คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรั บปี 2564 สิ!นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
ในปี 2564 ทั วโลกยัง คงได้รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื' อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) การฟื' นตัวของเศรษฐกิ จโลกชะลอตัว หลายประเทศต้องประกาศใช้นโยบายอย่างเข้มงวดหรื อปิ ด
ประเทศ เพือหยุดการระบาดของ COVID-19 รวมทั'งมีการระดมฉี ดวัคซี นให้ครอบคลุมประชากรในประเทศ เพือ
สร้างภูมิคุม้ กันหมู่และหวังจะช่ วยลดอัตราการเจ็บป่ วยรุ นแรงและการเสี ยชี วิต กองทุนการเงิ นระหว่างประเทศ
(IMF) มีแนวโน้มทีจะปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 เนื องมาจากการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ที ได้แพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วไปยังประเทศต่ างๆ อย่างน้อย 130 ประเทศทัวโลก
นับตั'งแต่มีรายงานการตรวจพบครั'งแรกเมือปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ทีผ่านมา จากทีคาดการณ์เมือเดือนตุลาคม
2564 ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2564 จะอยูท่ ีร้อยละ 5.9 แต่ยงั คงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกในปี 2565 ไว้ทีร้อยละ 4.9
สําหรับอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยเฉพาะในช่ วงครึ งปี หลังของปี 2564 สายการบิ นต่างๆ ทัวโลก
กลับมาทําการบิ นได้มากขึ' น แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่หลังจากมีรายงานการตรวจพบ COVID-19 สาย
พันธุ์ Omicron เมื อปลายเดื อนพฤศจิ กายน 2564 ทําให้การเดิ นทางเกิ ดการชะลอตัว หลายเที ยวบิ นต้องยกเลิก ซึ ง
รายงานของสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เปิ ดเผยว่า ปริ มาณการเดิ นทางของผูโ้ ดยสารเริ ม
กลับมาลดลงอีกครั'ง การสํารองทีนังล่วงหน้าลดลง เพราะข้อจํากัดในการเดินทางในแต่ละประเทศมีมากขึ'น ถึงแม้
จะมีรายงานว่าสายพันธุ์ Omicron มีความเจ็บป่ วยรุ นแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อืนๆ ทีผ่านมาก็ตาม ซึ งเป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกันกับรายงานของสมาคมสายการบิ นเอเชี ยแปซิ ฟิก (AAPA) ที เปิ ดเผยว่า ปริ มาณความต้องการเดิ นทางของ
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศก่ อนปลายเดื อนพฤศจิ กายน 2564 เริ มผ่อ นคลายมาตรการมากขึ' น แต่ หลังจากมี การ
ระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์ Omicron ผูโ้ ดยสารเกิดความไม่มนใจในการเดิ
ั
นทาง และมีแนวโน้มว่าการฟื' นตัว
อาจชะลอตามไปด้วย โดยมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศในปี 2564 ลดลง 76.2% เมือเทียบกับปี ก่อน ปริ มาณ
การขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลงจากปี ก่อน 71.9% และ 46.5% ตามลําดับ
อัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) ลดลงจากปี ก่ อนซึ งเท่ ากับ 60.9% เหลือ 32.0% ในขณะที ความ
ต้องการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศระหว่างประเทศเพิมสู งขึ' น โดยวัดจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้า (Revenue Freight
Ton-Kilometers: RFTK) เพิ มขึ' น 20.1% และปริ มาณการผลิ ต ด้านพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ (Available Dead Load Kilometer:
ADTK) เพิ มขึ' น 8.1% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เพิ มขึ' นจากปี ก่ อนซึ งเท่ ากับ 66.9%
เป็ น 74.3%
เศรษฐกิ จประเทศไทย ในช่ วงครึ งปี หลังของปี 2564 เริ มกลับมาฟื' นตัวได้มากขึ' น เมื อวันที 14 ธันวาคม
2564 ธนาคารโลกประมาณการการขยายตัวทางเศษฐกิ จของไทยในปี 2564 เติ บโตที ร้อยละ 1.0 และประเมิ นว่า
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของไทยจะสามารถกลับมาสู่ ระดับก่อนเกิ ดการระบาดของ COVID-19 ได้ในช่ วงปลายปี
2565 โดยจะมี ผลมาจากความคื บหน้าในการฉี ดวัคซี นและการกลับมาของนักท่ องเที ยวเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้
สามารถฟื' นตัวได้ ทั'งนี' ได้คาดการณ์อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยว่าจะเพิมขึ'นร้อยละ 3.9 และร้อยละ 4.3 ในปี
2565 และ 2566 ตามลําดับ ซึ งสอดคล้องกับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย (ธปท.) เมือเดือนธันวาคม 2564 ทีรายงานว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื' นตัวได้ต่อเนือง โดยในปี 2564 ขยายตัว
ร้อยละ0.9 และจะขยายตัวต่ อเนื องในปี 2565 และ 2566 ที ร้ อยละ 3.4 และ 4.7 ตามลําดับ ซึ งการฟื' นตัวในหลาย
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สาขาธุ รกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีข' ึน อย่างไรก็ดี การระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ยังถือเป็ นความเสี ยง
สําคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ จึงจําเป็ นต้องติ ดตามสถาณการณ์ อย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ ง ธปท.
ประเมินว่าการระบาดของสายพันธุ์ Omicron จะกระทบกับเศรษฐกิจในช่วงแรกของปี 2565 โดยยังมีความเสี ยงตําที
ผลกระทบอาจรุ นแรงและยืดเยื'อกว่าที คาดการณ์ ขึ' นอยู่กบั ความรุ นแรงของสถานการณ์ การระบาดและความ
เข้มงวดของมาตรการควบคุม ในปี 2564 ประเทศไทยมีการกระจายฉี ดวัคซี นอย่างทัวถึงและครอบคลุมทัวประเทศ
เพือสร้างภูมิคุม้ กันหมู่และกระตุน้ เศรษฐกิ จให้สามารถเดิ นหน้าต่อไปได้ ตั'งแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2564 มีการเปิ ด
ประเทศให้เข้ามาท่ อ งเที ยวที จังหวัด ภู เก็ต ภายใต้โครงการ “Phuket Sandbox” และจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาด เมือวันที 1 กันยายน 2564 ส่ งผลให้การฟื' นตัวของนักท่องเทียวทั'งไทยและต่างชาติ เพิมมากขึ' น
ต่อมาเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2564 ประเทศไทยมีนโยบายการเปิ ดประเทศรับนักท่องเทียวโครงการ Test & Go เพือ
กระตุ น้ การท่ องเที ยวของประเทศไทย โดยเริ มนําร่ องในจังหวัดต่ างๆ อาทิ กรุ งเทพมหานคร เชี ยงใหม่ ชลบุ รี
(พัทยา) เพชรบุ รี (ชะอํา) และประจวบคี รีขนั ธ์ (หัวหิ น) เป็ นต้น ซึ งได้ผลตอบรั บค่อนข้างดี แต่ อย่างไรก็ตาม
จํา นวนผู โ้ ดยสารยัง ไม่ ส ามารถกลับ สู่ ร ะดับ ก่ อ นเกิ ด การระบาดของ COVID-19 ได้ โดยจากข้อ มู ล จํา นวน
นักท่องเทียวของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา ในปี 2564 มีจาํ นวน 427,869 คน ลดลงจากปี ก่อน 93.6%
ในส่ วนอุตสาหกรรมการบินของไทย การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศตั'งแต่เดือนเมษายน
stuv ที มีความรุ นแรงมากขึ' น จนเมือวันที 12 กรกฎาคม 2564 มีการขยายประกาศใช้ พระราชกําหนดการบริ หาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ นออกไปถึง 30 กันยายน 2564 และสํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.)
มีประกาศห้ามมิให้ผูด้ าํ เนินการเดินอากาศปฏิบตั ิการบินรับส่ งผูโ้ ดยสารเข้าหรื อออกพื'นทีควบคุมสู งสุ ด ตั'งแต่วนั ที
21 กรกฎาคม 2564 ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ การเดิ น ทางของผูโ้ ดยสารภายในประเทศ และความเชื อมันของ
นักท่องเที ยวต่างชาติ ทําให้สายการบิ นในประเทศรวมถึงสายการบิ นไทยสมายล์ตอ้ งหยุดให้บริ การในช่ วงเวลา
ดังกล่าว และกลับมาให้บริ การอีกครั'งในวันที 1 กันยายน 2564 แต่ตอ้ งอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านการปฏิบตั ิการการบิน
และจากนโยบายการเปิ ดประเทศเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2564 นั'น ทําให้การเดินทางทั'งในประเทศและต่างประเทศ
สามารถให้บริ การได้มากขึ'น ถือว่าเป็ นแนวโน้มทีดีของอุตสาหกรรมการบินของประเทศทีเริ มกลับมาฟื' นตัวอีกครั'ง
นับตั'งแต่ปี 2562 อย่างไรก็ตาม สําหรับปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศมีอตั ราขยายตัวมากขึ'นเมือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน
ในปี 2564 บริ ษ ทั ฯ เริ มกลับ มาทําการบิ น และให้บ ริ การเต็มรู ป แบบอี กครั' ง เมื อวันที 31 ตุ ลาคม 2564
หลังจากมีการยกเลิกเทียวบินประจําเป็ นการชัวคราวตั'งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา โดยกลับมาให้บริ การ
ในเส้นทางระหว่างประเทศครอบคลุ มทั'งในภู มิภ าคเอเชี ย ยุโรป และออสเตรเลี ย รวมทั'งหมด 36 เส้นทางบิ น
รวมถึ งเส้ นทางบิ น เข้าจังหวัด ภู เก็ต ในโครงการ Phuket Sandbox เพื อตอบสนองนโยบายการเปิ ดประเทศและ
เป็ นไปตามมาตรการควบคุมโรค COVID-19 และให้ บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทําการบิน
ในเส้นทางภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ติดตามประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจ
อย่างสมําเสมอ เพือพิจารณาเพิมหรื อปรับลดจํานวนเที ยวบิ นให้สอดคล้องกับความต้องการทั'งด้านผูโ้ ดยสารและ
การขนส่ งสิ นค้า โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเชื อมันของผูโ้ ดยสารเป็ นสําคัญ โดยในปี 2564 รายได้ส่วน
ใหญ่ของการบินไทยมาจากการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
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ตามที บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ได้ยืนคําร้องขอฟื' นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาํ สังรับคําร้องขอฟื' นฟูกิจการเมือวันที 27 พฤษภาคม 2563 นั'น เมือวันที 15 มิถุนายน 2564
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบตามมติ ทีประชุมของเจ้าหนี' เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564 มีผลทําให้ผูบ้ ริ หาร
แผนที ถูกเสนอชื อตามแผนฟื' นฟูกิจการและคําร้องขอแก้ไขแผนดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารแผน ทั'งนี' ผูบ้ ริ หารแผนมี
