คําอธิ บายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรั บรอบระยะเวลาหกเดื อนแรกของปี 2564 สิ# นสุ ด
วันที% 30 มิถุนายน 2564 ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
รายงานแนวโน้มเศรษฐกิ จโลกรอบครึ งปี แรกของธนาคารโลก คาดการณ์ ว่า เศรษฐกิ จโลกจะขยายตัว
ร้อยละ 5.6 จากทีถดถอยอย่างหนักในปี ทีผ่านมา ซึ งถือเป็ นการฟื0 นตัวทีค่อนข้างเร็ ว แต่เป็ นไปอย่างไม่เท่าเทียมกัน
โดยประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เฉพาะอย่างยิง ประเทศจีน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ฟื0 นตัวเร็ วจากความสําเร็ จของ
โครงการวัคซี นและมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จ ในขณะที ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจเกิ ดใหม่บาง
ประเทศยังคงเผชิ ญกับการระบาดและจํานวนผูต้ ิ ดเชื0 อที เพิ มขึ0 น รวมทั0งปั ญหาขาดแคลนวัคซี น ทําให้การฟื0 นตัว
ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ดี การค้าโลกฟื0 นตัวได้อย่างต่อเนื องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ คาดว่าปริ มาณการค้าโลกจะ
ขยายตัว 8.0% ในปี 2564 ขณะทีการค้าบริ การ (Services trade) จะกลับมาฟื0 นตัวได้ชา้ กว่า จากมาตรการจํากัดการ
เข้าออกประเทศของแต่ละประเทศ จนกว่าระดับการแพร่ เชื0อจะลดลงทัวโลก
ในส่ วนของอุตสาหกรรมการบิน ปริ มาณการเดินทางทางอากาศทัวโลกกําลังฟื0 นตัวจากระดับการระบาด
ใหญ่ในปี 2563 แต่ยงั น้อยกว่าก่อนเกิ ดโรคระบาดมาก และการฟื0 นตัวแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและสายการบิ น
จากข้อมูลของสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุวา่ ผลประกอบการทางการเงินในปี นี0 จะตํากว่า
ทีคาดไว้ เนื องจากความยากลําบากในการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 และความล่าช้าในการฉี ดวัคซี น
ในบางภูมิภาค โดยธุ รกิจการขนส่ งผูโ้ ดยสารเริ มต้นอ่อนแอตั0งแต่ตน้ ปี เนื องจากการแพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วของ
COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ และความล่าช้าในการฉี ดวัคซี น ในขณะที การขนส่ งสิ นค้ายังคงเป็ นธุ รกิ จที แข็งแกร่ ง
มากสําหรั บ สายการบิ นในปี 2564 ตามทิ ศทางเศรษฐกิ จโลกที ฟื0 นตัว จากตัวเลขของสมาคมสายการบิ นเอเชี ย
แปซิ ฟิก (AAPA) เปิ ดเผยว่าปริ มาณผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับที ตกตํา จากข้อจํากัดในการเดิ น
ทางเข้าประเทศของแต่ละประเทศทีเข้มงวด ทําให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศในช่วงมกราคม-มิถุนายน 2564
ลดลงถึ ง 88.7% เมื อเที ย บกับ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ปริ ม าณการขนส่ ง ผู โ้ ดยสาร (Revenue Passenger
Kilometers: RPK) ปริ มาณการผลิ ต ด้านผูโ้ ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) ในงวดหกเดื อ นแรกของ
ปี defg ลดลง 87.4% และ 69.6% ตามลําดับ ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารลดลงจากปี ก่อนซึ งเท่ากับ
68.7% เหลื อ 28.6% ในขณะที ความต้อ งการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศระหว่างประเทศเพิ มสู งขึ0 น โดยวัด จาก
ปริ มาณการขนส่ งสิ นค้า (Revenue Freight Ton-Kilometers: RFTK) สู งขึ0 น 18.9% และปริ มาณการผลิตด้านพัสดุ
ภัณ ฑ์ (Available Dead Load Kilometer: ADTK) เพิ มขึ0 น 1.6% เนื องจากพื0 นที เก็บ สัมภาระใต้ทอ้ งยังคงถูกจํากัด
ส่ งผลอัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์โดยเฉลียเพิมขึ0นจากปี ก่อนซึ งเท่ากับ 62.7% เป็ น 73.4%
สําหรับเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารโลกปรับตัวเลขประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564
ลดลงมาที 2.2% จากเดิม 3.4% ทีเคยคาดการณ์ไว้เมือเดือนมีนาคม 2564 สอดคล้องกับการรายงานของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) ประจําเดื อนมิถุนายน 2564 ที รายงานว่าเศรษฐกิ จไทยฟื0 นตัวช้าลงและไม่ทวถึ
ั งมากขึ0นเทียบ
กับประมาณการเดิ ม โดยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 1.8% ทั0งนี0 ในช่ วง 6 เดื อนที ผ่านมา เศรษฐกิ จไทยได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มาตั0งแต่ตน้ ปี จากการระบาดระลอกทีสอง จนมาถึง การระบาดระลอกที
สามเมือเดือนเมษายน 2564 ตัวเลขการขยายตัวรายไตรมาสของประเทศลดลงอย่างต่อเนื องมาตั0งแต่ตน้ ปี แม้วา่ จะ
มีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ ก็ตาม ภาคบริ การและการท่องเทียวยังหดตัวตามจํานวนนักท่องเทียว
และกําลังซื0 อที อ่อนแอ ถึงแม้ว่าจะเริ มดี ข0 ึนบ้างเมือปลายไตรมาสที 1 แต่จากการระบาดระลอกทีสามที รุ นแรงกว่า
ที คาดการณ์ ส่ งผลต่อการฟื0 นตัวของนักท่องเที ยวต่ างชาติ โดยจากข้อมูลจํานวนนักท่องเที ยว ของกระทรวงการ
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ท่ อ งเที ยวและกี ฬ า ตั0งแต่ เดื อ นมกราคม – มิ ถุ น ายน 2564 มี จาํ นวน 40,447 คน ซึ งลดลดจากปี ก่ อ นถึ ง 99.4%
อย่างไรก็ดี ภาคการส่ งออกยังเป็ นปั จจัยบวกของเศรษฐกิ จไทย โดยมูลค่ าการส่ งออกสิ นค้าของไทยมี แนวโน้ม
ขยายตัวที 17.3% ในปี 2564 ตามการฟื0 นตัวของประเทศคู่คา้ หลักและทิศทางเศรษฐกิจโลก
ในส่ วนอุตสาหกรรมการบิ นของไทย การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ภายในประเทศตั0งแต่
เดือนเมษายน 2564 ทีมีความรุ นแรงมากขึ0นเรื อยๆ นับแต่มีการระบาดภายในประเทศมา ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ
การเดินทางของผูโ้ ดยสารภายในประเทศ และความเชือมันของนักท่องเทียวต่างชาติ ถึงแม้เส้นทางต่างประเทศจะ
มีการอนุ ญาตให้ทาํ การบิ นด้วยเที ยวบิ นกึ งพาณิ ชย์ (Semi Commercial Flights) แต่ ความไม่มนใจต่
ั
อสถานการณ์
ทําให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศไม่สามารถขยายตัวได้เท่าทีควร สําหรับปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ
มีอตั ราขยายตัวลดลง
ในช่ วง 6 เดื อนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถกลับมาดําเนิ นการบิ นตามสภาวะปกติ ได้ต0 งั แต่ ที
ยกเลิกเที ยวบิ นทั0งในประเทศและต่างประเทศเป็ นการชัวคราวตั0งแต่ปลายเดื อนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา ถึงแม้ว่า
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อย จะได้เปิ ดให้บริ การเที ยวบิ นในประเทศบางส่ วนตั0งแต่ เดื อน
มิ ถุ น ายน defq แต่ จ ากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดระลอกใหม่ และมาตรการจํากัด การเดิ น ทาง ทํา ให้ ต ้อ งมี
การพิจารณาปรับลดจํานวนเที ยวบิ นตามความต้องการของผูโ้ ดยสารที ลดลง โดยปั จจุบนั รายได้ส่วนใหญ่ของ
การบินไทยมาจากการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศในบางเส้นทาง และเทียวบินรับผูโ้ ดยสารกลับประเทศ
ตามที บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ได้ยืนคําร้องขอฟื0 นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาํ สังรับคําร้องขอฟื0 นฟูกิจการเมือวันที 27 พฤษภาคม 2563 นั0น เมือวันที 15 มิถุนายน 2564
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบตามมติ ทีประชุมของเจ้าหนี0 เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564 มีผลทําให้ผูบ้ ริ หาร
แผนทีถูกเสนอชื อตามแผนฟื0 นฟูกิจการและคําร้องขอแก้ไขแผนดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารแผน โดยผูบ้ ริ หารแผน 2 คน
มีอาํ นาจลงนามร่ วมกันเพือผูกพันบริ ษทั ทั0งนี0 ผูบ้ ริ หารแผนจะมีอาํ นาจหน้าที ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ตลอดจนการดําเนิ นการตามแผนฟื0 นฟูกิจการต่อไป สาระสําคัญของแผนฟื0 นฟูกิจการคื อ การปรั บ
โครงสร้างเงินทุน การชําระหนี0 ตามกลุ่มของเจ้าหนี0 และผลสําเร็ จของแผนฟื0 นฟูกิจการ (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4)
ทั0งนี0 การดําเนิ นการในระหว่างฟื0 นฟู กิจการ การบิ นไทยตระหนักถึ งปั ญ หาด้านต่ างๆ ที ผ่านมา และ
พยายามแก้ไข ปรับปรุ ง รวมถึงได้ริเริ มโครงการต่างๆ รวมกว่า 600 โครงการ โดยได้เริ มดําเนิ นโครงการตามแผน
ปฏิรูปธุ รกิจทั0งองค์กร ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพือเตรี ยมความพร้อมทีจะให้บริ การ และ
เพิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการบิน เมือสถานการณ์ COVID-19 คลีคลายลง นอกจากนี0
ยังได้ดาํ เนิ นการด้านอืนๆ ที เกี ยวข้องเพือรักษาสภาพคล่องทางการเงิ น และเพิ มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานใน
อนาคตอย่างยังยืน ได้แก่
1. การลดต้นทุ นด้านบุ คลากร : บริ ษทั ฯ ได้ประกาศโครงการต่ างๆ เช่ น โครงการลาหยุดโดยไม่รับ
เงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can) โครงการร่ วมใจเสี ยสละเพือองค์กร (Mutual
Separate Plan : MSP) ซึ งทําให้จาํ นวนพนักงานลดลง รวมทั0งมีการปรับปรุ งสวัสดิการให้สอดคล้อง
กับธุรกิจและอุตสาหกรรม
2. การลดต้นทุนค่าเช่าเครื องบิน : บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําหนังสื อข้อตกลง (Letter of Intent : LOI) กับผูใ้ ห้เช่า
เครื องบิน เพือแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการที จะแก้ไขสัญญาดําเนิ นงานและสัญญาเช่าทางการเงิน
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ในปั จจุบนั ทั0งนี0 หนังสื อข้อตกลงดังกล่าวยังได้กาํ หนดเรื องการชําระค่าเช่ าในช่ วงระยะเวลาตามที
ระบุไว้ให้คาํ นวณตามชัวโมงการใช้เครื องบินทีเกิดขึ0นจริ ง (Power by the Hour)
3. ลดต้นทุนการดําเนิ นงานในด้านอืนๆ : บริ ษทั ฯ ได้มีการลดการใช้สินค้าและบริ การให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบ ัน ตลอดจนเจรจากับเจ้าหนี0 การค้า ผูใ้ ห้บริ การด้านต่ างๆ เพื อต่ อรองเงื อนไขใน
สัญญาต่างๆ และบริ หารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ0น
4. หารายได้ในช่วงทีสถานการณ์การบินยังไม่กลับมาเป็ นปกติ โดย
4.1 รายได้จากธุ รกิจการบิน : บริ ษทั ฯ ทําการบินเทียวบินขนส่ งสิ นค้า และเทียวบินรับผูโ้ ดยสารกลับ
ประเทศ (Repatriation Flight)
4.2 รายได้จากธุ รกิจทีสนับสนุนการบิน : บริ ษทั ฯ พยายามปรับตัวและริ เริ มสิ งใหม่ๆ เพือเพิมรายได้
เช่น การเปิ ดภัตตาคาร “อร่ อยล้นฟ้า ไม่บินก็ฟินได้”, การเปิ ดให้บริ การเข้าเยียมชมและทดลองทํา
การบินด้วยเครื องฝึ กบินจําลอง (Flight Simulator)
4.3 รายได้อืนๆ เพือเพิมกระแสเงิ นสด : บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการต่างๆ เพือเพิมกระแสเงินสด เพือใช้
เป็ นทุนหมุนเวียน และเพือเตรี ยมความพร้อมรองรับหากสถานการณ์ดาํ เนิ นธุ รกิจฟื0 นตัวขึ0น เช่น
ยืนคําร้องต่อศาลขออนุ ญาตขายทรัพย์สินรองทีไม่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานหรื อเป็ นทรัพย์สินที
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมี ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ได้แก่ หุ ้นที บริ ษทั ฯ ถืออยู่ในบริ ษทั
บริ การเชื0 อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างซึ งใช้เป็ นอาคารศูนย์ฝึกอบรมทีหลักสี และ เครื องยนต์ทีไม่ใช้งานแล้ว
ในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ งไตรมาสแรกยังทําการบิ น
ปกติ เนื องจากเป็ นช่ วงเริ มระบาดของ COVID-19 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK)
ลดลง 80.6% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง 95.4% อัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี ย
16.2% ตํากว่าปี ก่อนซึ งเฉลียที 68.7% และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีทําการขนส่ งรวมทั0งสิ0 น 0.72 ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน
84.2% สําหรั บด้านการขนส่ งสิ นค้ามี ปริ มาณการผลิ ตด้านพัสดุ ภ ัณฑ์ (ADTK) ตํากว่าปี ก่ อน 78.5% ปริ มาณการ
ขนส่ งพัสดุ ภ ัณฑ์ (RFTK) ตํากว่าปี ก่ อน 59.1% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี ยเท่ ากับ
104.4% สู งกว่าปี ก่อนทีเฉลียเท่ากับ 54.8%
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมทั0งสิ0 น 10,220 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 30,273 ล้านบาท หรื อ 74.8%
สาเหตุสาํ คัญเนื องจากทั0งรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลง 30,486 ล้านบาท (84.2%) รายได้จากการ
บริ การอืนๆ ลดลง 1,417 ล้านบาท (35.5%) เนื องจากมาตรการจํากัดการเดิ นทางระหว่างประเทศทั0งของประเทศ
ไทยและประเทศต่าง ๆ แต่ มีรายได้อืนเพิ มขึ0 น 1,630 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั0งสิ0 น 24,555 ล้านบาท
ตํากว่าปี ก่อน 34,246 ล้านบาท (58.2%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานที แปรผันตามปริ มาณการผลิ ต
และ/หรื อปริ มาณการขนส่ ง และการดําเนินการเพือลดค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด แต่ยงั ไม่เพียงพอทีจะชดเชยรายได้ที
สู ญ เสี ย ไป ส่ งผลให้ข าดทุ น จากการดําเนิ น งาน 14,335 ล้านบาท แต่ ข าดทุ น ลดลงจากปี ก่ อ น 3,973 ล้า นบาท
(21.7%)
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ในงวดหกเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี รายการที เกิ ดขึ0 นครั0งเดี ยวรวม 25,899 ล้านบาท
ประกอบด้วย
- กําไรจากการขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั บริ การเชื0 อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,004
ล้านบาท
- กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 95 ล้านบาท
- กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี0 จํานวน 8,675 ล้านบาท
- เงินชดเชยโครงการร่ วมใจจากองค์กร 4,896 ล้านบาท
- เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างพนักงาน 613 ล้านบาท
- รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงาน 8,323 ล้านบาท จากการปรับเปลียนโครงสร้างบริ ษทั ฯ และ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบิ นและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์ การบิ นหมุนเวียน จํานวน
-18,459 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 จํานวน -163 ล้านบาท
- ขาดทุ นจากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศจํานวน 6,311 ล้านบาท ซึ งส่ วนใหญ่ เกิ ด จากการ
ตีมูลค่าทางบัญชี ของหนี0 สินที เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี0 สินตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรสุ ทธิ ในงวดหกเดื อนแรกของ ปี 2564 จํานวน 11,121 ล้านบาท ในขณะที
ปี ก่อนขาดทุนสุ ทธิ 28,030 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่วนที เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 11,125 ล้านบาท คิ ดเป็ นกําไรต่อ
หุน้ 5.10 บาท ในขณะทีปี ก่อนขาดทุนต่อหุน้ 12.84 บาท โดยมีกาํ ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
กําไรจากการเปลี ยนแปลงสัด ส่ วนเงิ น ลงทุ น กําไรจากการปรั บ โครงสร้ างหนี0 รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์
พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสําหรับการ
ป้ อ งกัน ความเสี ยงของกลุ่ ม รายการของฐานะสุ ท ธิ และผลขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
(EBITDA) จํานวน -6,788 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 6,963 ล้ า นบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ า กั บ -66.3%
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ 0.4%

