คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรับไตรมาสที 1 ปี 2565 สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565
ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรมาสที 1 ของปี 2565 อยูใ่ นช่ วงกําลังฟื นตัว แต่ยงั ฟื นตัวตํากว่าคาดการณ์
ถึ งแม้ว่าหลายประเทศเริ มปรับ ตัวเพืออยูร่ ่ วมกับ COVID-19 แต่อีกหลายประเทศยังต้องเผชิญกับการแพร่ ระบาด
ของ COVID-19 ระลอกใหม่ อย่า งต่อเนื องจนทําให้ยอดผูต้ ิ ดเชื อกลับ มาพุ่งสู งขึ น ประกอบกับสถานการณ์ ความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศของรัส เซี ยและยูเครน เมื อปลายเดื อนกุ มภาพัน ธ์ 2565 ส่ งผลกระทบต่อราคานํามันและ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคเพิมสู งขึน ภาวะเงินเฟ้อทีเร่งตัวขึน และอาจส่ งผลถึงการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต (supply
disruption) ทีรุ นแรงขึน เพราะทังสองประเทศเป็ นผูส้ ่งออกผลผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของโลก
สําหรับอุตสาหกรรมการบินโลก ในไตรมาสแรกของปี 2565 สถานการณ์การเดินทางทางอากาศดีขึนจาก
การที หลายประเทศทัวโลกเริ มผ่อนคลายข้อจํากัดการเดิน ทางระหว่างประเทศและเตรี ยมเปิ ดประเทศ ถึงแม้ว่า
ในช่ วงปลายเดื อนกุมภาพันธ์เกิดสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซี ยและยูเครน ที ส่ งผลให้ความ
ต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว และสายการบินต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ที เพิ มขึ น จากราคานํามัน ที สู งขึ นอย่างรวดเร็ ว จากรายงานของสมาคมสายการบิ น เอเชี ยแปซิ ฟิ ก (AAPA) ใน
ไตรมาสที 1 ปี 2565 มี จาํ นวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เพิมขึนถึง 164.2% เมื อเทียบกับปี ก่อน ปริ มาณการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร (RPK) ปริ ม าณการผลิ ต ด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิ มขึ นจากปี ก่ อนถึ ง 165.4% และ 58.2% ตามลํา ดับ
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เพิมขึนจากปี ก่อนซึ งเท่ากับ 27.3% เป็ น 45.8% ในขณะที ปริ มาณ
การขนส่ งสิ น ค้า (Revenue Freight Ton-Kilometers: RFTK) เพิ มขึ น 1.4% และปริ ม าณการผลิ ตด้า นพัส ดุ ภัณ ฑ์
(Available Dead Load Kilometer: ADTK) เพิ มขึ น 6.6% อัต ราส่ ว นการขนส่ ง พัส ดุ ภ ัณ ฑ์ (Freight Load Factor)
ลดลงจากปี ก่อนซึ งเท่ากับ 73.0% เป็ น 69.4%
เศรษฐกิจประเทศไทย ในไตรมาสแรกของปี 2565 สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์
Omicron ทีมียอดผูต้ ิดเชื อรายใหม่เพิมสู งขึน แต่จาํ นวนผูป้ ่ วยอาการรุนแรงและผูเ้ สี ยชี วิตยังคงทรงตัว และยังไม่มี
การระบาดระลอกใหม่ จากไวรัสที มีการกลายพันธุ์ทีมีความรุ นแรงมากขึนกว่าระดับในปั จจุบ นั และการกระจาย
วัคซี น โดยเฉพาะเข็ม กระตุน้ ภูมิคุม้ กันดําเนินไปอย่างต่อเนืองและครอบคลุมสัดส่ วนประชากรในประเทศ จากผล
การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายการเงิน ของธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื อเดื อนมกราคม 2565 รายงานว่า
เศรษฐกิ จไทยมี แนวโน้ม ฟื นตัว ต่อเนื อง แต่ ยงั คงมี ความเปราะบางจากอัตราเงิน เฟ้ อ ที มี แนวโน้ม เร่ งตัวขึ นใน
ช่ วงแรกของปี 2565 จากราคาพลังงานและอาหารสดบางประเภท ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศของรัสเซี ยและยูเครน ที ส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิ ตสู งขึน ในขณะทีภาคการท่องเทียวเริ มมี สัญญาณการ
ฟื นตัวทีดีต่อเนื องจากปลายปี ก่ อนตังแต่ประเทศไทยมีนโยบายเปิ ดประเทศรับนักท่องเที ยวผ่านโครงการ Test &
Go เพือกระตุน้ การท่องเที ยว อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของ COVID-19 ที จํานวนผูต้ ิ ดเชื อ