อํานาจหน้าที ในการจัดการกิ จการและทรัพย์สินของบริ ษทั ตลอดจนการดําเนิ นการตามแผนฟื' นฟูกิจการต่อไป
สาระสําคัญของแผนฟื' นฟูกิจการคื อ การปรับโครงสร้างเงินทุน การชําระหนี' ตามกลุ่มของเจ้าหนี' และผลสําเร็ จ
ของแผนฟื' นฟูกิจการ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5)
สําหรับการดําเนิ นการตามแผนฟื' นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจใหม่ ได้แก่ “สายการ
บิ นคุ ณภาพสู ง ที ให้บริ การเต็มรู ปแบบ ด้วยความแข็งแกร่ งของอัตลักษณ์ ความเป็ นไทย เชื อมโยงประเทศไทยสู่
ทัวโลก และสร้างผลกําไรที ดีอย่างต่อเนื อง” และมีพนั ธกิ จ 4 ด้าน คื อ 1. สร้างประสบการณ์ทีดี กบั ลูกค้า 2. ความ
เป็ นเลิศด้านการพาณิ ชย์ 3. ต้นทุนทีแข่งขันได้ และ 4. ผูน้ าํ ด้านปฏิบตั ิการบิน บริ ษทั ฯ ได้เริ มดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิรูปธุรกิจ (Transformation Initiatives) กว่า 600 โครงการ เพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพด้านการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย และการเพิมการหารายได้ ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพือเตรี ยมความพร้อมที จะ
ให้บริ การ และเพิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการบิน เมือสถานการณ์ COVID-19 คลีคลายลง
ทั'งนี' ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนฟื' นฟูกิจการในช่วงทีผ่านมา ได้แก่
1. การปรั บ โครงสร้ าง ลดขนาดองค์กร : บริ ษ ทั ฯ ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างให้กระชับ เพิ มศักยภาพการ
ทํางานในแต่ละหน่ วยธุ รกิ จให้มีความเชื อมโยงกัน ลดกระบวนการขั'นตอนที ซํ'าซ้อน ปรับจํานวน
พนักงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับจํานวนฝูงบินและกําลังการผลิต
2. การลดต้นทุนบุคลากร: บริ ษทั ฯ ปรับเปลียนสภาพการจ้างและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร รวมทั'ง
มีการปรับปรุ งสวัสดิการให้สอดคล้องกับธุ รกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการประกาศโครงการต่างๆ
เช่ น โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงิ นเดื อนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can) โครงการ
ร่ วมใจเสี ยสละเพือองค์กร (Mutual Separate Plan : MSP)
3. การลดต้นทุนค่าเช่าเครื องบิน : บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําหนังสื อข้อตกลง (Letter of Intent : LOI) กับผูใ้ ห้เช่า
เครื องบิน เพือแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการที จะแก้ไขสัญญาดําเนิ นงานและสัญญาเช่าทางการเงิน
ในปั จจุบนั ทั'งนี' หนังสื อข้อตกลงดังกล่าวยังได้กาํ หนดเรื องการชําระค่าเช่ าในช่ วงระยะเวลาตามที
ระบุไว้ให้คาํ นวณตามชัวโมงการใช้เครื องบินทีเกิดขึ'นจริ ง (Power by the Hour)
4. ลดต้นทุนการดําเนิ นงานในด้านอืนๆ : บริ ษทั ฯ ได้มีการลดการใช้สินค้าและบริ การให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบ ัน ตลอดจนเจรจากับเจ้าหนี' การค้า ผูใ้ ห้บริ การด้านต่ างๆ เพื อต่ อรองเงื อนไขใน
สัญญาต่างๆ และบริ หารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ'น
5. หารายได้ในช่วงทีสถานการณ์การบินยังไม่กลับมาเป็ นปกติ โดย
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5.1 รายได้จากธุ รกิจการบิน : บริ ษทั ฯ ทําการบินเทียวบินขนส่ งสิ นค้า และเทียวบินรับผูโ้ ดยสารกลับ
ประเทศ (Repatriation Flight) โดยในช่ ว งที สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19
ยังคงรุ นแรง บริ ษทั ฯ ได้ปรับเที ยวบิ นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยังคงให้บริ การเที ยวบิ น
สนับสนุนนโยบายภูเก็ต Sandbox ตามแผนทีวางไว้ แต่เพิมเทียวบินทีรองรับการขนส่ งสิ นค้ามาก
ขึ'น
5.2 รายได้จากธุ รกิจทีสนับสนุนการบิน : บริ ษทั ฯ พยายามปรับตัวและริ เริ มสิ งใหม่ๆ เพือเพิมรายได้
เช่น การเปิ ดภัตตาคาร “อร่ อยล้นฟ้า ไม่บินก็ฟินได้” การเปิ ดให้บริ การเข้าเยียมชมและทดลองทํา
การบิ นด้วยเครื องฝึ กบิ นจําลอง (Flight Simulator) และมีแผนงานขยายธุ รกิ จ Master Franchise
ร้าน Puff&Pie ไปทัวประเทศ
5.3 รายได้อืนๆ เพือเพิมกระแสเงินสด : บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการต่างๆ เพือเพิมกระแสเงินสด เพือใช้
เป็ นทุ นหมุนเวียน และเตรี ยมความพร้ อมรองรับหากสถานการณ์ ดาํ เนิ นธุ รกิ จฟื' นตัวขึ' น เช่ น
ขายทรัพย์สินทีไม่จาํ เป็ นต่อการดําเนิ นงานหรื อเป็ นทรัพย์สินที ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ได้แก่ หุน้ ทีบริ ษทั ถืออยูใ่ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั บริ การเชื' อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ที ดิ นพร้ อมสิ งปลูก
สร้ าง เครื องบิ น และเครื องยนต์ที ไม่ ได้ใช้งานแล้ว โดยในปี 2564 ได้ข ายหุ ้นที ถื อ ในบริ ษ ัท
บริ การเชื' อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ขายที ดินเปล่าจังหวัดเชี ยงใหม่ ขายทีดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี ขายที ดินพร้อมสิ งปลูก
สร้างของสํานักงานหลานหลวง และสํานักงานขายจังหวัดภูเก็ต รวมทั'งเครื องยนต์ทีไม่ใช้งานแล้ว
6. การปรั บ โครงสร้ างหนี' : บริ ษ ทั ฯ ขยายเวลาการชําระหนี' ออกไป โดยการพักชําระหนี' เงิ นต้น และ
ดอกเบี'ย 2-3 ปี ปรับลดภาระหนี'ในส่ วนดอกเบี'ยตามภาระผูกพันเดิม ปรับลดภาระผูกพันตามสัญญา
เช่า/ซื' อเครื องบิน และเพิมทางเลือกในการชําระหนี' ตามกรอบการดําเนินการทีได้ระบุไว้ในแผนฟื' นฟู
กิจการ โดยการปรับปรุ งดังกล่าว บริ ษทั ฯ รับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' ในปี 2564 เป็ น
จํานวนเงินทั'งสิ' น 61,807 ล้านบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.3)
7. เมื อวัน ที 8 กรกฎาคม 2564 มี มติ ที ประชุ มคณะผูบ้ ริ ห ารแผน ครั' งที 5/2564 อนุ มตั ิ ให้ลดทุ น จด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จากจํานวน 26,989,009,500 บาท เหลื อจํานวน 21,827,719,170 บาท โดยการ
ตัด หุ ้นในบริ ษ ทั ที ยังไม่ ได้ออกและจําหน่ ายจํานวน 516,129,033 หุ ้น ตามที กําหนดในแผนฟื' นฟู
กิ จการ บริ ษ ัท ฯ ได้ยื นคําร้ อ งต่ อ ศาลล้ม ละลายกลางเพื อให้ ศ าลมี ค าํ สั งอนุ ญ าตให้ ผูบ้ ริ ห ารแผน
ดําเนิ นการจดทะเบี ยนลดทุ นจดทะเบี ยนบริ ษทั และดําเนิ นการจดทะเบี ยนเปลียนแปลงทุ นต่ อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ในวันที 17 สิ งหาคม 2564
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ในปี 2564 เปรี ยบเที ยบกับปี 2563 ซึ งไตรมาสแรกยังทําการบิ นปกติ เนื องจากเป็ นช่ วงเริ มระบาดของ
COVID-19 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 52.8% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(RPK) ลดลง 86.1% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 19.1% ตํากว่าปี ก่อนซึ งเฉลียที 64.7% และมี
จํานวนผูโ้ ดยสารที ทําการขนส่ งรวมทั'งสิ' น 1.64 ล้านคน ลดลงจากปี ก่ อน 72.1% สําหรั บด้านการขนส่ งสิ นค้ามี
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) ตํากว่าปี ก่อน 42.8% ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) ตํากว่าปี ก่อน
8.1% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลียเท่ากับ 94.1% สู งกว่าปี ก่อนทีเฉลียเท่ากับ 58.6%
ผลการดําเนิ นงานไม่รวมรายการที เกิ ด ขึ' นครั' งเดี ยว ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี รายได้รวม
ทั'งสิ' น 23,747 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 24,684 ล้านบาท (51%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
และสิ นค้าลดลง 24,599 ล้านบาท (59.9%) รายได้จากการบริ การอืนๆ ลดลง 1,545 ล้านบาท (23.2%) เนื องจาก
มาตรการจํากัดการเดิ นทางระหว่างประเทศทั'งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ แต่มีรายได้อืนเพิ มขึ' น 1,460
ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการรับรู ้รายได้ทีเกิ ดจากการหักกลบลบหนี' ค่าบริ การรายเดื อนและการซ่ อมบํารุ งตาม
สัญญาที ค้างชําระตามข้อตกลงระงับข้อพิ พาทเรี ยกร้องค่ าเสี ยหายที เกี ยวข้องกับการชํารุ ดของเครื องยนต์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานรวมทั'งสิ' น 43,449 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 40,396 ล้านบาท (48.2%) เนื องจากค่าใช้จ่าย
ดําเนิ นงานที แปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อปริ มาณการขนส่ งลดลง และมีการดําเนิ นการเพือลดค่าใช้จ่าย
ตามแผนฟื' นฟูกิจการ แต่ยงั ไม่เพียงพอที จะชดเชยรายได้ทีสู ญเสี ยไปจากการที ไม่สามารถทําการบิ นได้ตามปกติ
ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการที เกิ ดขึ' นครั'งเดี ยว 19,702 ล้านบาท แต่
ขาดทุ นลดลงจากปี ก่ อน 15,712 ล้านบาท (44.4%) นอกจากนั'นยังมี ตน้ ทุ นทางการเงิ นจํานวน 9,490 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 2,704 ล้านบาท (22.2%)
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายการที เกิ ดขึ' นครั'งเดี ยว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 81,525 ล้านบาท ส่ วน
ใหญ่เกิดจาก กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกําไร
จากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 55,113 ล้านบาท ในขณะที ปี ก่ อนขาดทุ นสุ ทธิ
141,180 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่ วนที เป็ นของบริ ษ ทั ใหญ่ 55,118 ล้านบาท คิ ด เป็ นกําไรต่ อหุ ้น 25.25 บาท
ในขณะที ปี ก่ อนขาดทุนต่อหุ ้น 64.67 บาท โดยมี EBITDA เป็ นลบ จํานวน 8,846 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,473
ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับ -37.3% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ -23.4%

2. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานปี 2564
งบการเงิ นรวมสําหรั บปี 2564 ประกอบด้วยงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และงบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อย t บริ ษ ทั
ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชี ย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด 3) บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์
เวย์ จํากัด 4) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง จํากัด และ 5) บริ ษทั ทัวร์เอื'องหลวง จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที#สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ'าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ'ามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ'ามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการที#เกิดขึน! ครั!งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการที#เกิดขึน! ครั!งเดียว
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการขายเงินทรัพย์สิน
บวก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี'
บวก กําไรจากการเปลียนสัดส่ วนเงินลงทุน
บวก รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หัก โครงการร่ วมใจจากองค์กร
หัก เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน (กลับรายการ)
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 (กลับรายการ)
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บวก ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนที#เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
(บาท)

2564

2563

23,747
5,529
10,928
5,115
2,175
43,449
5,926
37,523
(19,702)
9,490
(29,192)
2,834
1,593
61,807
8,840
4,681
1,306

48,431
34,163
6,893
6,660
715
83,845
12,386
71,459
(35,414)
12,194
(47,608)
206
3,098
-

(20,013)
(170)
(7,618)
(127)
52,333
55,113
55,118
25.25

82,703
261
(895)
(511)
5,227
(140,097)
(141,180)
(141,171)
(64.67)

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%
-24,684
-51.0
-28,634
-83.8
+4,035
+58.5
-1,545
-23.2
+1,460
+204.2
-40,396
-48.2
-6,460
-52.2
-33,936
-47.5
+15,712
+44.4
-2,704
-22.2
+18,416
+38.7
+2,834
+1,593
+61,807
-206
-100.0
+8,840
+1,583
+51.1
+1,306
-102,716
-431
-6,723
+384
-5,227
+192,430
+196,293
+196,289
+89.92

-124.2
-165.1
-751.2
+75.1
-100.0
+137.4
+139.0
+139.0
+139.0
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2564
ข้ อมูลการดําเนินงานที#สําคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
นํ'าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
เครื องบินทีใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 31 ธ.ค.
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ'ามันเฉลีย

2563

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%

(ล้านบาท)
(ล้านคน)
(ล้านทีนัง-กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-ก.ม.)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พันกก.)
(บาท/ตัน-กม.)
(ลํา)
(ชัวโมง)
(ชัวโมง/ลํา/วัน)

(8,846)
1.64
11,224
2,147
19.1
2.52
581
547
94.1
132,347
19.16
87
57,318
5.4

(11,319)
5.87
23,789
15,398
64.7
2.17
1,015
595
58.6
167,531
11.06
103
116,526
6.6

+2,473
-4.23
-12,565
-13,251

-35,184
+8.10
-16
-59,208
-1.2

+21.8
-72.1
-52.8
-86.1
-45.6
+16.1
-42.8
-8.1
+35.5
-21.0
+73.2
-15.5
-50.8
-18.2

(USD/BBL)

31.9771
37.8123
29.1454
82.54

31.2937
35.6769
29.3258
74.11

+0.6834
+2.1354
-0.1804
+8.43

+2.2
+6.0
-0.6
+11.4

+0.35
-434
-48

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี' 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
ในปี 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีรายได้รวม (ไม่รวมรายการที เกิ ดขึ' นครั'งเดี ยว) จํานวน 23,747 ล้านบาท
ลดลง 24,684 ล้านบาท (51%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี'
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา! หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่ าโดยสารและค่ านํ'าหนักส่ ว นเกิ น มี จาํ นวน 5,529 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 28,634
ล้านบาท (83.8%) จากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารที ลดลง 86.1% ซึ งเป็ นผลมาจากการที บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ยกเลิ ก เที ยวบิ น แบบประจํา ทั'งหมดเป็ นการชัวคราว ตั'ง 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 ครั' งตั'งแต่ ว นั ที
1 มิถุนายน 2563 แต่เนื องจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื องมาจนถึงระลอกทีสาม เมือเดือน
เมษายน 2564 จนเมือวันที 12 กรกฎาคม 2564 มี การขยายการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารราชการใน
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สถานการณ์ฉุกเฉิ นออกไปถึง 30 กันยายน 2564 และสํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทยมีประกาศห้ามมิ
ให้ผูด้ าํ เนิ นการเดิ นอากาศปฏิบตั ิ การบิ นรับส่ งผูโ้ ดยสารเข้าหรื อออกพื'นที ควบคุมสู งสุ ด ตั'งแต่วนั ที 21 กรกฎาคม
2564 เป็ นผลให้สายการบินไทยสมายล์ตอ้ งหยุดให้บริ การเที ยวบินทั'งหมด โดยกลับมาให้บริ การได้อีกครั'งตั'งแต่
1 กันยายน 2564 เป็ นต้นมาภายใต้ขอ้ จํากัดด้านการปฏิบตั ิการการบิน ในขณะที บริ ษทั ฯ ได้เริ มให้บริ การเทียวบิน
สนับสนุ นนโยบายภูเก็ต Sandbox ตั'งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นมา และเริ มกลับมาทําการบิ นและให้บริ การเต็ม
รู ปแบบอีกครั'ง เมือวันที ‰Š ตุลาคม stuv จากนโยบายการเปิ ดประเทศเมือวันที Š พฤศจิกายน stuv อย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ทีทวีความรุ นแรงขึ'นอีกครั'งในช่ วงปลายเดือน
พฤศจิกายนต่อเนืองจนถึงปั จจุบนั มีผูต้ ิดเชื'อทัวโลกเพิมขึ'นสู งมาก หลายประเทศเริ มใช้มาตรการจํากัดการเข้าออก
ประเทศอี กครั' ง ทําให้ตอ้ งมี การพิ จารณาปรั บจํานวนเที ยวบิ นตามจํานวนความต้องการของผูโ้ ดยสารที ลดลง
ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ ภาวะปกติได้
รายได้ จากการขนส่ งสิ นค้ าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่ าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณ ฑ์ มี จาํ นวน 10,928 ล้านบาท เพิ มขึ' นจากปี ก่ อน 4,035
ล้านบาท (58.5%) โดยมีรายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริ การแบบเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ไปยังเมืองปลายทางตาม
ความต้องการของลูกค้า เป็ นผลให้รายได้เฉลียต่อหน่ วยสู งขึ' นถึง 73.2% ถึงแม้จะมีปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
ลดลง 8.1% จากการที บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยกเลิกเที ยวบิ นแบบประจําทั'งหมดเป็ นการชัวคราวเช่ นเดี ยวกับการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร
รายได้ กิจการอื#น ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุ รกิจ ได้แก่การบริ การภาคพื'น ครัวการบิน การบริ การ
คลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุ นอืนๆ รวมจํานวน 5,115 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,545 ล้านบาท (23.2%)
สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนสายการบิ นลูกค้าที ลดลง จากการที สํานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.)
ได้ก ําหนดเงื อนไขในการอนุ ญาตให้ อากาศยานทําการบิ นเข้าออกประเทศไทยเพื อป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ส่ งผลให้รายได้จากทุกหน่วยธุรกิจตํากว่าปี ก่อน


รายได้ อื#น มีจาํ นวน 2,175 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 1,460 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกรายได้จาก
การหักกลบลบหนี'ค่าบริ การและซ่อมบํารุ งเครื องยนต์ จํานวน 45.5 MUSD หรื อประมาณ 1,457 ล้านบาท ตามทีระบุ
ในแผนฟื' นฟูกิจการ
ค่ าใช้ จ่าย
ในปี 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการที เกิ ดขึ' นครั'งเดี ยว) 43,449 ล้านบาท
ลดลง 40,396 ล้านบาท (48.2%) โดยมีรายละเอียด ดังนี'
ค่ านํ!ามันเครื# องบิน จํานวน 5,926 ล้านบาท คิ ดเป็ น 13.6% ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 6,460 ล้านบาท
(52.2%) เป็ นผลมาจากจํานวนเที ยวบิ นลดลง ทําให้ปริ มาณการใช้น' าํ มันตํากว่าปี ก่อน แต่ราคานํ'ามันเพิมขึ' นเมือ
เทียบกับปี ก่อน 11.4%


ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํ!ามัน มีจาํ นวนรวมทั'งสิ' น 37,523 ล้านบาท ลดลง 33,936 ล้านบาท
(47.5%) โดยมีรายละเอียดดังนี'
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หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา! มัน

2564

2563

9,264
2,415
615
5,704
12,544
1,265
491
837
4,388
37,523

17,448
6,727
1,552
7,872
27,704
219
2,111
1,952
5,874
71,459

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%
-8,184
-4,312
-937
-2,168
-15,160
+1,046
-1,620
-1,115
-1,486
-33,936