2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานหกเดือนแรกของปี 2564
งบการเงิ นรวมสําหรั บหกเดื อนแรกปี 2564 ประกอบด้วยงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และงบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อย e บริ ษทั ได้แก่ •) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด d) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด
3) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด 4) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง จํากัด และ e) บริ ษทั ทัวร์ เอื0องหลวง จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที%สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-มิ.ย.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ0าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอืนๆ
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ0ามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ0ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี0
บวก รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หัก โครงการร่ วมใจจากองค์กร
หัก เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนที%เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที%สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีนัง-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นํ0าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)

เปลีย% นแปลง
ล้ านบาท
%
-30,273
-74.8
-29,245
-93.9
-1,241
-24.4
-1,417
-35.5
+1,630
+571.9
-34,246
-58.2
-9,784
-85.1
-23,138
-53.6
-1,324
-31.7
+3,973
+21.7
+2,099
+8,675
+8,323
+4,896
+613
-

2564

2563

10,220
1,888
3,842
2,575
1,915
24,555
1,718
19,990
2,847
(14,335)
2,099
8,675
8,323
4,896
613

40,493
31,133
5,083
3,992
285
58,801
11,502
43,128
4,171
(18,308)
-

(18,459)
(163)
(6,311)
11,564
11,121
11,125
5.10

3,054
151
205
(1,119)
5,258
(27,685)
(28,030)
(28,016)
(12.84)

-21,513
-314
-205
-5,192
-5,258
+39,249
+39,151
+39,141
+17.94

-704.4
-207.9
-100.0
-464.0
-100.0
+141.8
+139.7
+139.7
+139.7

(6,788)
0.72
4,070
660
16.2
2.77
198
206
104.4
53,109
17.86

175
4.57
20,944
14,387
68.7
2.12
919
504
54.8
137,591
9.58

-6,963
-3.85
-16,874
-13,727

-84.2
-80.6
-95.4
-52.5
+30.7
-78.5
-59.1
+49.6
-61.4
+86.4

+0.65
-721
-298
-84,482
+8.28
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ม.ค.-มิ.ย.

