิน ดังนี้
30 กันยายน 2549
ลานบาท % ของ

30 กันยายน 2548
ลานบาท % ของ

หนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป)
หนี้สินระยะยาว
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน

60,440
118,417
4,496

33.0
64.6
2.4

หนี้สินรวม

47,018
120,865
4,543

27.3
70.1
2.6
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หนี้สินหมุนเวียน (ไมรวมหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป) เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี
2548 จํานวน 13,422 ลานบาทหรือรอยละ 28.5 สาเหตุหลักเนื่องจากมีเงินกูยืมระยะสั้น 5,606 ลานบาท
รายรับดานขนสงที่ยังไมถือเปนรายไดเพิ่มขึ้น 6,336 ลานบาท และเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 1,429 ลานบาท
หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งรวมหนี้ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 118,417
ลานบาท ลดลงจากวันที่ 30 กันยายน 2548 เทากับ 2,448 ลานบาท หรือรอยละ 2 เนื่องจากเงินกูยืมระยะยาว
และตั๋วสัญญาใชเงินลดลง 7,509 และ 1,050 ลานบาท ตามลําดับ สวนหนี้สินภายใตเงื่อนไขสัญญาเชา
เครื่องบินเพิ่มขึ้น 6,111 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 2549 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 65,681 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปบัญชี
กอน 6,469 ลานบาท หรือรอยละ 10.9 เนื่องจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหักดวยเงินปนผลจายสําหรับผล
การดําเนินงานของปบัญชี 2548
โครงสรางเงินทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ประกอบดวยหนี้สินรวม 183,353 ลานบาท หรือเทากับ
สั ด ส ว นร อ ยละ 73.6 และมี ส ว นของผู ถื อ หุ น 65,681 ล า นบาทหรื อ เท า กั บ สั ด ส ว นร อ ยละ 26.4 โดยมี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันสิ้นงวดเทากับ 2.79 เทา ลดลงจากวันสิ้นงวดปบัญชีกอนซึ่งอยูที่
ระดับ 2.91 เทา
สภาพคลอง
ณ วันสิ้นสุดปบัญชี 2549 (30 กันยายน 2549) บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,175
ลานบาท ลดลงจาก ณ วันตนงวด (1 ตุลาคม 2548) จํานวน 755 ลานบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิไดมาและใชไป
ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 22,805 ลานบาท
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนเทากับ 13,070 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนเกี่ยวกับ
เครื่องบินและอุปกรณการบิน และลงทุนในสนามบินสุวรรณภูมิ
- เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเทากับ 10,551 ลานบาท เปนการชําระคืนเงินกูระยะยาว
และตั๋วสัญญาใชเงินรวมทั้งสิ้น 14,752 ลานบาท และจายเงินปนผล 2,567 ลานบาท โดยมีเงินสดรับจาก
เงินกูรวม 6,772 ลานบาท
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