-46.9
-64.1
-60.4
-27.5
-54.7
+477.6
-76.7
-57.1
-25.3
-47.5

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 ค่ าสิ นค้าและพัสดุ ใช้ไป ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการขายและโฆษณา รวมจํานวน 10,062 ล้านบาท ตํากว่า
ปี ก่ อน 10,152 ล้านบาท (50.2%) ซึ งเป็ นผลมาจากการที บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยกเลิ กเที ยวบิ นประจําเป็ นการ
ชัวคราว ตั'งแต่ไตรมาสที 2 ของปี 2563 เป็ นต้นมา
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 27,461 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่ อน 23,784
ล้านบาท (46.4%) โดยมีรายละเอียดดังนี'
- ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ไม่ รวมสํารองเงิ นชดเชยพนักงานที เข้าร่ วมโครงการร่ วมใจจาก
องค์กร เงิ นชดเชยกรณี เลิกจ้าง และรายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร) มีจาํ นวน
9,264 ล้านบาท ลดลง 8,184 ล้านบาท (46.9%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากจํานวนพนักงานประจําและพนักงาน Outsource
ทีลดลง โดยตั'งแต่ปลายปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการร่ วมใจเสี ยสละเพือองค์กร 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ร่ วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และโครงการลาระยะยาว (“LW20” ) และโครงการร่ วม
ใจจากองค์กรอี ก 3 โครงการ ในปี 2564 ได้แก่ Mutual Separation Plan B (“MSP B”), Mutual Separation Plan C
(“MSP C”) และ Mutual Separation Plan D (“MSP D”) รวมทั' งมี ก ารเลิ ก จ้ า งพนั ก งานทั' งในประเทศและ
ต่างประเทศด้วย
- ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย มีจาํ นวน 12,544 ล้านบาท ลดลง 15,160 ล้านบาท (54.7%) สาเหตุ
หลักจากการปรับด้อยค่าเครื องบินเมือสิ' นงวดปี 2563
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- ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่มีจาํ นวน 1,265 ล้านบาท เพิมขึ'น 1,046 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นค่าเช่า
เครื องบิน (Power by the Hour) ตามทีบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําข้อตกลง (Letter of Intent : LOI) กับผูใ้ ห้เช่าเครื องบิ นทีอยู่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ งได้กาํ หนดเรื องการชําระค่าเช่า
- ค่าใช้จ่ายอืน มีจาํ นวน 4,388 ล้านบาท ลดลง 1,486 ล้านบาท (25.3%) จากมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ฯ อย่างเข้มงวด เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าสาธารณู ปโภค ค่าจ้างงาน (Outjob) เป็ นต้น
ต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 9,490 ล้านบาท ลดลง 2,704 ล้านบาท (22.2%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการที ศาล
ล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบแผนฟื' นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ตามมติทีประชุมเจ้าหนี' เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั ฯ จึ งได้รับ รู ้ ดอกเบี' ยจ่ายของหนี' สินทางการเงิ นด้วยอัตราดอกเบี' ยตลาด หรื ออัตราดอกเบี' ยที แท้จริ งตาม
สัญญาเดิมแล้วแต่กรณี (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.3.1) ในขณะทีปี ก่อนบันทึกดอกเบี'ยผิดนัดชําระ
กําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 2,834 ล้านบาท ประกอบด้วย
- กําไรจากการขายหุน้ บริ ษทั บริ การเชื' อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 2,714 ล้านบาท
โดยเมื อวันที 19 มกราคม 2564 ขายหุ ้นจํานวน 98.98 ล้านหุ ้น รั บรู ้ กาํ ไร 2,004 ล้านบาท และขายหุ ้น
เพิ มเติ มในระหว่างวันที 21 กันยายน - 25 พฤศจิ กายน 2564 รวมประมาณ 23.09 ล้านหุ ้น รั บรู ้ กาํ ไร 710
ล้านบาท
- กําไรจากการขายหุ ้นในบริ ษ ทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 120 ล้านบาท ที ขายใน
ระหว่างวันที 10 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2564 จํานวน 163.01 ล้านหุน้
กําไรจากการขายทรั พ ย์ สิน จํานวน 1,593 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรจากการขายที ดิ นพร้ อ มสิ งปลู กสร้ าง
อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี 415 ล้านบาท จากการขายทีดินและอาคารสํานักงานหลานหลวง จํานวน 441 ล้านบาท
จากการขายทีดินและอาคารสํานักงานภูเก็ต จํานวน 61 ล้านบาท และจากการขายทรัพย์สินอืนๆ
กําไรจากการปรั บโครงสร้ างหนี! จํานวน 61,807 ล้านบาท ประกอบด้ว ยกํา ไรจากการปรับ ปรุ งรายการ
ดอกเบี' ยผิดนัดชําระ การตัดรายการและการปรับปรุ งหนี' สินทางการเงิ นซึ งรวมทั'งเงิ นกูย้ ืมและหุ ้นกูจ้ ากการวัด
มูลค่าหนี' สินใหม่ตามแผนฟื' นฟูกิจการและคําสังจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ การปรับ ปรุ งมูลหนี' ให้เป็ นไป
ตามคําสังจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ การปรับปรุ งหนี' สินสําหรับเจ้าหนี' ภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การซ่ อม
บํารุ งเครื องยนต์ และการบอกยกเลิกสัญญาที มีภาระเกิ นควรกว่าประโยชน์ทีจะพึงได้ (หมายเหตุประกอบงบ
การเงิ นข้อ 5.3)
รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์ พ นั กงาน 8,840 ล้านบาท จากการปรั บ โครงสร้ างองค์กร และนโยบาย
ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการต่างๆ
โครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan (“MSP”) ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศโครงการ
ร่ ว มใจจากองค์ ก รเพิ มเติ ม จากปี ก่ อ นรวม 3 โครงการ ได้แ ก่ Mutual Separation Plan B (“MSP B”), Mutual
Separation Plan C (“MSP C”) และ Mutual Separation Plan D (“MSP D”) โดย “MSP B” เป็ น โครงการต่ อ
เนื องมาจากโครงการ “LW20” ของปี ก่อน ซึ งทั'ง 3 โครงการให้พนักงานแสดงเจตนาเข้าร่ วมโครงการและลาออก
จากบริ ษทั ฯ ด้วยความสมัครใจ โดยพนักงานจะได้เงินตอบแทนตามทีระบุไว้ในโครงการ ทั'งนี' เริ มมีการทยอยจ่าย
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ให้พ นักงานที เข้าโครงการตั'งแต่ เดื อนมิ ถุนายน 2564 และตั'งสํารองในส่ วนที คงค้างของทุ กโครงการรวมเป็ น
ค่าใช้จ่ายทั'งสิ' นในปี 2564 ประมาณ 4,681 ล้านบาท
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้ างงาน จํานวน 1,306 ล้านบาท เป็ นการเลิ กจ้างโดยจ่ ายค่ าชดเชยพนักงานทั'งใน
ประเทศและต่างประเทศ อันเนื องมาจากบริ ษทั ฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื' นฟูกิจการ มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งองค์กร
ทุกๆ ด้าน เพือลดต้นทุนและเพิมศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบริ หารจัดการกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามแผน
ฟื' นฟูกิจการ
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของเครื# องบิ นและสิ นทรั พ ย์ สิทธิ การใช้ และอุ ปกรณ์ การบิ นหมุ นเวีย น (กลั บ
รายการ) จํานวน 20,013 ล้านบาท ลดลง 102,716 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตาม
เงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) หรื อสัญญาเช่าใหม่
ของแต่ละสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าเครื องบิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าซึ# งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที# ] (กลับรายการ) จํานวน 170
ล้านบาท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี#ย นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 7,618 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศที ยังไม่เกิดขึ'น (Unrealized FX Loss) จํานวน 11,671 ล้านบาท ซึ งเกิดจากการปรับ
ยอดเงินกูร้ วมหนี'สินตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน และสิ นทรัพย์หนี' สินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท
ณ วันสิ' นงวดจากการที เงิ นบาทต่ อเงิ นสกุลยูโร และดอลล่าร์ สหรั ฐฯ อ่อนค่ าเมื อเที ยบ ณ 31 ธันวาคม 2564 กับ ณ
31 ธันวาคม 2563 และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศที เกิ ดขึ' นแล้ว (Realized FX Gain) จํานวน 4,053
ล้านบาท
ส่ วนแบ่ งขาดทุ นจากเงินลงทุ นในบริ ษัทร่ ว ม มี จาํ นวน 127 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 384 ล้านบาท (75.1%)
สาเหตุ สําคัญเกิ ดจากการรั บรู ้ ส่วนแบ่ งขาดทุ นจากบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลดลง ‰•‰ ล้านบาท
เนื องจากตั'งแต่ไตรมาส 3 ของปี stu‰ ไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) อีกต่อไป
เนื องจากมูลค่ าเงิ นลงทุ นตามวิธีส่ วนได้เสี ยเท่ ากับศู นย์ อย่างไรก็ตามส่ วนแบ่ งขาดทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมเพิ มขึ' นจาก
ผลกระทบ COVID-19
EBITDA ของปี 2564 ติ ด ลบจํา นวน 8,846 ล้า นบาท ลดลง 2,473 ล้า นบาท โดยมี EBITDA Margin
-37.3% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ -23.4%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื องบิน
อืน ๆ (ทีไม่ใช่เครื องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2564
89
30
119

2563
428
335
763
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ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายจ่ายเพื อการลงทุน 119 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 644 ล้านบาท โดย
รายจ่ายเพือการลงทุนในปี 2564 ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนซื' ออะไหล่เครื องบินหมุนเวียน
การจัดหาเงินทุน
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ไม่ได้มีการจัดหาเงินทุนเพิมเติม
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี'
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม# ขึน! (ลดลง)

ม.ค.-ธ.ค.
2564
2563
(9,847)
7,438
(758)

(9,814)
(35)
(3,292)

7

157

1
(3,159)

(5)
(12,989)

ในปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 9,847 ล้านบาท สู งกว่าปี
ก่อน 33 ล้านบาท และมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 758 ล้านบาท ในขณะที ปี ก่อนใช้เงินสดไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินถึง 3,292 ล้านบาท สาเหตุหลักเนืองจากเงินสดจ่ายชําระหนี'นอ้ ยกว่าปี ก่อนจากการหยุดพักชําระ
หนี' จนเมือวันที 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื' นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม ในปี นี' มี
เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุนจํานวน 7,438 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 7,473 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงิ นสดรับ
จากการจําหน่ ายขายทรัพย์สินและเงิ นลงทุ น 7,552 ล้านบาท เป็ นผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันที
31 ธันวาคม 2564 มี จาํ นวน 5,515 ล้านบาท ลดลง 3,159 ล้านบาท จากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ณ วันที
31 ธันวาคม 2563 ซึ งมีอยูจ่ าํ นวน 8,674 ล้านบาท

เครื# องบิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี เครื องบิ นที ใช้ในการดําเนิ นงาน จํานวน 87 ลํา (รวม
เครื องบิ นแอร์ บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ งใช้ดาํ เนิ นงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด) ลดลงจาก ณ สิ' นปี
ก่อน 16 ลํา และมีเครื องบิ นที บริ ษทั ปลดระวาง และเครื องบิ นอยู่ระหว่าดําเนิ นการขายและพิ จารณาผูเ้ สนอซื' อ รวม
ทั'งสิ' น จํานวน 26 ลํา
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สิ นทรัพ ย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 161,219 ล้านบาท ลดลงจากวันที
‰Š ธันวาคม 2563 จํานวน 48,078 ล้านบาท (23%) โดยมีรายละเอียด ดังนี'
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.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

%

5,515
4,321
14,959

3.4
2.7
9.3

8,674
793
10,784

4.1
0.4
5.2

-3,159
+3,528
+4,175

-36.4
+444.9
+38.7

24,795
34,493
69,652
32,279
161,219

15.4
21.4
43.2
20.0
100.0

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

9.7
20.1
55.8
14.4
100.0

+4,544
-7,634
-47,170
+2,182
-48,078

+22.4
-18.1
-40.4
+7.2
-23.0

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 24,795 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 15.4% ของสิ นทรัพย์ท' งั หมด เพิมขึ'นจากวันที
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 4,544 ล้านบาท (22.4%) โดยมีรายการทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ลดลง 3,159 ล้านบาท (36.4%) จากการใช้ไปในการดําเนิ นงาน และ
การจ่ายชําระหนี'สิน ถึงแม้วา่ จะมีเงินสดรับจากขายทรัพย์สินและเงินลงทุนรวมประมาณ 7,552 ล้านบาท
- สิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียนที ถื อไว้เพื อขาย เพิ มขึ' น 3,528 ล้านบาท (444.9%) สาเหตุ หลักจากการในปี
2564 บริ ษทั ฯ มีการจัดประเภทเครื องบิน และเครื องยนต์ ซึ งอยู่ระหว่างการประกาศขายและการดําเนิ นการหาผูซ้ 'ื อ
รวมทั'งทีดินและอาคารสํานักงานทีได้รับการอนุมตั ิให้ประกาศขายและดําเนิ นการหาผูซ้ 'ื อแล้ว จากทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ในขณะทีในระหว่างปี มีการโอน
กรรมสิ ทธิ‘ เครื องบิน เครื องยนต์ และที ดิ นและอาคารบางส่ วนให้แก่ผูซ้ 'ื อแล้ว รวมทั'งมีการจําหน่ ายเงินลงทุนใน
บริ ษทั บริ การเชื'อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10, 12)
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึ'น 4,175 ล้านบาท (38.7%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี' การค้าและลูกหนี'
หมุนเวียนอืนเพิมขึ'น 3,947 ล้านบาท (65%) จากลูกหนี' จากการจ้างซ่ อมของหน่วยงานราชการ ประกอบกับค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้าเพิมขึ'น จากค่าซ่อมและค่านํ'ามันจ่ายล่วงหน้า
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 34,493 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 21.4% ของสิ นทรัพย์ท' งั หมดลดลง
จากวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 7,634 ล้านบาท (18.1%) โดยมี สาเหตุ หลักจากการจัดประเภท เครื องบิ น
เครื องยนต์ รวมทั'งที ดิ นและอาคาร ที ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ประกาศขายและดําเนิ นการหาผูซ้ 'ื อ ไปเป็ นสิ นทรั พ ย์ไม่
หมุนเวียนที จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ตามทีได้กล่าวแล้วข้างต้น (หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ
10, 12 )
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สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ มีจาํ นวน 69,652 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 43.2% ของสิ นทรัพย์ท' งั หมด ซึ งประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์
ถาวรอืน ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 47,170 ล้านบาท (40.4%) สาเหตุหลักจากการปรับปรุ งรายการ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ตามเงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่ าตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลงหรื อสัญญาเช่าใหม่
ของแต่ละสัญญาเช่ ากับผูใ้ ห้เช่าเครื องบิ น ซึ งมีผลตั'งแต่วนั ที ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื' นฟูกิจการ
เมือวันที 15 มิถุนายน 2564 โดยเป็ นการปรับปรุ งลดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าสําหรับเครื องบินภายใต้
สั ญ ญาเช่ าดําเนิ นงาน 39 ลํา และสั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น 15 ลํา ในขณะที ในปี stuv บริ ษ ัทบันทึ กกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื องบินสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ จํานวน 19,841 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
13, 27 )
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื นๆ มี จาํ นวน 32,279 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 20% ของสิ นทรัพย์ท' งั หมด เพิ มขึ' น
จากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 2,182 ล้านบาท (7.2%) สาเหตุมาจากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเพิมขึ'น
2,205 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบข้อ 15) และเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื องบินเพิมขึ'น 1,369 ล้านบาท (9.7%)
สาเหตุหลักจากการปรับปรุ งอัตราแลกเปลียนของเงินประกันการบํารุ งรักษาเครื องบินตามสัญญาเช่าทีผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บ
เป็ นประกันในการบํารุ งรักษาเครื องยนต์เครื องบินตามสภาพการบิ น และเงือนไขการบํารุ งรักษาเครื องยนต์ตามตาราง
การบํารุ งรักษา ในขณะทีมีการโอนเงินฝากของกองทุนบําเหน็จเพือชําระให้กบั พนักงานสมาชิ กกองทุนฯ ทีพ้นสภาพ
และมีการปรับลดเงินมัดจําสัญญาเช่าเครื องบินตามเงือนไขทีระบุในหนังสื อสัญญาเช่าทีแก้ไขเพิมเติม
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในปี 2564 เท่ากับร้อยละ 33.4 ในขณะทีปี ก่อนเท่ากับ
ร้อยละ -55.1
หนีส! ิ น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 หนี' สินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีจาํ นวน 232,470 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 105,492 ล้านบาท (31.2%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี'สิน ดังนี'
งบการเงินรวม
31 ธ.ค.2564
% ของ