เครื องบินทีใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 30 มิ.ย.
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ0ามันเฉลีย

2564

2563

(ลํา)
(ชัวโมง)
(ชัวโมง/ลํา/วัน)

103
22,812
5.1

103
95,230
5.9

(USD/BBL)

30.8061
37.1307
28.6363
69.04

31.6166
34.8187
29.2248
76.09

เปลีย% นแปลง
ล้ านบาท
%
-72,418
-76.0
-0.8
-13.6
-0.8105
+2.3120
-0.5885
-7.05

-2.6
+6.6
-2.0
-9.3

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี0 และกําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงิน
ลงทุ น ) - ค่ าใช้จ่าย (ไม่ รวมต้น ทุ น ทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื อมราคาและค่ าตัด จําหน่ าย รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พนัก งานจากการปรั บ
โครงสร้ างองค์กร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ ง
เป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุ น สําหรั บ การป้ องกัน ความเสี ยงของกลุ่ ม รายการของฐานะสุ ท ธิ และผลขาดทุ น จากอัตราแลกเปลี ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ)

สรุ ปผลการดําเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่ อย
รายได้
ในงวดหกเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีรายได้รวมจํานวน 10,220 ล้านบาท ลดลง 30,273
ล้านบาท (74.8%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี0
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา# หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่ าโดยสารและค่ านํ0าหนักส่ ว นเกิ น มี จาํ นวน 1,888 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 29,245
ล้านบาท (93.9%) จากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารที ลดลง 95.4% ซึ งเป็ นผลมาจากการที บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ยกเลิ ก เที ยวบิ น แบบประจํา ทั0งหมดเป็ นการชัวคราว ตั0ง แต่ ไ ตรมาสที 2 ของปี 2563 เป็ นต้น มา โดยบริ ษ ัท
ไทยสมายล์แ อร์ เวย์ จํา กัด เริ มกลับ มาเปิ ดให้ บ ริ ก ารผู โ้ ดยสารในเส้ น ทางภายในประเทศอี ก ครั0 งตั0งแต่ ว นั ที
1 มิถุนายน 2563 แต่เนืองจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 และระลอกทีสาม เมือเดือนเมษายน 2564
ประกอบกับมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศทั0งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทียังคงมีอยู่ ทําให้
ต้องมี การพิ จารณาปรั บจํานวนเที ยวบิ นตามจํานวนความต้องการของผูโ้ ดยสารที ลดลง ยังไม่ส ามารถกลับ เข้า
สู่ ภาวะปกติได้
รายได้ จากการขนส่ งสิ นค้ าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์ มีจาํ นวน 3,842 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,241 ล้านบาท
(24.4%) โดยลดลงจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ทีลดลง 59.1% ซึ งเป็ นผลมาจากการที บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ยกเลิกเทียวบิ นแบบประจําทั0งหมดเป็ นการชัวคราวเช่นเดี ยวกับการขนส่ งผูโ้ ดยสาร โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ตั0งแต่ไตรมาสที d เป็ นต้นมา ส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การแบบเช่ าเหมาลํา (Charter Flight) ไปยังเมืองปลายทางตาม
ความต้องการของลูกค้า
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รายได้ การบริ การอื% น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุ รกิ จ ได้แก่ การบริ การภาคพื0 น ครั วการบิ น
การบริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุ นอืนๆ รวมจํานวน 2,575 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,417 ล้านบาท
(35.5%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากจํานวนสายการบิ นลูกค้าที ลดลง ตามที สํานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
(กพท.) ได้กาํ หนดเงือนไขในการอนุ ญาตให้อากาศยานทําการบิ นเข้าออกประเทศไทยเพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ส่ งผลให้รายได้จากทุกหน่วยธุรกิจตํากว่าปี ก่อน


รายได้ อื%น มีจาํ นวน 1,915 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 1,630 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นรายได้จากการหักกลบ
ลบหนี0ค่าบริ การและซ่ อมบํารุ งเครื องยนต์ Rolls Royce จํานวน 45.5 MUSD หรื อประมาณ 1,457 ล้านบาท ตามทีระบุ
ในแผนฟื0 นฟูกิจการ
ค่ าใช้ จ่าย
ในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม 24,555 ล้านบาท ลดลง 34,246
ล้านบาท (58.2%) โดยมีรายละเอียด ดังนี0
ค่ านํ#ามันเครื% องบิน จํานวน 1,718 ล้านบาท คิ ดเป็ น 7.0% ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 9,784 ล้านบาท
(85.1%) เป็ นผลมาจากจํานวนเที ยวบิ นลดลง ทําให้ปริ มาณการใช้น0 าํ มันตํากว่าปี ก่ อน ประกอบกับราคานํ0ามัน
ปรับตัวลดลงเมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน 9.3%


ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา# มัน มีจาํ นวนรวมทั0งสิ0 น 19,990 ล้านบาท ลดลง 23,138 ล้านบาท
(53.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี0


ม.ค.-มิ.ย.
หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอืน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา# มัน

2564

2563

5,472
852
205
2,560
8,098
456
225
348
1,710
64
19,990

11,155
4,583
1,369
4,585
14,225
44
1,884
1,695
3,169
419
43,128

เปลีย% นแปลง
ล้ านบาท
%
-5,683
-3,731
-1,164
-2,025
-6,127
+412
-1,659
-1,347
-1,459
-355
-23,138

-50.9
-81.4
-85.0
-44.2
-43.1
+936.4
-88.1
-79.5
-46.0
-84.7
-53.6
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สรุ ปค่าใช้จ่ายทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าใช้จ่ายในส่ วนทีแปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อ ปริ มาณการขนส่ ง และ/หรื อจํานวนผูโ้ ดยสาร
(Variable Cost) ซึ งประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบิ นและลูกเรื อ ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ ง
อากาศยาน ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณา รวมจํานวน 4,190 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน
9,926 ล้านบาท (70.3%) ซึ งเป็ นผลมาจากการทีบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยกเลิกเทียวบินประจําเป็ นการชัวคราว
ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที (Fixed Cost) ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน ค่ า เสื อมราคาและ
ค่ าตัดจําหน่ าย ค่ าเช่ าเครื องบิ นและอะไหล่ และค่ าใช้จ่ายอื น มี จาํ นวนรวม 15,736 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่ อน 12,857
ล้านบาท (45.0 %) โดยมีรายละเอียดดังนี0
- ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ไม่ รวมสํารองเงิ นชดเชยพนักงานที เข้าร่ วมโครงการร่ วมใจจาก
องค์กร และรายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรั บโครงสร้างองค์กร) มี จาํ นวน 5,472 ล้านบาท ลดลง
5,683 ล้านบาท (50.9%) สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนพนักงานประจําและพนักงาน Outsource ทีลดลง โดยตั0งแต่ปลายปี
2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการร่ วมใจเสี ยสละเพือองค์กร d โครงการ ได้แก่ โครงการร่ วมใจจากองค์กร Mutual
Separation Plan A (“MSP A”) และโครงการลาระยะยาว (“LW20” ) และโครงการร่ ว มใจจากองค์ ก รอี ก d
โครงการ ในเดื อ นกุมภาพันธ์ 2564 ได้แ ก่ Mutual Separation Plan B (“MSP B”) และ Mutual Separation Plan C
(“MSP C”) มีพนักงานประจําทีได้รับการอนุมตั ิ และพ้นสภาพ รวม 10,684 คน รวมทั0งมีการเลิกจ้างพนักงานทั0งใน
ประเทศและต่างประเทศด้วย
- ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย มีจาํ นวน 8,098 ล้านบาท ลดลง 6,127 ล้านบาท (43.1%) สาเหตุ
หลักจากการปรับด้อยค่าเครื องบินตอนสิ0 นปี 2563
- ค่ า เช่ า เครื องบิ น และอะไหล่ เพิ มขึ0 น 412 ล้านบาท (936.4%) ส่ ว นใหญ่ เป็ นค่ าเช่ าเครื องบิ น
(Power by the Hour) ตามที บริ ษ ทั ฯ ได้จัดทําข้อตกลง (Letter of Intent : LOI) กับ ผูใ้ ห้เช่ าเครื องบิ นที อยู่ภายใต้
สัญ ญาเช่ าดําเนิ นงาน (Operating Lease) ซึ งได้กาํ หนดเรื องการชําระค่ าเช่ า โดยคํานวณจากการใช้เครื องบิ นที
เกิดขึ0นจริ ง (Power by the Hour) รวม 6 เดือนประมาณ 440 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอืน มีจาํ นวน 1,710 ล้านบาท ลดลง 1,459 ล้านบาท (46.0%) จากมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ฯ อย่างเข้มงวด เช่น ค่าเช่าสํานักงานและสาธารณู ปโภค ค่าจ้างงาน (Outjob) เป็ นต้น
ส่ ว นแบ่ งขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว ม มี จาํ นวน 64 ล้า นบาท ตํากว่า ปี ก่ อ น 355 ล้านบาท
(84.7%) สาเหตุ หลักเนื องจากมูลค่ าเงิ นลงทุ นในบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ตามวิธีส่วนได้เสี ย
เท่ ากับศูนย์แล้ว จึ งไม่ตอ้ งรับรู ้ผลขาดทุนอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ แพร่ ระบาด COVID-19 ทําให้
บริ ษทั ร่ วมขาดทุนทุกบริ ษทั ประกอบด้วย
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 0 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 393 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่ งขาดทุ นในบริ ษ ทั บริ การเชื0 อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 30 ล้านบาท ขาดทุ น
เพิมขึ0นจากปี ก่อน 9 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่ งขาดทุ นในบริ ษ ัท ดอนเมื อง อิ นเตอร์ เนชันแนล แอร์ พ อร์ ตโฮเต็ ล จํากัด 20 ล้านบาท
ขาดทุนเพิมขึ0นจากปี ก่อน 18 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 8 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนมีกาํ ไร 3 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 6 ล้านบาท เท่ากันกับปี ก่อน
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ต้ นทุ นทางการเงิน -สุ ทธิ จํานวน 2,847 ล้านบาท ลดลง 1,324 ล้านบาท (31.7%) สาเหตุ หลักเกิ ดจาก
การที ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบแผนฟื0 นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ตามมติ ทีประชุ มเจ้าหนี0 เมือวันที •‹ พฤษภาคม
defg บริ ษทั ฯ จึ งได้บนั ทึ กดอกเบี0 ยจ่ ายของเงิ นกูท้ ุ กสัญญาที บันทึ กไว้ต0 งั แต่เดื อนพฤษภาคม defq จนถึงปั จจุบนั เป็ น
อัตราดอกเบี0ยใหม่หรื อทีได้รับยกเว้นตามทีระบุไว้ในแผนฟื0 นฟู ในขณะทีปี ก่อนบันทึกดอกเบี0ยผิดนัดชําระ โดยในส่ วน
ดอกเบี0ยจ่ายของปี defq ทีปรับลดลงหรื อได้รับการยกเว้น จะบันทึกเป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี0
กําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน d,Œ‹‹ ล้านบาท ประกอบด้วย
- กําไรจากการขายหุ ้น บริ ษทั บริ การเชื0 อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,004 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯ ขายหุ ้นจํานวน 98,983,125 หุ ้น ให้แก่บริ ษทั ราช กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) คิ ดเป็ นร้อยละ 15.53
ของหุ ้นทั0งหมด ในราคาขายหุ ้นละ 27.40 บาท คิ ดเป็ นจํานวนเงิ นทั0งสิ0 น 2,712 ล้านบาท ซึ งมี มูลค่ าตาม
บัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 708 ล้านบาท
- กําไรจากการขายหุ ้นในบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 95 ล้านบาท โดยขายผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ในช่ วงวันที 10-30 มิถุนายน 2564 จํานวน 119 ล้านหุ ้น ซึ งมีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน
134 ล้านบาท
กําไรจากการปรั บโครงสร้ างหนี# จํานวน 8,675 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นกําไรจากการปรับปรุ งดอกเบี0 ย
จ่ายในช่ วงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม 2563 จากอัตราผิดนัดชําระเป็ นอัตราดอกเบี0 ยใหม่หรื อที ได้รับยกเว้นตามที
ระบุในแผนฟื0 นฟูกิจการ และการปรับปรุ งมูลหนี0ของหนี0 สินทางการเงินทีบริ ษทั ได้รับคําสังจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ ให้ชาํ ระหนี0แก่เจ้าหนี0 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3)
รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์ พ นักงาน 8,323 ล้านบาท จากการปรั บโครงสร้างองค์กร และนโยบาย
ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการต่างๆ
โครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan (“MSP”)
เมือวันที •Ž กุมภาพันธ์ defg บริ ษทั ฯ ได้ประกาศโครงการร่ วมใจจากองค์กร d โครงการ ได้แก่ Mutual
Separation Plan B (“MSP B”) และ Mutual Separation Plan C (“MSP C”) โดย “MSP B” เป็ น โครงการต่ อ
เนื องมาจากโครงการ “LW20” ของปี ก่อน ซึ งทั0ง d โครงการให้พนักงานแสดงเจตนาเข้าร่ วมโครงการและลาออก
จากบริ ษทั ฯ ด้วยความสมัครใจ โดยพนักงานจะได้เงินตอบแทนตามทีระบุไว้ในโครงการ ทั0งนี0 การลาออกมีผลใน
วันที 1 พฤษภาคม 2564 มี พนักงานเข้าร่ วมโครงการทั0งสิ0 น 8,434 คน โดยบริ ษทั ฯ สํารองเงิ นชดเชยพนักงาน
สําหรับโครงการนี0เป็ นจํานวน 4,896 ล้านบาท
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้ างงาน จํานวน 613 ล้านบาท เป็ นการเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยพนักงานทั0งในประเทศ
และต่ างประเทศ อันเนื องมาจากบริ ษทั ฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื0 นฟูกิจการ มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งองค์กรทุกๆ
ด้าน เพือลดต้นทุนและเพิมศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบริ หารจัดการกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามแผนฟื0 นฟู
กิจการ
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ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของเครื% องบิ นและสิ นทรั พ ย์ สิทธิ การใช้ และอุ ปกรณ์ การบิ นหมุ นเวีย น จํานวน
-18,459 ล้านบาท ลดลง 21,513 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามเงือนไขค่าเช่าและ
ระยะเวลาการเช่ าตามที กําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) เป็ นผลให้ตอ้ งกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื องบิน A350-900 จํานวน 12 ลํา B777-300ER จํานวน •g ลํา B787-8 จํานวน
f ลํา และ B787-9 จํานวน d ลํา
ผลจากการวั ดมู ลค่ าของเครื% องมื อทางการเงิ นจากการเริ% ม ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที% \
จํานวน 163 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับปรุ งค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี0การค้าและลูกหนี0 อืนทีในปี
ก่อนตั0งไว้สูงไป
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี%ย นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 6,311 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่ างประเทศที ยังไม่เกิ ดขึ0 น (Unrealized FX Loss) จํานวน 6,365 ล้านบาท ซึ งเกิ ดจากการปรับ
ยอดเงินกูร้ วมหนี0สินตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน และสิ นทรัพย์หนี0 สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท
ณ วันสิ0 นงวดจากการที เงิ นบาทต่ อเงิ นสกุลยูโร อ่อนค่าเมื อเที ยบ ณ 30 มิถุนายน 2564 กับ ณ 31 ธันวาคม 2563 และ
กําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึ0นแล้ว (Realized FX Gain) จํานวน 54 ล้านบาท
EBITDA งวดหกเดื อ นของปี 2564 มี จาํ นวน -6,788 ล้า นบาท ลดลง 6,963 ล้านบาท โดยมี EBITDA
Margin -66.3% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ 0.4%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท

ม.ค.-มิ.ย.
2564

เครื องบิน
อืน ๆ (ทีไม่ใช่เครื องบิน)
รวม

5
5
10

2563
468
382
850

ในงวดหกเดือนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายจ่ายเพือการลงทุน 10 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน
840 ล้านบาท โดยรายจ่ ายเพื อการลงทุ น ในงวดหกเดื อ นแรกของปี 2564 ส่ ว นใหญ่ เป็ นการลงทุ น ซื0 อ อะไหล่
เครื องบินหมุนเวียน
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การจัดหาเงินทุน
ในงวดหกเดือนของปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการจัดหาเงินทุนเพิมเติ ม เนื องจากอยู่ในกระบวนการฟื0 นฟู
กิจการ
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี0
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากผลกําไร (ขาดทุน) จากการด้อยค่าด้านเครดิต
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม% ขึน# (ลดลง)

ม.ค.-มิ.ย.
2564
2563
(4,601)
3,210
(676)

(4,866)
(71)
(2,661)

121

(93)

2
(1,944)

(9)
(7,700)

ในงวดหกเดื อนแรกของ ปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี เงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน
4,601 ล้านบาท เนื องจากการขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน ใกล้เคี ยงกับปี ก่ อน และมี เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรม
จัดหาเงิ นจํานวน 676 ล้านบาท ในขณะที ปี ก่อนใช้เงินสดไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นถึง 2,661 ล้านบาท สาเหตุหลัก
เนื องจากเงิ นสดจ่ายชําระหนี0 น้อยกว่าปี ก่ อนจากการหยุดพักชําระหนี0 อย่างไรก็ตาม ในปี นี0 มีเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก
กิ จกรรมลงทุ นจํานวน 3,210 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 3,281 ล้านบาท จากเงิ นสดรั บจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุ นใน
บริ ษ ทั บริ การเชื0 อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,712 ล้านบาท และจําหน่ ายเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัท
สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 229 ล้านบาท เป็ นผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันที 30
มิถุนายน 2564 มี จาํ นวน 6,730 ล้านบาท ลดลง 1,944 ล้านบาท จากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันที 31
ธันวาคม 2563 ซึ งมีอยูจ่ าํ นวน 8,674 ล้านบาท
เครื% องบิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเครื องบินทีใช้ในการดําเนิ นงาน จํานวน 103 ลํา (รวม
เครื องบินแอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ งใช้ดาํ เนิ นงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด) เท่ากับ ณ สิ0 นปี 2563
และมีเครื องบินทีปลดระวางและรอการขาย ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 จํานวน 13 ลํา ได้แก่ เครื องบินแบบแอร์บสั
A340-500 จํานวน 3 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา A300-600 จํานวน • ลํา และเครื องบินแบบโบอิ0ง B737-400 จํานวน
3 ลํา
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สิ นทรัพ ย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 168,582 ล้านบาท ลดลงจากวันที
q• ธันวาคม 2563 จํานวน 40,715 ล้านบาท (19.5%) โดยมีรายละเอียด ดังนี0
งบการเงินรวม
30 มิ.ย.2564
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวีย นอืน ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2563

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี%ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

6,730
1,422
12,823

4.0
0.8
7.6

8,674
793
10,784

4.1
0.4
5.2

-1,944
+629
+2,039

-22.4
+79.3
+18.9

20,975
38,764
79,569
29,274
168,582

12.4
23.0
47.2
17.4
100.0

20,251
42,127
116,822
30,097
209,297

9.7
20.1
55.8
14.4
100.0

+724
-3,363
-37,253
-823
-40,715

+3.6
-8.0
-31.9
-2.7
-19.5

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 20,975 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 12.4% ของสิ นทรัพย์ท0 งั หมด เพิมขึ0นจากวันที
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 724 ล้านบาท (3.6%) โดยมีรายการทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลดลง 1,944 ล้านบาท (22.4%) จากการใช้ไปในการดําเนิ นงาน
ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดรับจากขายเงิ นลงทุนในบริ ษทั บริ การเชื0 อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และเงินลงทุนใน
บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
- สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที ถื อไว้เพื อขาย เพิ มขึ0 น 629 ล้านบาท (79.3%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากการโอน
ที ดิ นและอาคารศู นย์ฝึกอบรมหลักสี ที จําหน่ ายให้กบั บริ ษทั เอนเนอร์ ยี คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ งมี มูลค่ าตามบัญ ชี
จํานวน 1,387 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8, 10 ) จากทีดิน อาคารและอุปกรณ์ มาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ในขณะที มีการจําหน่ ายเงินลงทุนในบริ ษทั บริ การเชื0 อเพลิง
การบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ งมีมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 708 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึ0น 2,039 ล้านบาท (18.9%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี0 การค้าและลูกหนี0
หมุนเวียนอืนเพิมขึ0น 2,049 ล้านบาท (33.7%) จากลูกหนี0 จากการขายทีดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี จํานวน 1,629
ล้านบาท และลูกหนี0 จากการจ้างซ่ อมของหน่ วยงานราชการ นอกจากนี0 ยงั เป็ นผลมาจากการปรับยอดค่าเผือผลขาดทุน
ด้านเครดิตในส่ วนลูกหนี0 การค้าลดลงจากอายุหนี0เฉลียทีลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิมขึ0น จากค่าซ่ อม
และค่านํ0ามันจ่ายล่วงหน้า
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 38,764 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 23.0% ของสิ นทรัพย์ท0 งั หมดลดลง
จากวันที 31 ธัน วาคม 2563 เป็ นจํานวน 3,363 ล้านบาท (8.0%) โดยมี ส าเหตุ ห ลักจากการโอนที ดิ น และอาคาร
ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี ทีตกลงซื0 อขายกับบริ ษทั เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ งมีมูลค่าตามบัญชี จาํ นวน 1,387 ล้านบาท
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8, 10) ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
ประกอบกับการคิดค่าเสื อมราคาของเครื องบิน
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ มีจาํ นวน 79,569 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 47.2% ของสิ นทรัพย์ท0 งั หมด ซึ งประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์
ถาวรอืน ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 37,253 ล้านบาท (31.9%) สาเหตุ หลักจากการปรับลดมูลค่ า
สิ ทธิ การใช้ตามสัญญาเช่ าใหม่ตามเงือนไขที กําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) โดยเป็ นการ
ปรับลดมูลค่าสิ ทธิ การใช้สาํ หรับเครื องบินภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน q‹ ลํา และสิ ทธิ การใช้เครื องบินตามสัญญาเช่ า
ทางการเงิน •e ลํา ประกอบกับการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ มีจาํ นวน 29,274 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 17.4% ของสิ นทรัพย์ท0 งั หมด ลดลงจาก
วันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 823 ล้านบาท (2.7%) สาเหตุหลักจากการโอนจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จให้กบั พนักงาน
รวมจํานวน 1,254 ล้านบาท ในขณะที เงินประกันการบํารุ งรักษาเครื องบิ นเพิมขึ0 น 796 ล้านบาท (5.6%) สาเหตุหลัก
จากการปรับปรุ งอัตราแลกเปลียนของเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื องบินตามสัญญาเช่าทีผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บเป็ นประกัน
ในการบํารุ งรั กษาเครื องยนต์เครื องบิ นตามสภาพการบิ น และเงื อนไขการบํารุ งรั กษาเครื องยนต์ตามตารางการ
บํารุ งรักษา ถึงแม้จะมีการปรับลดเงินประกันเครื องบินบางส่ วนตามเงือนไขทีกําหนดใน LOI ก็ตาม
อัต ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Asset) ในงวดหกเดื อนแรกของปี 2564 เท่ ากับ ร้อยละ 7.6
ในขณะทีปี ก่อนเท่ากับร้อยละ -8.2
หนีส# ิ น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 หนี0 สินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน 285,066 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที q• ธันวาคม def3 จํานวน 52,896 ล้านบาท (15.7%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี0สิน ดังนี0
งบการเงินรวม
30 มิ.ย.2564
% ของ

