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เรื อง

นําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับงวดสามเดือน และ
เก้าเดือนสิ2 นสุ ดวันที 4 กันยายน

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ งทีส่ งมาด้วย . งบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สําหรับ
งวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ2 นสุ ดวันที 4 กันยายน
. คําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A) สําหรับไตรมาส 4 ปี
สิ2 นสุ ด
วันที 4 กันยายน
ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
4. แบบรายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ (ฟอร์ม FC -4)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ขอนําส่ งงบการเงินของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย สํา หรั บ งวดสามเดื อน และเก้า เดื อน สิ2 นสุ ดวันที 4 กันยายน
ซึ งผ่า นการสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) แล้ว พร้อมคําอธิ บายและวิเคราะห์งบการเงินสําหรับไตรมาส 4
ปี
สิ2 นสุ ดวันที 4 กันยายน
ตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมาด้วย โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นี2
ในไตรมาสที 4 บริ ษ ทั ฯ ยังคงดําเนิ นการตามแผนปฏิ รู ปองค์กรระยะที 4 “การเติ บโตอย่างยังยื น”
ต่อเนื องจากไตรมาสก่อน โดยรับมอบเครื องบินเช่าดําเนิ นงานเพิมขึ2น ทําให้มีจาํ นวนเครื องบินทีใช้ในการ
ดําเนิ นงานรวม MM ลํา เพิมขึ2น C ลํา เมือเทียบกับ ณ สิ2 นปี M อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลียต่อวัน
เพิมขึ2น C.4% จาก . ชัวโมงในไตรมาส 4 ของปี M เป็ น . ชัวโมงในไตรมาสนี2 ปริ มาณการผลิตด้าน
ผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิมขึ2 น T.M% แต่มีปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิมขึ2 นจากไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อนถึง C.M% และมีอตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย Ta. % สู งกว่าปี ก่อนซึ งเท่ากับ
T4. % มีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีทําการขนส่ งรวมทั2งสิ2 น .MM ล้านคน สูงกว่าปี ก่อน a.M%
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในไตรมาส 4 ของปี
มี กาํ ไรจากการดําเนิ นงาน
จํานวน T4M ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนขาดทุน a4 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมทั2งสิ2 น C ,M a ล้านบาท เพิมขึ2นจาก
ไตรมาสเดี ยวกันของ ปี ก่อนประมาณ .4% สาเหตุสําคัญเนื องจากรายได้จากค่าโดยสารและนํ2าหนักส่ วนเกิ น
เพิมขึ2น ,CT ล้านบาท ( .M%) จากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารทีเพิมขึ2น C.M% ถึงแม้จะมีรายได้จากผูโ้ ดยสาร
เฉลียต่อหน่วยลดลง T. % จากการแข่งขันด้านราคาทีรุ นแรงก็ตาม ประกอบกับรายได้จากค่าระวางขนส่ งและค่า
ไปรษณี ยภัณฑ์เพิมขึ2 น TT ล้านบาท ( .T%) จากภาคการส่ งออกทีฟื2 นตัวดี ข2 ึนจากปี ก่อน ในขณะทีมีค่าใช้จ่าย
รวม C , aM ล้านบาท เพิมขึ2น , T ล้านบาท ( .T%) เนื องจากค่านํ2ามันเครื องบินเพิมขึ2น , 4 ล้านบาท (M. %)
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จากราคานํ2ามันเฉลียทีเพิมขึ2 น .4% ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมค่านํ2ามันเครื องบิ นใกล้เคี ยงกับปี ก่อน
และมีตน้ ทุนทางการเงิน-สุ ทธิ ลดลงจากปี ก่อน ล้านบาท หรื อ a.T% จากผลการบริ หารเงินสดและการปรับ
โครงสร้างทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ2นครั2งเดียวรวมจํานวน 4T ล้านบาท และรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์แ ละเครื องบิ น จํา นวน , ล้า นบาท นอกจากนี2 ยัง มี ข าดทุ น จากอัต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ a M ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนสุ ทธิ ,a C ล้านบาท
โดยเป็ นขาดทุ นสุ ทธิ ส่วนที เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ ,a ล้านบาท คิ ดเป็ นขาดทุ นต่อหุ ้น .aC บาท ขาดทุ น
เพิมขึ2นจากปี ก่อน . บาท ( . %)
ณ วันที 4 กันยายน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์รวมทั2งสิ2 น aT,aaM ล้านบาท เพิมขึ2น
จากวันที 4 ธันวาคม M จํานวน C,T ล้านบาท ( .T%) หนี2 สินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เท่ากับ
T,M ล้านบาท เพิมขึ2นจาก ณ วันที 4 ธันวาคม M จํานวน a,C ล้านบาท (4.C%) และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
มีจาํ นวน M,M a ล้านบาท ลดลงจากวันที 4 ธันวาคม M จํานวน 4, ล้านบาท ( .M%) เป็ นผลมาจาก
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในงวดเก้าเดือนแรกของปี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
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