ล้ านบาท
หนี' สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี' สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี' สินระยะยาว
หนี' สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีส! ิ น

31 ธ.ค.2563

หนีส! ิ นรวม

เปลี#ยนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

หนีส! ิ นรวม

%

46,742

20.1

83,285

24.6

-36,543

-43.9

606

0.3

218,811

64.8

-218,205

-99.7

139,269

59.9

5

-

+139,264

-

45,853

19.7

35,861

10.6

+9,992

+27.9

232,470

100.0

337,962

100.0

-105,492

-31.2

เมือวันที 15 มิถุนายน 2564 จากการที ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื' นฟูกิจการตามมติ
ของทีประชุมเจ้าหนี' เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564 ส่ งผลให้
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- บริ ษทั วัดมูลค่าใหม่สาํ หรับหนี' สินทางการเงินใน ส่ วนทีบริ ษทั ได้รับคําสังจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
สําหรับคําขอรับชําระหนี' ในการฟื' นฟูกิจการ ยกเว้นเจ้าหนี' หุ้นกูซ้ ึ งบริ ษทั ได้ปรับปรุ งเจ้าหนี' หุ้นกูท้ ' งั หมดให้เป็ นไป
ตามเงื อนไขของแผนฟื' นฟู กิจการ เนื องจากบริ ษ ัทพิ จารณาว่ามี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ามู ลค่ าหนี' สิ นก่ อน
ปรับปรุ งจะไม่แตกต่างจากมูลค่ าหนี' สินเมื อได้รับคําสังจากเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์อย่างมี สาระสําคัญ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5)
- เงินกูย้ ืมระยะสั'นซึ งตามแผนฟื' นฟูกิจการยังไม่ได้รับชําระภายในหนึ งปี จํานวน 14,990 ล้านบาท ได้
ถู ก จัด ประเภทเป็ นหนี' สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นในหั ว ข้อ หนี' สิ น ระยะยาวตามเงื อนไขที ระบุ ไ ว้ใ นแผนฟื' นฟู กิ จการ
เช่ นเดี ยวกับเงิ นกูย้ ืมระยะยาว หุ ้นกู้ และหนี' สินตามสัญญาเช่ าที ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ที ปี ก่อนจัดประเภท
เป็ นหนี' สินหมุนเวียน ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นหนี' สินไม่หมุนเวียนในหัวข้อหนี' สินระยะยาวตามแผนการจ่ายชําระ
เงินตามเงือนไขทีระบุไว้ในแผนฟื' นฟูกิจการ
- เจ้าหนี' การค้าและเจ้าหนี' อืนบางส่ วน ทีบริ ษทั ฯได้รับคําสังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ถึงที สุ ดแล้ว ซึ ง
ตามแผนฟื' นฟูมีกาํ หนดการชําระเงิ นงวดแรก 30 มิ ถุนายน 2567 บริ ษทั ฯ ได้มีการปรั บปรุ งหนี' สิน และจัดเป็ น
ประเภทใหม่ เป็ นเจ้าหนี' การค้าและเจ้าหนี' ไม่ หมุ นเวี ยนอื น จํานวนรวม 19,560 ล้านบาท (หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 20)
หนี' สิ น หมุ นเวีย น ซึ งคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 20.1 ของหนี' สิ น ทั'งหมด มี จาํ นวน 46,742 ล้านบาท ลดลงจาก ณ
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 36,543 ล้านบาท (43.9%) สาเหตุหลักจากการจัดประเภทใหม่ของเงินกูย้ ืมระยะสั'น
และเจ้าหนี' การค้าและเจ้าหนี' อืนบางส่ วนที บริ ษทั ฯได้รับคําสังเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ถึงที สุ ดแล้ว ตามที กล่าว
ข้างต้น
หนี' สินระยะยาวรวมส่ วนของหนี' สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 60.2 ของ
หนี'สินทั'งหมด ลดลง 78,941 ล้านบาท (36.1%) โดยสาเหตุหลักจากการลดลงของหนี'สินตามสัญญาเช่าจากการวัด
มูลค่าหนี' สินตามสัญญาเช่าใหม่ ส่ วนหนึ งมาจากการปรับปรุ งตามเงือนไขที กําหนดไว้หนังสื อข้อตกลง (Letter of
Intent” หรื อ “LOI”) หรื อ สัญ ญาเช่ าใหม่ ข องแต่ ละสัญ ญาเช่ ากับ ผูใ้ ห้เช่ าเครื องบิ น และการวัดมู ลค่ าหนี' สิ นทาง
การเงิน ในส่ วนของหุ น้ กูท้ ' งั จํานวน และเงินกูย้ ืมระยะยาวทีบริ ษทั ฯ ได้รับคําสังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว (หมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.2, 7.3,18, 19)
หนี' สินไม่หมุนเวียนอืนๆ ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 19.7 ของหนี' สิ'นทั'งหมด เพิมขึ'น 9,992 ล้านบาท (27.9%) สาเหตุ
หลักเกิดจากมีเจ้าหนี' การค้าและเจ้าหนี' ไม่หมุนเวียนอืน เพิมขึ'น 19,560 ล้านบาท จากการจัดประเภทใหม่ โดยรับโอน
มาจากกลุ่มหนี' สินหมุนเวียน นอกจากนี' ยงั มีการประมาณการหนี' สินไม่หมุนเวียนเพิมขึ'น 1,618 ล้านบาท จากประมาณ
การค่าซ่ อมใหญ่เครื องบิน เครื องยนต์เครื องบิน และส่ วนประกอบอืนๆ สําหรับรายการซ่ อมทีจะต้องจ่ายเงินในอนาคต
ตามสัญญาเพือรับรู ้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ในขณะที ปรับลดการประมาณการหนี' สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน 10,143 ล้านบาท จากปรับโครงสร้างองค์กร และนโยบายผลประโยชน์ของพนักงานตาม
ระเบียบบริ ษทั ฯ ฉบับใหม่
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี' สินที มีภาระดอกเบี' ยต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เท่ ากับ -1.96 เท่ า เปรี ยบเที ยบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ที เท่ ากับ -1.82 เท่ า
และมีอตั ราส่ วนหนี'สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ -3.26 เท่า ในขณะทีปี 2563 เท่ากับ -2.63 เท่า
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เมือวันที 8 กรกฎาคม 2564 มีมติทีประชุมคณะผูบ้ ริ หารแผน ครั'งที 5/2564 อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จากจํานวน 26,989,009,500 บาท เหลือจํานวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ ้นในบริ ษทั ที ยังไม่ได้ออก
และจําหน่ายจํานวน 516,129,033 หุ น้ ตามทีกําหนดในแผนฟื' นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้ยืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลาง
เพือให้ศาลมีคาํ สังอนุญาตให้ผูบ้ ริ หารแผนดําเนิ นการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั และดําเนิ นการจดทะเบียน
เปลียนแปลงทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ในวันที 17 สิ งหาคม 2564
ณ วันที ‰Š ธันวาคม 2564 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยติ ดลบจํานวน 71,251 ล้านบาท
ติดลบลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 57,414 ล้านบาท เนืองจากปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ
สภาพคล่ อง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดจํานวน 5,515 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.4 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 3,159 ล้านบาท จากการใช้ไป
ในการดําเนินกิจการ ถึงแม้จะมีเงินสดรับจากจําหน่ายสิ นทรัพย์และเงินลงทุน ก็ตาม
ภาระผูกพันและหนีส! ิ นที#อาจเกิดขึน! ในภายหน้ า
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีหนี' สินที อาจเกิ ดขึ' นจากภาระผูกพันที มิได้แสดงในงบการเงิ น จาก
หนังสื อคํ'าประกันทีออกโดยธนาคารในประเทศและต่างประเทศ และภาระผูกพันตามสัญญา ทั'งนี'ตามมติทีประชุม
คณะผูบ้ ริ หารแผนให้บริ ษทั บอกเลิกสัญญาทีมีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ทีจะพึงได้ โดยบริ ษทั อยู่ระหว่างเจรจา
ขอยกเลิกสัญญาและมีภาระผูกพันจากการบอกเลิกสัญญาซึ งเป็ นไปตามแผนฟื' นฟูกิจการ และมีภาระผูกพันจาก
สัญญาเช่ าเครื องบิ นจํานวน 3 ลํา ระยะเวลา 10 ปี ซึ งมีกาํ หนดการรับมอบภายในปี 2565 (รายละเอียดตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35)

สรุ ปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในปี 2564 บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี รายได้รวม (ไม่รวมรายการที เกิ ดขึ' นครั'งเดี ยว)
ทั'งสิ' น 22,099 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่ อน 24,239 ล้านบาท หรื อ 52.3% สาเหตุ สําคัญ เนื องจากรายได้จากการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลง รวม 23,522 ล้านบาท หรื อ 62.4% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลงจากการที
บริ ษทั ฯ หยุดบินเทียวบินประจําชัวคราวตั'งแต่ไตรมาสที 2 ของปี 2563 นอกจากนี'รายได้กิจการอืน ลดลง 2,310 ล้านบาท
หรื อ 29.5% จากจํานวนสายการบินลูกค้าทีลดลง แต่มีรายได้อืนๆ เพิมขึ'น 1,593 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวม
รายการที เกิ ดขึ' นครั' งเดี ยว) ทั'งสิ' น 38,005 ล้านบาท ตํากว่ าปี ก่ อน 40,620 ล้านบาท (51.7%) สาเหตุ หลักเกิ ดจาก
ค่ าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยส่ วนใหญ่ ลดลงตามปริ มาณการผลิ ตและปริ มาณการขนส่ งที ลดลง และการลดค่ าใช้จ่าย
ดําเนิ นงานอืนอย่างเข้มงวด แต่ยงั ไม่เพียงพอที จะชดเชยรายได้ทีสู ญเสี ยไปจากการหยุดบินดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้
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ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ก่อนต้นทุนทางการเงิน ไม่รวมรายการทีเกิดขึ'นครั'งเดียว 15,906 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจาก
ปี ก่อน 16,381 ล้านบาท (50.7%)
นอกจากนี' ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกิดขึ' นครั'งเดียว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 80,774 ล้านบาท ส่ วนใหญ่
เกิดจาก กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกําไรจาก
การขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน
บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนินงานกําไรสุ ทธิ 58,275 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนขาดทุน 147,168 ล้านบาท คิดเป็ น
กําไรต่ อหุ ้น 26.70 บาท เปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อนที ขาดทุ นต่ อหุ ้น 67.42 บาท โดยมี EBITDA เป็ นลบจํานวน 4,908
ล้านบาท ตํากว่าปี ก่ อน 4,057 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ ากับ -22.2% เปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อนที เท่ ากับ
-19.4%
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที#สําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-ธ.ค.
2564
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ'าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ'ามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ'ามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการที#เกิดขึน! ครั!งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงาน ไม่ รวมรายการที#เกิดขึน! ครั!งเดียว
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการขายทรัพย์สิน
บวก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี'
บวก รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หัก โครงการร่ วมใจจากองค์กร
หัก เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน (กลับรายการ)
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)