ล้ านบาท
หนี0 สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี0 สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี0 สินระยะยาว
หนี0 สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีส# ิ น

31 ธ.ค.2563

หนีส# ิ นรวม

เปลี%ยนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

หนีส# ิ นรวม

%

74,169

26.0

83,285

24.6

-9,116

-10.9

541

0.2

218,811

64.8

-218,270

-99.8

183,803

64.5

5

-

+183,798

-

26,553

9.3

35,861

10.6

-9,308

-26.0

285,066

100.0

337,962

100.0

-52,896

-15.7
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เมือวันที •e มิถุนายน 2564 จากการที ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื0 นฟูกิจการตามมติ
ของที ประชุ มเจ้าหนี0 เมื อวันที •‹ พฤษภาคม defg จึ งถื อเป็ นเหตุ ทีส่ งผลให้เงิ นกูย้ ืมระยะสั0นซึ งตามแผนฟื0 นฟู
กิจการยังไม่ได้รับชําระภายในหนึ งปี จํานวน 14,990 ล้านบาท ได้ถูกจัดประเภทเป็ นหนี0 สินไม่หมุนเวียนในหัวข้อ
หนี0 สินระยะยาวตามเงื อนไขที ระบุ ไว้ในแผนฟื0 นฟูกิจการ เช่ นเดี ยวกับ เงิ นกูย้ ืมระยะยาว หุ ้นกู้ และหนี0 สินตาม
สัญญาเช่าส่ วนทีปี ก่อนจัดประเภทเป็ นหนี0 สินหมุนเวียน อันเนื องมาจากบริ ษทั ฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื0 นฟูกิจการ ซึ ง
ถือเป็ นเหตุทีส่ งผลให้สถาบันการเงินมีสิทธิ เรี ยกหนี0 เงิ นกูย้ ืมตามสัญญาคื นได้ทนั ที ในปี นี0 จึงถูกจัดประเภทใหม่
เป็ นหนี0สินไม่หมุนเวียนในหัวข้อหนี0สินระยะยาวตามเงือนไขทีระบุไว้ในแผนฟื0 นฟูกิจการ
หนี0 สินหมุ นเวียน ซึ งคิ ด เป็ นร้ อยละ 26.0 ของหนี0 สินทั0งหมด มี จาํ นวน 74,169 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 9,116 ล้านบาท (10.9%) จากเงินกูย้ ืมระยะสั0นทีลดลง 14,990 บาท จากการเปลียนกลุ่มไป
อยู่กลุ่มเงิ นกู้ยืมระยะยะยาวตามแผนฟื0 นฟู กิจการ ในขณะที เจ้าหนี0 การค้าและเจ้าหนี0 หมุ นเวี ยนอื นที เพิ มขึ0 น 6,013
ล้านบาท โดยเป็ นค่ าใช้จ่ายค้างจ่ ายในส่ วนเงิ นชดเชยพนักงานที เข้าร่ วมโครงการ MSP รวมจํานวน 4,604 ล้านบาท
นอกจากนี0 ยงั เพิมขึ0นจากเจ้าหนี0 หนี0 สินสัญญาเช่า รวมทั0งเจ้าหนี0 ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน ส่ วนหนึ งเนื องจาก
อยูร่ ะหว่างการเจรจากับเจ้าหนี0
หนี0 สินระยะยาวรวมส่ วนของหนี0 สินระยะยาวที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 64.7 ของ
หนี0สินทั0งหมด ลดลง 34,472 ล้านบาท (15.8%) โดยลดลงจากหนี0สินตามสัญญาเช่าทีปรับลดตามหนังสื อข้อตกลง
(Letter of Intent” หรื อ “LOI”) จํา นวน 48,363 ล้า นบาท และการปรั บ ปรงมู ล หนี0 ที บริ ษ ัท ได้รั บ คํา สั งจากเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ให้ชาํ ระหนี0 แก่เจ้าหนี0 1,304 ล้านบาท ทั0งนี0 หากไม่รวมการลดลงของหนี0 สินตามสัญญาเช่ า
ดังกล่าว หนี0 สินระยะยาวจะเพิ มขึ0 น 15,195 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการเปลี ยนกลุ่มของเงิ นกูย้ ืมระยะสั0นจํานวน
14,990 บาทตามที กล่าวข้างต้น และผลจากอัตราแลกเปลียนจากการปรับหนี0 สินตามสัญญาเช่ าต่างประเทศให้เป็ น
เงินบาท ทําให้หนี0สินสัญญาเช่าเพิมขึ0น
หนี0 สินไม่หมุนเวียนอื นๆ ซึ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 9.3 ของหนี0 สิ0นทั0งหมด ลดลง 9,308 ล้านบาท (26.0%) สาเหตุ
หลักเกิ ดจากการประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์พนักงานที ลดลง 10,395 ล้านบาท จากปรั บ
โครงสร้ างองค์กร และนโยบายผลประโยชน์ของพนักงานตามระเบี ยบบริ ษ ทั ฯ ฉบับใหม่ ในขณะที ประมาณการ
หนี0 สินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึ0น 1,960 ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน รายการสํารอง
ค่าซ่ อมใหญ่เครื องบิ น เครื องยนต์เครื องบิ น และส่ วนประกอบอืนๆ สําหรับรายการซ่ อมที จะต้องจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดําเนินงานเครื องบิน
ในงวดหกเดือนของปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี0 สินทีมีภาระดอกเบี0ยต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ น้ (Interest Bearing Debt to Equity) เท่ากับ -1.6 เท่า เพิมขึ0 นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 ที เท่ากับ -1.8 เท่า และมี
อัตราส่ วนหนี0สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ -2.5 เท่า ในขณะทีหกเดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ -18.3 เท่า
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2564 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัท ย่อยมี จาํ นวน -116,484 ล้านบาท
ติดลบลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 12,181 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลกําไรจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
สภาพคล่ อง
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 6,730 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.0 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,944 ล้านบาท จากการใช้ไป
ในการดําเนิ นกิ จการ ถึ งแม้จะมีเงิ นสดรับจากการขายเงิ นลงทุ นในบริ ษทั บริ การเชื0 อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) และเงิ น ลงทุ น ในสายการบิ น นกแอร์ จํา กัด (มหาชน) ทั0 ง นี0 เงิ น จากการจํา หน่ า ยทรั พ ย์สิ นมี
วัตถุประสงค์เฉพาะตามคําสังศาลล้มละลายกลางในการฟื0 นฟูกิจการ เพือใช้ชาํ ระค่าใช้จ่ายทางตรงที เกียวข้องกับ
การประกอบธุ รกิ จขนส่ งผูโ้ ดยสาร ชําระค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าทาง
อากาศและเป็ นค่ าใช้จ่ายที จัดสรรให้แก่ ผูพ้ น้ สภาพการเป็ นพนักงานของลูกหนี0 ในโครงการร่ วมใจเสี ยสละเพื อ
องค์ก ร (Mutual Separation Plan - MSP) ตามที ได้ก ําหนดไว้ใ นแผนฟื0 นฟู กิ จการที ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากที
ประชุมเจ้าหนี0 และศาลล้มละลายกลางแล้ว
ภาระผูกพันและหนีส# ิ นที%อาจเกิดขึน# ในภายหน้ า
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ มีหนี0 สินที อาจเกิ ดขึ0 นจากภาระผูกพันที มิได้แสดงในงบการเงิ น จาก
หนังสื อคํ0าประกันที ออกโดยธนาคารในประเทศและต่างประเทศ และภาระผูกพันจากสัญญาเช่าเครื องบินจํานวน
3 ลํา ระยะเวลา 10 ปี ซึ งยังไม่ถึงกําหนดรับมอบ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26)

สรุ ปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในงวดหกเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษ ทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี รายได้รวมทั0งสิ0 น 9,553
ล้านบาท ตํากว่าปี ก่ อน 30,265 ล้านบาท หรื อ 76.0% สาเหตุ สําคัญเนื องจากทั0งรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและ
สิ นค้าลดลง รวม 30,142 ล้านบาท หรื อ 86.7% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลงจากการที บริ ษทั ฯ หยุด
บิ นเที ยวบิ นประจําชัวคราวตั0งแต่ไตรมาสที 2 ของปี defq นอกจากนี0 รายได้การบริ การอื นๆ ลดลง 1,505 ล้านบาท
หรื อ 33.0% จากจํานวนสายการบินลูกค้าทีลดลง แต่มีรายได้อืนๆ เพิมขึ0น •,qŽd ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั0งสิ0 น
21,458 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 34,772 ล้านบาท (61.8%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยส่ วนใหญ่ลดลง
ตามปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งที ลดลง และการลดค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานอืนอย่างเข้มงวด แต่ ยงั ไม่เพียง
พอทีจะชดเชยรายได้ทีสู ญเสี ยไปจากการหยุดบินดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน 11,905 ล้านบาท
ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 4,507 ล้านบาท (27.5%)
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นอกจากนี0 ในงวดหกเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ มี รายการที เกิ ดขึ0 นครั0งเดี ยวสุ ทธิ เป็ นจํานวน 25,683
ล้านบาท ประกอบด้วย
- กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั บริ การเชื0อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2,633 ล้านบาท
- กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 95 ล้านบาท
- กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี0 จํานวน 8,675 ล้านบาท
- เงินชดเชยโครงการร่ วมใจจากองค์กร 4,896 ล้านบาท
- เงินชดเชยกรณี เลิกจ้าง 613 ล้านบาท
- รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงาน 8,323 ล้านบาท จากการปรับเปลียนโครงสร้างองค์กร และ
นโยบายผลประโยชน์ของพนักงาน
- ผลขาดทุ น จากการด้อยค่ าของเครื องบิ นและสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้ และอุ ป กรณ์ การบิ นหมุ น เวี ยน
จํานวน -18,459 ล้านบาท จากการปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ใหม่ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ใน
หนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) เป็ นผลให้ตอ้ งกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
เครื องบินสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
- ขาดทุ นจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ‹ จํานวน 1,039 ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิ ดจากการตั0งค่ าเผือการด้อยค่าของลูกหนี0 บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด จํานวน 1,259
ล้านบาท
- ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ จํานวน 5,954 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุ นจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียังไม่เกิดขึ0 น (Unrealized FX Loss) จํานวน 6,003 ล้านบาท ซึ ง
เกิ ดจากการปรับยอดเงินกูร้ วมหนี0 สินตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื องบิ น และสิ นทรัพย์หนี0 สินที เป็ น
เงิ นตราต่ างประเทศเป็ นเงิ นบาท ณ วันสิ0 นงวด โดยเฉพาะเงิ นบาทต่ อเงิ นสกุลยูโร อ่อนค่าเมื อเที ยบ
ณ 31 ธันวาคม 2563 และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศที เกิ ดขึ0 นแล้ว (Realized FX
Gain) จํานวน 49 ล้านบาท
บริ ษ ทั ฯ มี ผลการดําเนิ นงานกําไรสุ ทธิ 13,336 ล้านบาท ในขณะที ปี ก่ อนขาดทุ น 34,414 ล้านบาท คิ ดเป็ น
กําไรต่อหุน้ 6.11 บาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีขาดทุนต่อหุน้ 15.77 บาท
กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงาน
จากการปรับโครงสร้างองค์กร กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี0 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และ
ผลกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (EBITDA) จํานวน -4,473 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 5,712
ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ -46.8% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ 3.1%
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที%สําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-มิ.ย.
2564
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ0าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอืนๆ
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ0ามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ0ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี0
บวก รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หัก โครงการร่ วมใจจากองค์กร
หัก เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที%สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีนัง-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นํ0าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)

9,553
795
3,844
3,056
1,858
21,458
1,406
17,323
2,729
(11,905)
2,728
8,675
8,323
4,896
613

2563
39,818
29,723
5,058
4,561
476
56,230
10,714
41,458
4,058
(16,412)
-

เปลีย% นแปลง
ล้ านบาท
%
-30,265
-76.0
-28,928
-97.3
-1,214
-24.0
-1,505
-33.0
+1,382
+290.3
-34,772
-61.8
-9,308
-86.9
-24,135
-58.2
-1,329
-32.8
+4,507
+27.5
+2,728
+8,675
+8,323
+4,896
+613
-

(18,459)
1,039
(5,954)
13,778
13,336
6.11

3,054
6,169
2,144
(1,032)
5,258
(34,069)
(34,414)
(15.77)

-21,513
-5,130
-2,144
-4,922
-5,258
+47,847
+47,750
+21.88

-704.4
-83.2
-100.0
-476.9
-100.0
+140.4
+138.8
+138.7

(4,473)
0.04
3,376
251
7.4
2.94
198
206
104.4
50,915
17.87

1,239
3.50
19,501
13,482
69.1
2.09
919
504
54.8
134,814
9.53

-5,712
-3.46
-16,125
-13,231

-461.0
-98.9
-82.7
-98.1
-61.7
+40.7
-78.5
-59.1
+49.6
-62.2
+87.5

+0.85
-721
-298
-83,899
+8.34
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ม.ค.-มิ.ย.
2564
เครื องบินทีใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 30 มิ.ย.
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ0ามันเฉลีย

2563

(ลํา)
(ชัวโมง)
(ชัวโมง/ลํา/วัน)

83
14,126
4.8

83
78,478
6.1

(USD/BBL)

30.8061
37.1307
28.6363
69.04

31.6166
34.8187
29.2248
76.09

เปลีย% นแปลง
ล้ านบาท
%
-64,352
-82.0
-1.3
-21.3
-0.8105
+2.3120
-0.5885
-7.05

-2.6
+6.6
-2.0
-9.3

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี ยนและกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี0 ) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัด จําหน่ าย รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์พนัก งานจากการปรั บโครงสร้ างองค์กร ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของ
เครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าซึ งเป็ นไปตาม TFRS ‹ ผลขาดทุ น สําหรั บ การป้ องกัน ความเสี ยงของกลุ่ ม รายการของฐานะสุ ท ธิ และผลขาดทุ น จากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สิ นทรัพ ย์ งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมจํานวน 170,732 ล้านบาท
ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 38,757 ล้านบาท (18.5%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย.2564
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวีย นอืน ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2563

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี%ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

6,338
1,422
16,781

3.7
0.9
9.8

7,961
164
14,398

3.8
0.1
6.9

-1,623
+1,258
+2,383

-20.4
+767.1
+16.6

24,541
38,731
74,380
33,080
170,732

14.4
22.7
43.5
19.4
100.0

22,523
42,093
110,921
33,952
209,489

10.8
20.1
52.9
16.2
100.0

+2,018
-3,362
-36,541
-872
-38,757

+9.0
-8.0
-32.9
-2.6
-18.5

- สิ นทรั พ ย์หมุ นเวียนเพิ มขึ0 นจํานวน 2,018 ล้านบาท (9.0%) สาเหตุ หลักเกิ ด จากลูกหนี0 การค้าและ
ลูกหนี0 หมุนเวียนอืนและค่ าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ มขึ0 น และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที ถือไว้เพื อขาย เพิ มขึ0 น 1,258
ล้านบาท จากการโอนที ดิ นและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี ที จําหน่ ายให้กบั บริ ษทั เอนเนอร์ ยี คอมเพล็กซ์ จํากัด
ในขณะทีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,623 ล้านบาท (20.4 %) จากการใช้ไปในการดําเนินกิจการ
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- ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ ลดลงจํานวน 3,362 ล้านบาท (8.0%) สาเหตุหลักมาจากกการโอน
ที ดิ นและอาคารศู นย์ฝึกอบรมหลักสี ที จําหน่ ายให้กบั บริ ษทั เอนเนอร์ ยี คอมเพล็กซ์ จํากัด ซึ งมี มูลค่ าตามบัญ ชี
จํานวน 1,387 ล้านบาท ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ประกอบกับการ
คิดค่าเสื อมราคาของเครื องบิน
- สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ ซึ งประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าเงิ นทุ นและภาระผูกพันตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานเครื องบิน และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์ถาวรอืน ลดลง 36,541 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับลด
มูลค่าสิ ทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าใหม่ตามเงือนไขที กําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) และการ
คิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์
หนีส# ิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนี0สินรวมจํานวน 283,572 ล้านบาท ลดลง
จากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 53,152 ล้านบาท (15.8%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย.2564
% ของ

ล้ านบาท
หนี0 สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี0 สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี0 สินระยะยาว
หนี0 สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีส# ิ น