2563

22,099
3,278
10,905
5,529
2,387
38,005
5,183
32,822
(15,906)
9,371
(25,277)
3,453
1,593
61,807
8,840
4,681
1,306

46,338
30,831
6,874
7,839
794
78,625
11,164
67,461
(32,287)
11,909
(44,196)
-

(20,013)
473
(8,472)
55,497
58,275
26.70

82,703
7,939
1,976
(948)
5,227
(146,087)
(147,168)
(67.42)

3,098
-

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%
-24,239
-52.3
-27,553
-89.4
+4,031
+58.6
-2,310
-29.5
+1,593
+200.6
-40,620
-51.7
-5,981
-53.6
-34,639
-51.3
+16,381
+50.7
-2,538
-21.3
+18,919
+42.8
+3,453
+1,593
+61,807
+8,840
+1,583
+51.1
+1,306
-102,716
-7,466
-1,976
-7,524
-5,227
+201,584
+205,443
+94.12

-124.2
-94.0
-100.0
-793.7
-100.0
+138.0
+139.6
+139.6
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ข้ อมูลการดําเนินงานที#สําคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
นํ'าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
เครื องบินทีใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 31 ธ.ค.
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ'ามันเฉลีย

(ล้านบาท)
(ล้านคน)
(ล้านทีนัง-กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-ก.ม.)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พันกก.)
(บาท/ตัน-กม.)
(ลํา)
(ชัวโมง)
(ชัวโมง/ลํา/วัน)

(USD/BBL)

เปลีย# นแปลง
ล้ านบาท
%

2564

2563

(4,908)
0.19
9,908
1,276
12.9
2.48
581
547
94.1
128,600
19.12
67
40,533
5.3

(8,965)
3.54
21,116
13,726
65.0
2.13
1,015
595
58.6
161,096
11.03
83
84,685
7.2

+4,057
-3.35
-11,208
-12,450

-32,496
+8.09
-16
-44,152
-1.9

+45.3
-94.6
-53.1
-90.7
-52.1
+16.9
-42.8
-8.1
+35.5
-20.2
+73.3
-19.3
-52.1
-26.4

31.9771
37.8123
29.1454
82.54

31.2937
35.6769
29.3258
74.11

+0.6834
+2.1354
-0.1804
+8.43

+2.2
+6.0
-0.6
+11.4

+0.35
-434
-48

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี ยน และกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี' ) - 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 31 ธันวาคม 2564 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมจํานวน 162,659 ล้านบาท
ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 46,830 ล้านบาท (22.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค.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

%

5,122
4,321
17,456

3.1
2.7
10.7

7,961
164
14,398

3.8
0.1
6.9

-2,839
+4,157
+3,058

-35.7
+21.2

26,899
34,443
62,326
38,991
162,659

16.5
21.2
38.3
24.0
100.0

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

10.8
20.1
52.9
16.2
100.0

+4,376
-7,650
-48,595
+5,039
-46,830

+19.4
-18.2
-43.8
+14.8
-22.4

- สิ นทรั พย์หมุนเวียนเพิ มขึ' นจํานวน 4,376 ล้านบาท (19.4%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากลู กหนี' การค้าและ
ลูกหนี' หมุนเวียนอืนและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิมขึ'น รวมทั'งสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย เพิมขึ'น 4,157
ล้านบาท จากการจัดประเภทเครื องบิ น และเครื องยนต์ ซึ งอยู่ระหว่างการประกาศขายและการดําเนิ นการหาผูซ้ 'ื อ
รวมทั'งทีดินและอาคารสํานักงานทีได้รับการอนุมตั ิให้ประกาศขายและดําเนิ นการหาผูซ้ 'ื อแล้ว จากทีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ มาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ในขณะทีในระหว่างปี มีการโอน
กรรมสิ ทธิ‘ เครื องบิ น เครื องยนต์ และที ดิ นและอาคารบางส่ วนให้แก่ผูซ้ 'ื อแล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ
10, 12) ในขณะที เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง 2,839 ล้านบาท (35.7 %) จากการใช้ไปในการดําเนิ น
กิจการ
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ ลดลงจํานวน 7,650 ล้านบาท (18.2%) สาเหตุหลักจากการจัดประเภท
เครื องบิ น เครื องยนต์ รวมทั'งที ดิ นและอาคาร ที ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ประกาศขายและดําเนิ นการหาผูซ้ 'ื อ ไปเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย ตามทีได้กล่าวแล้วข้างต้น
- สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ ซึ งประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าเงิ นทุ นและภาระผูกพันตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานเครื องบิ น และสัญญาเช่ าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์ถาวรอืนลดลง 48,595 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับลด
มูลค่าสิ ทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าใหม่ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลงหรื อสัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญา
เช่ากับผูใ้ ห้เช่าเครื องบิน ในขณะที บริ ษทั บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื องบินสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ในปี 2564
หนีส! ิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนี'สินรวมจํานวน 229,317 ล้านบาท ลดลง
จากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 107,407 ล้านบาท (31.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก

20
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31 ธ.ค.2564
% ของ

ล้ านบาท
หนี' สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี' สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี' สินระยะยาว
หนี' สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีส! ิ น

31 ธ.ค.2563

หนีส! ิ นรวม

เปลี#ยนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

หนีส! ิ นรวม

%

45,680

19.9

82,598

24.5

-36,918

-44.7

594

0.3

218,802

65.0

-218,208

-99.7

139,267

60.7

-

-

+139,267

-

43,776

19.1

35,324

10.5

+8,452

+23.9

229,317

100.0

336,724

100.0

-107,407

-31.9

- หนี' สินหมุนเวียนลดลง 36,918 ล้านบาท (44.7%) สาเหตุหลักจากเงิ นกูร้ ะยะสั'นลดลง 14,990 บาท จาก
การเปลี ยนกลุ่มไปอยู่กลุ่มเงิ นกูย้ ืมระยะยะยาวตามแผนฟื' นฟูกิจการ และการจัดประเภทใหม่ของ เจ้าหนี' การค้าและ
เจ้าหนี' อืนบางส่ วน ทีบริ ษทั ได้รับคําสังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ถึงทีสุ ดแล้ว ไปเจ้าหนี' การค้าและเจ้าหนี' ไม่หมุนเวียน
อืน จํานวนรวม 19,560 ล้านบาท
- หนี' สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี' สินระยะยาวที ถึ งกําหนดชําระภายในหนึ งปี ลดลง 78,941 ล้านบาท
(36.1%) เป็ นผลจากการวัดมูลค่าหนี' สินตามสัญญาเช่าใหม่ และการวัดมูลค่าหนี' สินทางการเงิน ในส่ วนของหุ ้นกู้
ทั'งจํานวน และเงินกูย้ ืมระยะยาวทีบริ ษทั ฯ ได้รับคําสังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18, 19)
- หนี' สินไม่หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึ' น 8,452 ล้านบาท (23.9%) สาเหตุหลักเกิ ดจากเจ้าหนี' การค้าและเจ้าหนี'
ไม่หมุนเวียนอืน เพิมขึ'น 19,560 ล้านบาท จากการจัดประเภทใหม่ โดยรับโอนมาจากกลุ่มหนี' สินหมุนเวียน ในขณะที
ปรั บลดการประมาณการหนี' สิ นไม่ หมุนเวี ยนสําหรั บผลประโยชน์พนักงาน 10,159 ล้านบาท จากปรั บโครงสร้ าง
องค์กร และนโยบายผลประโยชน์ของพนักงานตามระเบียบบริ ษทั ฯ ฉบับใหม่
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 8 กรกฎาคม 2564 มีมติ ทีประชุ มคณะผูบ้ ริ หารแผน ครั'งที 5/2564 อนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จากจํานวน 26,989,009,500 บาท เหลือจํานวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ น้ ในบริ ษทั ทียังไม่ได้ออกและ
จําหน่ายจํานวน 516,129,033 หุน้ ตามทีกําหนดในแผนฟื' นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้ยืนคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพือให้
ศาลมี ค ําสั งอนุ ญ าตให้ ผู บ้ ริ หารแผนดําเนิ นการจดทะเบี ยนลดทุ นจดทะเบี ยนบริ ษ ัทและดําเนิ นการจดทะเบี ยน
เปลียนแปลงทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ในวันที 17 สิ งหาคม 2564
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัท การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) มี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นติ ดลบจํานวน 66,658
ล้านบาท ติดลบลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 60,578 ล้านบาท เนืองจากในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
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4. ปัจจัยที#มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
เศรษฐกิ จโลกเริ มทยอยฟื' นตัวดี ข' ึ นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันน้อยลง
เนื องจากหลายประเทศสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดได้ดีและรวดเร็ วยิงขึ'น ถึงแม้ว่าจะมีความเสี ยงทีกําลังเผชิ ญ
กับการระบาดระลอกใหม่ข อง COVID-Š• สายพันธุ์ Omicron ที มี การแพร่ ระบาดตั'งแต่ ปลายเดื อนพฤศจิ กายน
stuv และแพร่ กระจายไปทัวโลก จนต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดอีกครั'ง และอาจส่ งผลกระทบต่อ
การฟื' นตัวของเศรษฐกิ จโลกในช่ วงแรกของปี 2565 ซึ งบางประเทศกําลังเปลียนผ่านจากการรับมื อกับการแพร่
ระบาดของ COVID-19 (Pandemic) ไปสู่ การเป็ นโรคประจําถิน (Endemic) อย่างไรก็ดี การระบาดของสายพันธุ์
Omicron นี' เองเป็ นสาเหตุทีทําให้หลายประเทศเร่ งดําเนิ นการฉี ดวัคซี นเข็มกระตุน้ เพือเพิมประสิ ทธิ ภาพวัคซี น ลด
ความรุ นแรงหรื อ อัตราการเสี ยชี วิต และต้องการหยุดการระบาดให้ได้โดยเร็ ว แต่ ยงั มี ค วามเสี ยงหากวัค ซี นไม่
สามารถยับยั'งการระบาดรุ นแรงของสายพันธุ์ Omicron ได้ จนทําให้สถานการณ์การแพร่ ระบาดเกิดขึ'นอย่างรวดเร็ ว
และยืดเยื'อลุกลามเป็ นวงกว้างมากขึ'นหรื อต้องกลับมาล็อกดาวน์อีก จะกลายเป็ นปั ญหาต่อการฟื' นตัวทางเศรษฐกิ จ
อย่างมีนยั ยะสําคัญและอาจส่ งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมในอนาคตได้ ซึ งสมาคมขนส่ งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า การเดินทางทางอากาศทัวโลกจะกลับมาสู่ ภาวะปกติได้ในปี 2567 ทั'งนี'
ขึ'นอยูก่ บั ความคืบหน้าในการฉี ดวัคซี น และการกลับมาของนักท่องเทียวเป็ นปั จจัยในการสนับสนุนการฟื' นตัว
สําหรั บ บริ ษ ทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) นั'น มี แผนขับ เคลื อนธุ รกิ จตามแผนฟื' นฟู กิจการที ศาลได้
เห็นชอบแล้วเมือวันที 15 มิถุนายน 2564 ด้วยวิสยั ทัศน์ใหม่ คือ สายการบินคุณภาพสู ง ทีให้บริ การเต็มรู ปแบบด้วย
ความแข็งแกร่ งของอัตลักษณ์ความเป็ นไทย เชือมโยงประเทศไทยสู่ ทวโลกและสร้
ั
างอัตราผลกําไรทีดีอย่างต่อเนือง
โดยมุ่งให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ความเป็ นเลิศทางการค้า ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งในด้านการปฏิบตั ิการและความปลอดภัย และเชือมโยงกับภูมิภาค บริ ษทั ฯ มีความพร้อมให้บริ การ
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาด รวมถึงการบริ การรู ปแบบใหม่ทีช่วยลดการสัมผัส เพือให้ผูโ้ ดยสาร
เกิ ด ความมันใจ และรู ้ สึ ก ปลอดภัย ตลอดการเดิ น ทาง อี ก ทั'งยังร่ ว มสนับ สนุ น โครงการ Phuket Sandbox และ
นโยบายเปิ ดรับนักท่องเทียวของรัฐบาล รวมทั'งรองรับปริ มาณความต้องการเดินทางทีเพิมมากขึ'น บริ ษทั ฯ ได้เพิม
เที ยวบิ นสู่ ประเทศออสเตรเลีย โดยทําการบิ นตรงในเส้นทางกรุ งเทพฯ-ซิ ดนี ย,์ ภูเก็ต-ซิ ดนี ย ์ และยังให้บริ การเช่ า
เหมาลําจากประเทศเกาหลีใต้ในเส้นทางปูซาน-กรุ งเทพฯ ในช่วงไตรมาสที 1 ของปี 2565
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5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที#สําคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.69

0.07

0.78

0.08

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

ร้ อยละ

(122.92)

(98.30)

(114.38)

(95.38)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

232.09

(291.51)

263.70

(317.60)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(55.14)

(241.54)

(60.11)

(272.36)

ร้ อยละ

33.37

(55.12)

34.86

(57.16)

อัตราส่วนหนี'สินทีมีภาระดอกเบี'ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(1.96)

(1.82)

(2.10)

(1.84)

อัตราส่วนหนี'สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(3.26)

(2.63)

(3.44)

(2.65)

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี'ย

เท่า

(0.93)

(0.93)

(0.52)

(0.75)

อัตราส่วนหนี'สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

(25.66)

(29.09)

(45.69)

(36.67)

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

(0.67)

(0.49)

(0.36)

(0.29)

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

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย) / หนี'สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งทียังไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน และกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' )
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน และ
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' )
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลีย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี'ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลีย
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อัตราส่ วนหนีส! ิ นที#มภี าระดอกเบีย! ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ ืมระยะสั'น+หนี'สินระยะยาวรวมส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนีส! ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี'สินรวม / 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 างหนี' 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) / ดอกเบี'ยจ่าย
อัตราส่ วนหนีส! ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี'สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนี'สินระยะยาวและหนี'สินตามสัญญาเช่า + ดอกเบี'ยจ่าย + ค่าเช่าเครื องบิน
และอะไหล่)
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6. รายการระหว่ างกัน
6.1 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และนิติบุคคล/บริ ษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สิ' นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 ดังนี'
นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
กระทรวงการคลัง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย 1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ้น
สถาบันการเงินต่างประเทศ ให้
บริ ษทั ฯ กูต้ ่อ
ประมาณร้อยละ 47.86
- เงินกูย้ มื คงค้าง
- เงินกูย้ มื คงค้างตามแผน
ฟื' นฟู
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

12,496.88
6,082.08
0.00
0.00
351.95

เงื#อนไข/นโยบายราคา

1,158.94
1,146.23
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกันหลังจากทีศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง
เห็นชอบด้วยแผนฟื' นฟูกิจการและคําร้องขอแก้ไขแผนตามมติที
ประชุมของเจ้าหนี'เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการ
ปรับปรุ งมูลหนี'สาํ หรับหนี'สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จําหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี'ยทีแท้จริ งและพิจารณาว่าหนี'สินทางการเงิน
ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ งมีผลแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ
หรื อไม่สาํ หรับหนี'สินทางการเงินทีมีผลแตกต่างอย่างมากจะรับรู ้
หนี'สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีการคิดลดกระแส
เงินสดด้วยอัตราดอกเบี'ยตลาด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของหนี'สินทางการเงินก่อนปรับปรุ งและมูลค่าปัจจุบนั ของหนี'สิน
ทางการเงินทีคํานวณใหม่ บริ ษทั รับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับ
โครงสร้างหนี'ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และ
รับรู ้ดอกเบี'ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี'ยตลาด หากหนี'สินทางการเงิน
ดังกล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างมาก บริ ษทั จะปรับปรุ งกระแสเงินสด
ภายใต้เงือนไขใหม่โดยใช้อตั ราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม ผล
แตกต่างทีเกิดขึ'นจะรับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี'ในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู ้ดอกเบี'ยจ่ายด้วย
อัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2563 เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราตาม ศาลมีคาํ สังเห็นชอบ
ด้วยแผนฟื' นฟูกิจการ (วันที Št มิถุนายน stuv)
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
2.บริ ษทั ฯ มีรายการเช่าทีดินจากที
ราชพัสดุ

ธนาคารออมสิ น

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน ให้แก่
กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง
 กระทรวงการคลัง ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น 1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกู้
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ควบคุมธนาคารออมสิ น
ธนาคารออมสิ นจํานวนเงิน
3,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
- ดอกเบ' ียจ่าย
- ดอกเบ' ียค้างจ่าย
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน ให้บริ การเช่าพื'นที
และบริ การอืนๆ แก่ธนาคาร
ออมสิ น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

8.03

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

8.47

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.00

3,500.00
0.00
212.96
212.96

0.00
0.16

3,500.00
1.37
530.08
522.89

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี'ย/ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี stu‰ เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตาม
สัญญาเดิม

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.18
0.00

2.51
2.03
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
ธนาคารเพือการส่ งออกและ
นําเข้าแห่ งประเทศไทย

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลัง ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคารเพือการส่ งออก
และนําเข้าแห่ งประเทศไทย

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวกับธนาคารเพือการส่ งออก
และนําเข้าแห่ ง ประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ มื คงค้างตามแผนฟื' นฟู
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี
2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารเพือการส่ งออกและ
นําเข้าแห่ งประเทศไทย
จํานวนเงิน 1,500 ล้านบาท มี
การใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ มื คงค้างตามแผนฟื' นฟู
- ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

39.92
37.62

การกําหนดราคา/เงือนไขและอัตราดอกเบี'ยเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี stu‰ เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตาม
สัญญาเดิม

1,500.00

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี'ย/ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี stu‰ เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตาม
สัญญาเดิม

398.74
568.48

19.44

1,452.83
1.50
170.67
165.38
11.93
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศ
ไทย

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลัง ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคารอิสลามแห่ ง
ประเทศไทย

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบินให้แก่ธนาคารเพือ
การส่ งออกและนําเข้าแห่ ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะยาวกับธนาคารอิสลาม
แห่ งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ มื คงค้างตามแผน
ฟื' นฟู
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00

0.04

2,500.00
1,195.37
253.72
233.68
54.06

การกําหนดราคา/เงือนไขและอัตราดอกเบี'ยเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
หลังจากทีศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื' นฟู
กิจการและคําร้องขอแก้ไขแผนตามมติทีประชุมของเจ้าหนี' เมือ
วันที 19 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งมูลหนี'
สําหรับหนี' สินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
โดยใช้วิธีดอกเบี'ยทีแท้จริ งและพิจารณาว่าหนี' สินทางการเงิน
ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ งมีผลแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ
หรื อไม่
สําหรับหนี' สินทางการเงินทีมีผลแตกต่างอย่างมากจะรับรู้
หนี' สินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีการคิดลด
กระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบี'ยตลาด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชี ของหนี' สินทางการเงินก่อนปรับปรุ งและมูลค่า
ปั จจุบนั ของหนี' สินทางการเงินทีคํานวณใหม่ บริ ษทั รับรู้เป็ น
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้ดอกเบี'ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี'ย
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

ตลาด หากหนี' สินทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างมาก
บริ ษทั จะปรับปรุ งกระแสเงินสดภายใต้เงือนไขใหม่โดยใช้
อัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม ผลแตกต่างทีเกิดขึ'นจะ
รับรู้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี' ในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้ดอกเบี'ยจ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบี'ยทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี เป็ นอัตราผิดนัดชําระ 2563
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราตาม ศาลมีคาํ สัง
เห็นชอบด้วยแผนฟื' นฟูกิจการ (วันที Št มิถุนายน stuv)
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลัง ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ เป็ นผู้
ควบคุมธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) โดยผ่านทางธนาคาร
แห่ งประเทศไทยและกองทุนเพือ
การฟื' นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 3,000
ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 3,500
ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

2,260.73
63.84
63.84

3,500.00
128.63
128.63

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

2,260.73
0.86
284.66
260.69

3,500.00
385.11
378.00

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี'ย/ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี stu‰ เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตาม
สัญญาเดิม

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี'ย/ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี stu‰ เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี 2564 เป็ นอัตราดอกเบี'ยทีแท้จริ งตาม
สัญญาเดิม
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
3.บริ ษทั ฯ ขายหุ้นกูใ้ ห้แก่ธนาคาร
กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุ้นกู้
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี
4.บริ ษทั ฯ ขายบริ การให้เช่า
สํานักงาน ตู้ ATM ค่านํ'า-ไฟ
และ Lease line แก่
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง
5.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การรับ-ส่ ง เงิน
สดของบริ ษทั ฯ และจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมจัดจําหน่าย หุ้นกู้
ให้กบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

832.00

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

832.00
32.15
33.33

6.80

หมายเหตุ
- ปี s563 อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- ปี stuv บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งวันครบกําหนดชําระและอัตรา
ดอกเบี'ยของหุ้นกูใ้ ห้เป็ นไปตามแผนฟื' นฟูกิจการ ทั'งนี'
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งเจ้าหนี' หุ้นกูท้ ' งั หมดด้วยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ายให้เป็ นไปตามเงือนไขของแผนฟื' นฟูกิจการ
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

3.30
0.22

3.05
0.11
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

2.84
0.13

3.92
0.15
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด

การท่องเทียวแห่ งประเทศไทย

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด และของบริ ษทั ฯ

 กระทรวงการคลังซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมการท่องเทียวแห่ ง
ประเทศไทย

1.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การฝากส่ ง
ไปรษณี ยใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และซื' ออุปกรณ์
จาก บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน ให้แก่ บริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง
1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา และ
ส่ งเสริ มการขาย ให้แก่ การ
ท่องเทียวแห่ งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.14
0.00

0.62
0.01
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.00

0.22
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.24

0.00
0.11
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) และของบริ ษทั ฯ

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของ บริ ษทั ปตท.จํากัด
(มหาชน) และของบริ ษทั ฯ

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน และ ให้เช่า
สํานักงานแก่การท่องเทียวแห่ ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง
1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา ให้แก่
บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