31 ธ.ค.2563

หนีส# ิ นรวม

เปลี%ยนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

หนีส# ิ นรวม

%

73,777

26.0

82,598

24.5

-8,821

-10.7

531

0.2

218,802

65.0

-218,271

-99.8

183,797

64.8

-

-

+183,797

-

25,467

9.0

35,324

10.5

-9,857

-27.9

283,572

100.0

336,724

100.0

-53,152

-15.8

- หนี0 สินหมุนเวียนลดลง 8,821 ล้านบาท (10.7%) สาเหตุ หลักจากเงิ นกูร้ ะยะสั0นลดลง 14,990 บาท จาก
การเปลียนกลุ่มไปอยูก่ ลุ่มเงินกูย้ ืมระยะยะยาวตามแผนฟื0 นฟูกิจการ ในขณะที เจ้าหนี0 การค้าและเจ้าหนี0 หมุนเวียนอืนที
เพิมขึ0น 6,219 ล้านบาท
- หนี0 สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี0 สินระยะยาวที ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ งปี ลดลง 34,474 ล้านบาท
(15.8%) เป็ นผลจากการลดลงของหนี0สินตามสัญญาเช่าและมูลหนี0 ของเงินกูย้ ืมระยะยาวตามทีกล่าวข้างต้น อย่างไร
ก็ตาม ผลจากการเปลียนกลุ่มของเงินกูย้ ืมระยะสั0นจํานวน 14,990 บาท ทําให้หนี0สินระยะยาวเพิมขึ0น
- หนี0 สินไม่หมุนเวียนอืนๆ ลดลง 9,857 ล้านบาท (27.9%) สาเหตุหลักเกิดจากการประมาณการหนี0 สินไม่
หมุ นเวี ยนสํ าหรั บ ผลประโยชน์ พ นักงานที ลดลง 10,404 ล้านบาท จากการปรั บโครงสร้ างองค์กร และนโยบาย
ผลประโยชน์ของพนักงานตามระเบียบบริ ษทั ฯ ฉบับใหม่ อย่างไรก็ตาม ประมาณการหนี0 สินไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึ0 น
1,341 ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน รายการสํารองค่าซ่ อมใหญ่เครื องบิน เครื องยนต์
เครื องบิน และส่ วนประกอบอืนๆ สําหรับรายการซ่อมทีจะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ จํานวน -112,840 ล้านบาท
ติ ดลบลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 14,395 ล้านบาท สาเหตุ หลักเกิ ดจากผลกําไรจากการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ สําหรับงวด f เดือนแรกของปี นี0
4. ปัจจัยที%มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
เศรษฐกิ จโลกช่ วงครึ งปี หลัง ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่ นอนสู ง โดยการฟื0 นตัวจะขึ0 นอยู่กบั ปั จจัยสําคัญ
ได้แก่ •) นโยบายทางเศรษฐกิจทีมีประสิ ทธิ ภาพทีสามารถจํากัดความเสี ยหายจากผลกระทบจากการระบาดของเชื0 อ
COVID-19 2) แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้ อของโลกทีมีแนวโน้มเพิมขึ0นในปี นี0 และอาจส่ งผลให้ตน้ ทุนทางการเงิน
และภาระหนี0 เพิมสู งขึ0 น และ q) การกลายพันธุ์ของเชื0 อ COVID-19 และจํานวนผูเ้ สี ยชี วิตที สะสมทําให้เกิ ดความ
กังวล อาจส่ งผลให้หลายประเทศกลับมาใช้มาตรการ Lockdown การฟื0 นตัวจึงล่าช้าออกไป ธุ รกิจทีเปราะบางอาจ
เผชิ ญปั ญหาการล้มละลาย และกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของบางประเทศได้ สําหรับอุตสาหกรรมการบิ น
“วัคซี น” จะเป็ นตัวแปรสําคัญเนื องจากมี ผลต่ อนโยบายการเปิ ดประเทศของไทยและทัวโลก และมี ผลต่ อความ
มันใจในการเดิ นทางของนักท่ องเที ยว โดยสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ ว่าการ
เดิ นทางทางอากาศทัวโลกจะกลับมาสู่ ภาวะปกติ ได้ในปี def” สําหรับภาคการส่ งออกสิ นค้า ในปี 2564 คาดว่า
เศรษฐกิ จโลกจะกลับ มาขยายตัว ได้ แม้ห ลายประเทศจะใช้มาตรการ Lockdown ที เข้ม งวดมากขึ0 น แต่ ค าดว่า
ผลกระทบจะจํากัดกว่ารอบแรก ประกอบกับบรรยากาศสงครามการค้าโลกน่าจะมีแนวโน้มคลีคลายลง
สําหรับกระบวนการฟื0 นฟูกิจการของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) นั0น บริ ษทั ฯ จะขับเคลือนธุ รกิจ
ตามแผนฟื0 นฟู กิ จการที ศาลได้เห็ น ชอบแล้ว เมื อวัน ที •e มิ ถุ น ายน 2564 ด้ว ยวิ สั ย ทัศ น์ ใ หม่ คื อ สายการบิ น
คุณภาพสู ง ทีให้บริ การเต็มรู ปแบบด้วยความแข็งแกร่ งของอัตลักษณ์ความเป็ นไทย เชื อมโยงประเทศไทยสู่ ทวโลก
ั
และสร้ า งผลกํา ไรที ดี อ ย่ างต่ อ เนื อง โดยมุ่ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง ความเป็ นเลิ ศ ทางการค้า
ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน มีประสิ ทธิ ภาพสู งในด้านการปฏิบตั ิการและความปลอดภัย และเชื อมโยง
กับ ภู มิภาค สําหรั บในช่ วงไตรมาสที q ถึ ง ไตรมาสที g ปี นี0 บริ ษทั ฯ ร่ วมสนับสนุ นนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุน้ และขับเคลือนเศรษฐกิจ ภายใต้โมเดล ภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ (Phuket Sandbox) ด้วยการเปิ ดประเทศเชิ ญชวน
นักท่องเที ยวที ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกัน COVID-19 ให้เดิ นทางเข้ามาท่องเที ยวทีจังหวัดภูเก็ตแบบไม่ตอ้ งกักตัว
โดยไตรมาสที q จะเริ ม e เมืองจากยุโรป ได้แก่ แฟรงค์เฟิ ร์ ต, ลอนดอน, โคเปนเฮเกน, ปารี ส และซู ริค บินตรงเข้า
ภู เก็ต และหากสถานการณ์ COVID-19 ดี ข0 ึ น ก็จะมี เที ยวบิ นตรงเข้าภู เก็ตเพิ มขึ0 น อย่างไรก็ต าม บริ ษ ทั ฯ ได้มี
ประเมินสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างใกล้ชิด เพือกลับมาทําการบินในเชิ งพาณิ ชย์
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ของแต่ละประเทศ เมือสถานการณ์ดีข0 ึนโดยเร็ ว
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5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที%สําคัญ
ม.ค.-มิ.ย.
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.33

0.11

0.39

0.12

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากํา ไร (Profitability Ratio)
อัตราก ําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

ร้ อยละ

(140.09)

(45.12)

(124.46)

(41.13)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

108.69

(69.07)

139.42

(86.24)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(9.07)

(877.38)

(11.11)

-

ร้ อยละ

7.63

(8.24)

8.69

(10.43)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี0สินทีมีภาระดอกเบี0ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(1.58)

(13.33)

(1.63)

(14.13)

อัตราส่วนหนี0สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(2.45)

(18.30)

(2.51)

(19.34)

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี0ย

เท่า

(2.37)

0.04

(1.63)

0.30

อัตราส่วนหนี0สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

(41.01)

-

(62.00)

256.39

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

(1.70)

0.01

(1.17)

0.18

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย) / หนี0สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งทียังไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน และกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี0 )
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน และ
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี0 )
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลีย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี0ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลีย
อัตราส่ วนหนีส# ิ นที%มภี าระดอกเบีย# ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

22

= (เงินกูย้ ืมระยะสั0น+หนี0สินระยะยาวรวมส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนีส# ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี0สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย# (Interest Coverage Ratio)
= กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครื องบิ นและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบิ นหมุนเวียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงิ นลงทุ น กําไรจากการปรั บ โครงสร้ างหนี0 รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พ นัก งานจากการปรั บ
โครงสร้างองค์กร ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุ นสําหรั บ การป้ องกัน
ความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศ
(EBITDA) / ดอกเบี0ยจ่าย
อัตราส่ วนหนีส# ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี0สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนี0สินระยะยาวและหนี0สินตามสัญญาเช่า + ดอกเบี0ยจ่าย + ค่าเช่าเครื องบิน
และอะไหล่)
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6. รายการระหว่ างกัน
f.• บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และนิติบุคคล/บริ ษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สิ0 นสุ ดวันที qŒ มิถุนายน defg
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 47.86

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงินต่างประเทศให้บริ ษทั ฯ กูต้ ่อ
- เงินกูย้ มื คงค้าง
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

2.บริ ษทั ฯ มีรายการเช่าทีดินจากทีราชพัสดุ

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน
ให้แก่กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562

12,921.51
148.65
148.65
0.00

12,496.88
1,158.94
1,146.23
0.00

11,977.44
310.92
128.54
0.00

4.11

8.47

9.00

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ย/ค่าธรรมเนียม
เงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00
0.00

0.00
0.16

0.14
0.16
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ธนาคารออมสิ น

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง ซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคารออม
สิ น

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคารออมสิ นจํานวนเงิน
3,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน
ให้บริ การเช่าพื0นทีและบริ การอืนๆ แก่
ธนาคารออมสิ น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

ธนาคารเพือการส่ งออก
กระทรวงการคลัง ซึง
และนําเข้าแห่งประเทศไทย เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคารเพือ
การส่ งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับ
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

3,500.00
0.00
56.02
56.02

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

3,500.00
1.37
0.00
530.08
522.89

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562

0.00
6.18
2.23
0.00
0.00

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ย/ค่าธรรมเนียม
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.01
0.00

2.51
2.03

7.56
0.47
การกําหนดราคา/เงือนไขและอัตราดอกเบี0ยเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

398.12
35.04
35.04

398.74
39.92
37.62

437.31
11.41
0.02
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคารเพือการส่ งออกและ
นําเข้าแห่งประเทศไทย จํานวนเงิน 1,500
ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบินให้แก่
ธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย

กระทรวงการคลัง ซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศ
ไทย

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ย/ค่าธรรมเนียม
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

1,500.00
0.00
0.00
15.40
15.40

1,500.00
1.50
0.00
170.67
165.38

0.00
3.49
0.04
45.78
0.00

กําหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00

2,000.00
18.62
18.62

0.04

2,000.00
186.79
168.59

0.32

2,000.00
64.84
5.14

การกําหนดราคา/เงือนไขและอัตราดอกเบี0ยเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
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ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูย้ ืม ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย จํานวน 500 ล้านบาท มีการใช้
วงเงิน
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)

กระทรวงการคลัง ซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ควบคุม
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) โดยผ่านทาง
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและกองทุนเพือ
การฟื0 นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 3,000 ล้านบาท ในปี
2563 มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
การกําหนดราคา/เงือนไขและอัตราดอกเบี0ยเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

500.00
4.81
4.81

500.00
66.93
65.09

0.00
25.36
0.00
การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ย/ค่าธรรมเนียม
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

2,260.73
0.86
284.66
260.69

0.00
3.23
31.82
0.00
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุน
หมุนเวียนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท มีการ
ใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย
3.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ธนาคาร กรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย
4.บริ ษทั ฯ ขายบริ การให้เช่าสํานักงาน ตู ้
ATM ค่านํ0า-ไฟ และ Lease line แก่
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ยเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

3,500.00
385.11
378.00

832.00
32.15
33.33

3,500.00
12.11
5.26

832.00
10.60
3.38

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ยเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
3.05
0.11

3.58
0.33
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

5.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การรับ-ส่ ง เงินสดของ
บริ ษทั ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมจัดจําหน่าย
หุน้ กูใ้ ห้กบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด และของบริ ษทั ฯ

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การฝากส่ งไปรษณียใ์ น
ประเทศและต่างประเทศ และซื0ออุปกรณ์
จาก บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน ให้แก่
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

3.92
0.15

10.93
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.00

0.62
0.01

1.37
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00
0.00

0.22
0.00

1.73
0.14

29
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

การท่องเทียวแห่งประเทศ
ไทย

กระทรวงการคลังซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมการท่องเทียว
แห่งประเทศไทย

บริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน)

กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) และของ
บริ ษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา และ ส่ งเสริ ม
การขาย ให้แก่ การท่องเทียวแห่งประเทศ
ไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และ
ให้เช่าสํานักงานแก่การท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง
1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา ให้แก่ บริ ษทั อส
มท จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.11

0.00
0.11

1.51
0.11
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

5.19
0.91

18.17
0.73

63.47
14.70
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.87

1.63
0.87

1.97
0.00

30
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) และของ
บริ ษทั ฯ

กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ท่าอากาศ-ยาน
ไทย จํากัด (มหาชน)
และของบริ ษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื0อนํ0ามันรถยนต์และและ
นํ0ามันหล่อลืนจากบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และ
ให้บริ การสอบเทียบเครื องมือวัด (AC
Dielectric Tester) ให้แก่บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง
1.บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่าพื0นทีใน
เขตท่าอากาศยานต่างๆ เพือใช้สาํ หรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ ขนถ่ายสิ นค้า
เก็บอุปกรณ์ภาคพื0นดิน เก็บตูค้ อนเทนเนอร์
ทีทําการสํานักงานสายการบิน และบริ การ
อืนๆ จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
1.50

18.60
1.50

120.50
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.00

3.37
0.00

30.64
4.22
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

527.21
6.27

4,577.76
4.02

6,432.68
168.15

31
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน และได้รับส่ วนแบ่งรายได้ 2%
จากการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน (Passenger Service Charges)
ให้กบั บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) และของ
บริ ษทั ฯ
กระทรวงการคลังเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และของ
บริ ษทั ฯ

1.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย
1.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั ทีโอที
จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบี0ยจ่าย
- ดอกเบี0ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

23.18
13.42

933.00
13.95
13.95

415.00
5.55
5.55

23.18
13.42

933.00
46.54
49.47

415.00
15.93
16.80

99.49
18.36

933.00
14.96
4.79

415.00
5.92
1.72

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ยเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี0ยเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

32
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

สถาบันการบินพลเรื อน

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลังซึง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมสถาบันการ
บินพลเรื อน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ จัดส่ งนักบินบริ ษทั ฯ ไปอบรม
ด้านกิจการบิน จาก สถาบันการบินพลเรื อน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน แก่
สถาบันการบินพลเรื อน
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
10.00

9.34
10.00

14.95
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00

0.00

0.18

33
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จํากัด โดย
ถือหุน้ ประมาณร้อยละ
55
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
- นายชาย เอียมศิริ
บริ ษทั ฯ แต่งตั0งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และ
ให้บริ การเช่าพื0นทีสํานักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริ ษทั ไทย - อะมาดิ
อุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

3.54
0.62

9.26
0.78

11.02
0.17

34
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 49
และมีอาํ นาจควบคุม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
นายสุ วรรธนะ สี บุญ
เรื อง บริ ษทั ฯ แต่งตั0ง
ให้ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ บริ ษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การจัดส่ งพนักงานแรงงาน
ภายนอก เพือปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ จาก
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
2.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าพื0นทีสํานักงานและ
อุปกรณ์สาํ นักงาน ให้แก่บริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ บริ ษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิง
จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 49
และมีอาํ นาจควบคุม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่

1.บริ ษทั ฯ ให้บริ การใช้เครื องมือและ
อุปกรณ์ในการฝึ กอบรมด้านการบิน และ
ให้บริ การเช่าพื0นทีสํานักงานและอุปกรณ์
สํานักงาน ให้แก่ บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

71.64
125.97

604.38
138.81
0.00

1,119.93
298.79
238.86
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.19
2.22

2.02
2.05

4.33
1.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

9.17
1.54

19.14
4.18

20.23
2.58
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั ทัวร์เอื0องหลวง
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

นาวาอากาศตรี อนิรุต
แสงฤทธิ• บริ ษทั ฯ
แต่งตั0งให้ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ของ บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิง จํากัด
นายกฤษณะ แจ่มกระ
จ่าง ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ บริ ษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิง
จํากัด เมือวันที 19
มีนาคม 2564

2.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การ การฝึ กอบรมพนักงาน
ต้อนรับบนเครื องบิน จากบริ ษทั
ไทย
ไฟลท์เทรนนิง จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ผ่าน
บริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
ประมาณร้อยละ 49
และมีอาํ นาจควบคุม

1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน (Commission)
จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ การเอื0อง
หลวง ให้แก่บริ ษทั ทัวร์ -เอื0องหลวง จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

0.04
0.45

0.45
0.45

0.00
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00

0.00

0.11
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ ขายทัวร์เอื0องหลวงให้แก่บริ ษทั
ทัวร์เอื0องหลวง จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด ร้อยละ 100
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
นายชาญศิลป์ ตรี นุช
กร
บริ ษทั ฯ แต่งตั0งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ บริ ษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด
นายสุ วรรธนะ สี บุญ
เรื อง บริ ษทั ฯ แต่งตั0ง
ให้ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การ Block Space จาก
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าเครื องบิน การ
บริ การภาคพื0นดิน ลานจอดสนามบิน ค่า
เบี0ยประกันเครื องบิน บัตรผ่านขึ0นเครื องบิน
ฝึ กนักบินใช้เครื องบินจําลอง และอาหาร
ขึ0นเครื องบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.02
1.56

11.79
1.55

47.60
0.33

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
1,884.16
2.93

1,884.16
2.93

7,011.84
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

1,638.01
8,959.01

5,015.00
7,763.06

9,328.93
5,486.27
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562

ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัด
นายนนท์ กลินทะ
บริ ษทั ฯ แต่งตั0งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์
จํากัดกรรมการของ
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์
เวย์ จํากัด
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั ดอนเมือง
อินเตอร์เนชันแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด ประมาณร้อยละ
40

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การห้องพักของ บริ ษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด สําหรับผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00

0.00

0.10
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั บริ การเชื0อเพลิงการ
บินกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
(บริ ษทั ร่ วม)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั บริ การ
เชื0อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) ประมาณ
ร้อยละ 22.59
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
นายเชิดพันธ์ โชติคุณ
บริ ษทั ฯ แต่งตั0งให้ไป

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การเติมนํ0ามันเครื องบิน
จากบริ ษทั บริ การเชื0อเพลิงการบินกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ มีการให้บริ การขนส่ งและการ
บริ การด้านอาหารให้แก่บริ ษทั บริ การ
เชื0อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

12.38
22.22

128.84
22.22

362.57
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00

0.00

0.01
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ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562

ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั
บริ การเชื0อเพลิงการ
บินกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
นายชาย เอียมศิริ
บริ ษทั ฯ แต่งตั0งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั
บริ การเชื0อเพลิงการ
บินกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน
บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด (บริ ษทั ร่ วม)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่

1.บริ ษทั ฯ ซื0ออาหารและบริ การจากบริ ษทั
ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบและ
การให้บริ การแก่บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00
20.44

99.02
20.52

125.92
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

40
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

ความสัมพันธ์

นางวรางคณา ลือ
โรจน์วงศ์ ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ครัวการ
บิน ภูเก็ต จํากัด
บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั โรงแรมท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ
จํากัด ประมาณร้อยละ
30
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
นางสาวปิ ยาณี สังข์
ทอง ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของบริ ษทั
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จํากัด
- นางวรางคณา ลือ
โรจน์วงศ์ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั โรงแรมท่า
อากาศยาน สุ วรรณภูมิ
จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การห้องพักจากบริ ษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564
0.00
0.00

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563
0.06
0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
0.29
0.01

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00
2.16

5.69
2.16

26.03
0.00
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
(บริ ษทั ร่ วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

- กระทรวงการคลัง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของ บริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย
จํากัด และของบริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ประมาณร้อยละ 0.79
ในบริ ษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
จํากัด
- ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
- นาวาอากาศตรี
อนิรุต แสงฤทธิ• ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื0อบริ การนําร่ อง (Navigation)
และเช่าอุปกรณ์สือสารจากบริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และ
ให้บริ การขนส่ งแก่บริ ษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

47.02
118.63

364.52
105.53

1,388.29
115.32

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00
0.00

0.12
0.00

0.20
0.05
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั สายการบินนกแอร์
จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
บริ ษทั สายการบินนก
แอร์ จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 10.46

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ชําระค่าบริ การอุปกรณ์ บริ การ
ภาคพื0นทีจังหวัดอุบลราชธานี และค่า
Engineer Licenses ของบริ ษทั สายการบิน
นกแอร์ จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี0คงค้าง
d.บริ ษทั ฯ ให้บริ การด้านธุรกิจ การบิน
เช่น ค่าซ่อมบํารุ ง อากาศยาน ค่าซ่อม
บํารุ ง อุปกรณ์ ค่านํ0ามันเครื องบิน เป็ น
ต้น แก่บริ ษทั สายการ บินนกแอร์ จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี0คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหก
เดือน
สิ0 นสุ ดวันที
30 มิถุนายน 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2563

สําหรับปี
สิ0 นสุ ดวันที
31 ธันวาคม
2562

0.00
0.00

1.16
0.00

233.15
164.89

176.40
56.44

หมายเหตุ 1.ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ควบคุมโดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพือการฟื0 นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุน้ ใหญ่ร้อยละ 55 แทน กระทรวงการคลังในปี 2563
2.บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ตํากว่าร้อยละ 20 และไม่มีอาํ นาจควบคุม ตั0งแต่วนั ที 4 พฤศจิกายน 2563

ทั0งนี0 บริ ษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับบริ การสาธารณู ปโภคต่าง ๆ (ซึ งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ทีบริ ษทั ฯ มีการทํารายการกับหน่วยงานของรัฐ
และ/หรื อรัฐวิสาหกิจทีทําหน้าทีเป็ นผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน •.Œ” ล้านบาท สําหรับงวดหกเดือนสิ0 นสุ ดวันที qŒ มิถุนายน defg และมียอดคงค้าง f.•q ล้านบาท ณ
วันที qŒ มิถุนายน defg
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6.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้นนั0น บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยเป็ นการดําเนินการตามปกติของธุรกิจ ทั0งนี0 ราคาทีซื0 อ/ขาย หรื อให้/รับ
บริ การจากบริ ษทั ทีเกียวข้อง กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับทีบริ ษทั ฯกําหนดให้กบั บุคคล หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน ทั0งนี0เป็ นไปตามความเหมาะสมของเงือนไข และการใช้ราคา
ตลาดทีอ้างอิงได้ ซึ งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท0 งั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ทีเกียวข้อง โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรื อมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกรายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
6.3 ขั0นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
การเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และได้ดาํ เนินการอนุมตั ิตามขั0นตอนของบริ ษทั ฯ ซึ งมีมาตรการทีรัดกุม รวมทั0งกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมี
ส่ วนได้เสี ยในเรื องนั0นๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิการทํารายการ
6.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอาจเกิดขึ0นในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทียุติธรรม พร้อมทั0ง
ผ่านการอนุมตั ิตามขั0นตอนและกฎระเบียบทีเกียวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