1.บริ ษทั ฯ ซื' อนํ'ามันรถยนต์และ
และนํ'ามันหล่อลืนจากบริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

10.15
1.13

18.17
0.73
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.87

1.63
0.87

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.06
1.66

18.60
1.50
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน และให้บริ การสอบ
เทียบเครื องมือวัด (AC
Dielectric Tester) ให้แก่
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม

บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ท่าอากาศ-ยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) และของ
บริ ษทั ฯ

1.บริ ษทั ฯ ประกอบกิ จการและเช่า
พื'นทีในเขตท่าอากาศยานต่างๆ
เพือใช้สาํ หรับจอดอากาศยาน
จอดพาหนะ ขนถ่ายสิ นค้า เก็บ
อุปกรณ์ภาคพื'นดิน เก็บตูค้ อน
เทนเนอร์ ทีทําการสํานักงาน
สายการบิน และบริ การอืนๆ
จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00

3.37

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

8,642.18
891.05

4,577.76
892.59
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และของบริ ษทั ฯ

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครื องบิน และ
ได้รับส่ วนแบ่งรายได้ 2% จาก
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการ
ใช้สนามบิน (Passenger
Service Charges) ให้กบั บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง
1.บริ ษทั ฯ ขายหุ้นกูใ้ ห้แก่ บริ ษทั
กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)
- มูลค่าหุ้นกู้
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.51
13.97

933.00

23.18
13.42

933.00
46.54
49.47

17.48

หมายเหตุ
- ปี stu‰ อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- ปี stuv บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งวันครบกําหนดชําระและอัตรา
ดอกเบี'ยของหุ้นกูใ้ ห้เป็ นไปตามแผนฟื' นฟูกิจการ ทั'งนี'
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งเจ้าหนี' หุ้นกูท้ ' งั หมดด้วยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ายให้เป็ นไปตามเงือนไขของแผนฟื' นฟูกิจการ
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
2.บริ ษทั ฯ เช่าช่องสัญญาน
อินเตอร์ เน็ตจาก บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และของบริ ษทั ฯ

1.บริ ษทั ฯ ขายหุ้นกูใ้ ห้แก่ บริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุ้นกู้
- ดอกเบี'ยจ่าย
- ดอกเบี'ยค้างจ่าย
- ดอกเบี'ยรอตัดบัญชี
2.บริ ษทั ฯ เช่าเส้นใยแก้วนําแสง
จาก บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี'ยเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.25

3.20

2.51

2.42

415.00

415.00
15.93
16.80

7.11

หมายเหตุ
- ปี stu‰ อัตราดอกเบี'ยสําหรับปี เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- ปี stuv บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งวันครบกําหนดชําระและอัตรา
ดอกเบี'ยของหุ้นกูใ้ ห้เป็ นไปตามแผนฟื' นฟูกิจการ ทั'งนี'
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งเจ้าหนี' หุ้นกูท้ ' งั หมดด้วยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ายให้เป็ นไปตามเงือนไขของแผนฟื' นฟูกิจการ
การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบี'ยเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.42

7.47

7.07

6.23
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
สถาบันการบินพลเรื อน

บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชี ย จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลังซึ งเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมสถาบันการบินพลเรื อน

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุส เซาท์อีสต์
เอเชี ย จํากัด โดยถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 55
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่
- นายชาย เอียมศิริ บริ ษทั ฯ แต่งตั'ง
ให้ไปดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชี ย จํากัด

1.บริ ษทั ฯ จัดส่ งนักบินบริ ษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิ จการบิน จาก
สถาบันการบินพลเรื อน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง
1.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน และให้บริ การเช่า
พื'นทีสํานักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริ ษทั
ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชี ย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00
10.00

9.34
10.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

6.62
0.99

9.26
0.78
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส
จํากัด โดยถือหุ้นประมาณร้ อยละ
49 และมีอาํ นาจควบคุม
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่
- นายสุ วรรธนะ สี บุญเรื อง
บริ ษทั ฯ แต่งตั'งให้ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการ ของ บริ ษทั
วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด

1.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การจัดส่ ง
พนักงานแรงงานภายนอก เพือ
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ จาก
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
2.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าพื'นที
สํานักงานและอุปกรณ์
สํานักงาน ให้แก่บริ ษทั วิงส
แปน เซอร์ วิสเซส จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง

บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด
โดยถือหุ้นประมาณร้ อยละ 49
และมีอาํ นาจควบคุม
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่
- นาวาอากาศตรี อนิ รุต แสงฤทธิ‘

1.บริ ษทั ฯ ให้บริ การใช้เครื องมือ
และอุปกรณ์ในการฝึ กอบรม
ด้านการบิน และให้บริ การเช่า
พื'นทีสํานักงานและอุปกรณ์
สํานักงาน ให้แก่ บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

178.60
128.93
0.00

604.38
138.81
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.50
1.59

2.02
2.05

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ระหว่ างกัน
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
ของ บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ ง
จํากัด และเกษียณอายุจากบริ ษทั ฯ
เมือวันที 30 กันยายน 2564
- เรื อโท สุ พจน์ เจริ ญสุ ข บริ ษทั ฯ
แต่งตั'งให้ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด เมือวันที
1 ตุลาคม 2564
- นางบุษกร อมรวิวฒั น์ บริ ษทั ฯ
แต่งตั'งให้ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ ง จํากัดเมือวันที Š
ตุลาคม stuv

บริ ษทั ทัวร์ เอื'องหลวง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ลักษณะของรายการ

 บริ ษทั ฯ ถือหุ้นผ่านบริ ษทั
วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด
ประมาณร้อยละ 49 และมีอาํ นาจ
ควบคุม

- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง

2.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การ การ
ฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบน
เครื องบิน จากบริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
(Commission) จากการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ การ
เอื'องหลวง ให้แก่บริ ษทั ทัวร์ เอื'องหลวง จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

15.08
1.19

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

20.23
2.58

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด
0.39

0.45

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00

0.00
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน
2.บริ ษทั ฯ ขายทัวร์ เอื'องหลวง
ให้แก่บริ ษทั ทัวร์ เอื'องหลวง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง

บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ 1.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การ Block
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
Space จากบริ ษทั ไทยสมายล์
ร้อยละ 100
แอร์ เวย์ จํากัด
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- นายชาญศิลป์ ตรี นุชกร
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.04
1.55

11.79
1.55
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

342.06
0.00

1,884.16
2.93
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง

บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล แอร์ พอร์ ต โฮเต็ล
จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ แต่งตั'งให้ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด เมือ
วันที 1 กรกฎาคม 2563 และได้
ลาออกจากตําแหน่งดังกล่าว โดย
มีผลตั'งแต่วนั ที 16 มิถุนายน 2564
- นายสุ วรรธนะ สี บุญเรื อง
บริ ษทั ฯ แต่งตั'งให้ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
- นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง บริ ษทั ฯ
แต่งตั'งให้ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั ไทยสมายล์
แอร์ เวย์ จํากัด เมือวันที 29
ตุลาคม 2564

2.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าเครื องบิน
การบริ การภาคพื'นดิน ลานจอด
สนามบิน ค่าเบี'ยประกัน
เครื องบิน บัตรผ่านขึ'น
เครื องบิน ฝึ กนักบินใช้
เครื องบินจําลอง และอาหาร
ขึ'นเครื องบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง

 บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในบริ ษทั ดอน
เมือง อินเตอร์ เนชันแนล แอร์
พอร์ ต โฮเต็ล จํากัด ประมาณร้ อย
ละ 40

1.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การห้องพักของ
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน
แนล แอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จํากัด
สําหรับผูโ้ ดยสารของ บริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

1,323.53
8,384.46

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

5,015.00
7,763.06

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00

0.00
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในบริ ษทั ครัวการบิน 1.บริ ษทั ฯ ซื' ออาหารและบริ การ
ภูเก็ต จํากัด ประมาณร้อยละ 30
จากบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดิบและการให้บริ การแก่
บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี' คงค้าง
 บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในบริ ษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
ประมาณร้ อยละ 30
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่
- นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ จํากัด

1.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การห้องพักจาก
บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จํากัด สําหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.04
20.44

99.02
20.52
กําหนดจากราคาปกติ ข องธุ รกิ จ เช่ น เดี ยวกับที กําหนดให้ ก ับ
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.00

0.06
0.00
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
2.16

5.69
2.16
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นิติบุคคล/บริษทั
ที#อาจมี
ความขัดแย้ ง
บริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศ
ไทย จํากัด
(บริ ษทั ร่ วมลงทุน)

ความสั มพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่ างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุ้นราย 1.บริ ษทั ฯ ซื' อบริ การนําร่ อง
ใหญ่ของบริ ษทั วิทยุการบินแห่ ง
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
ประเทศไทย จํากัด และของ
สื อสารจากบริ ษทั วิทยุการบิน
บริ ษทั ฯ
แห่ งประเทศไทย จํากัด
 บริ ษทั ฯ ถือหุ้นประมาณร้ อยละ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
0.24 ในบริ ษทั วิทยุการบินแห่ ง
- ยอดเจ้าหนี' คงค้าง
ประเทศไทย จํากัด
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื องบิน และให้บริ การขนส่ ง
แก่บริ ษทั วิทยุการบินแห่ ง
ประเทศไทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (ล้ านบาท)
สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2564

เงื#อนไข/นโยบายราคา

สํ าหรับปี สิ!นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

145.30
105.14

364.52
105.53
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00

0.12

ทั'งนี' 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 2.8 ล้านบาท สําหรับปี สิ' นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้มีการเปลียนแปลงความสัมพันธ์กบั นิติบุคคลทีได้แสดงไว้ในปี 2563 ได้แก่
บริ ษทั บริ การเชื'อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ร่ วม) ในระหว่างวันที 21 กันยายน 2564 ถึง 25 พฤศจิกายน 2564 บริ ษทั ฯ ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั บริ การเชื'อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุน้ ละ 27.50 – 32.00 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินทั'งสิ' น 718 ล้านบาท และ วันที 1 ธันวาคม 2564 กรรมการบริ หารทีเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ได้ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริ หาร ด้วยเหตุน' ีบริ ษทั จึงเปลียนการจัดประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นเงินลงทุนระยะยาวอืนแสดงในสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
มูลค่ายุติธรรม 559 ล้านบาท
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6.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้นนั'น บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยเป็ นการดําเนินการตามปกติของธุรกิจ ทั'งนี' ราคาทีซื' อ/ขาย หรื อให้/รับบริ การจาก
บริ ษทั ที เกียวข้อง กําหนดจากราคาปกติ ของธุ รกิจเช่นเดียวกับที บริ ษทั ฯ กําหนดให้กบั บุคคล หรื อกิจการอืนที ไม่เกียวข้องกัน ทั'งนี' เป็ นไปตามความเหมาะสมของเงือนไข และการใช้ราคาตลาดที
อ้างอิงได้ ซึ งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท' งั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ทีเกียวข้อง โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรื อมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกรายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
6.3 ขั'นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
การเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุ รกิจปกติของบริ ษทั ฯ และได้ดาํ เนิ นการอนุมตั ิตามขั'นตอนของบริ ษทั ฯ ซึ งมีมาตรการทีรัดกุม รวมทั'งกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีส่วนได้
เสี ยในเรื องนั'นๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิการทํารายการ
6.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอาจเกิดขึ'นในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทียุติธรรม พร้อมทั'งผ่าน
การอนุ มตั ิ ตามขั'นตอนและกฎระเบี ยบที เกียวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิ ดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของ
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