ยังคง สู งอย่างต่อเนื อง เมื อวันที 23 มีนาคม 2565 จึงมีการขยายประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิ นออกไปถึง 31 พฤษภาคม 2565 และระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศของนักท่องเที ยวต่างชาติ
ผ่านระบบ Test & Go ชั วคราวในช่ วงวัน ที 21 ธัน วาคม 2564 ถึ ง วัน ที 31 มกราคม 2565 และกลับ มาเปิ ดให้
นักท่องเทียวต่างชาติทุกประเทศสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Test & Go อีกครังเมื อวันที 1 กุมภาพันธ์ 2565 เมือ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 เริ มมีแนวโน้มคงที แต่จากความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซี ย
และยูเครน และการที ประเทศจีนยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ
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อุตสาหกรรมการบิ นของไทย เนื องจากนักท่องเทียวชาวจี นและรัส เซี ยเป็ นนัก ท่องเทียวหลักทีเดิ นทางเข้ามายัง
ประเทศไทย ทังนี จากข้อมู ลจํานวนนัก ท่องเที ยวของกระทรวงการท่องเที ยวและกี ฬ า ในไตรมาสที 1 ปี 2565
มีจาํ นวน 497,693 คน เพิมขึนเมื อเปรี ยบเทียบกับปี ก่ อนทียังไม่เปิ ดประเทศรับนักท่องเทียว แต่ยงั อยูใ่ นระดับตํา
กว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดมาก
ในไตรมาสที 1 ของปี 2565 บริ ษทั ฯ ทําการบินและให้บริการเต็มรู ปแบบในเส้นทางระหว่างประเทศตามที
รัฐบาลประกาศเปิ ดรับนักท่องเทียวเข้าประเทศตังแต่วนั ที 1 พฤศจิกายน 2564 มาอย่างต่อเนื อง เพือช่วยขับเคลือน
และฟื นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และเพือให้สอดคล้องกับปริ มาณความต้องการการเดินทาง รองรับการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสารที เพิมมากขึ น จํานวน 36 เส้ นทางบิ น ครอบคลุ มภูมิ ภาคเอเชี ย ยุโรป และออสเตรเลี ย รวมถึ งเส้น ทาง
สนับสนุนโครงการ Phuket Sandbox ได้แก่ ลอนดอน แฟรงก์เฟิ ร์ต มิวนิก ปารี ส โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูริก
อีกทังให้บริ การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศร่ วมกับการขนส่ งผูโ้ ดยสาร 30 เส้น ทางเพือรองรับปริ มาณความต้องการ
ขนส่ งสิ นค้าทีเพิมมากขึนและยังคงให้บริ การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศอย่างต่อเนื อง ตลอดระยะเวลาทีการบินไทยไม่
สามารถทําการบิน ได้ตามปกติ นอกจากนี ยังมี บริ การเที ยวบิ นขนส่ งสิ นค้าเช่ าเหมาลํา (Charter flight) อย่างเต็ม
รูป แบบและครบวงจร ทีลูกค้าสามารถกํา หนดเส้นทางตามจุดบินของการบินไทย เลือกเวลาการขนส่ งสิ นค้าตาม
ตารางบิน กําหนดแบบเครื องบินได้ตามขนาดบรรทุก ทังนี ในเดือนมีนาคม 2565 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การบินสู่ ประเทศ
อินเดี ยภายใต้ขอ้ ตกลง Air Travel Bubble กระตุน้ เศรษฐกิ จและการท่องเที ยว ตามทีรัฐบาลมีมติเห็ นชอบข้อตกลง
Air Travel Bubble ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย และให้บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทํา
การบิ นในเส้นทางภายในประเทศ และเริ มกลับมาเปิ ดเที ยวบินระหว่างประเทศ เพือทําการบินเชื อมต่อกับการบิน
ไทยอย่างไร้รอยต่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ติดตามประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจอย่าง
สมําเสมอ เพือพิจารณาเพิมหรื อปรับลดจํานวนเที ยวบินให้ส อดคล้องกับความต้องการทังด้านผูโ้ ดยสารและการ
ขนส่ งสิ นค้า โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเชือมันของผูโ้ ดยสารเป็ นสําคัญ
ไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษัท ย่อยมี ป ริ ม าณการผลิ ตด้า นผู้โดยสาร (ASK) เพิ มขึ น 179.8%
ปริ มาณการขนส่ งผู ้โดยสาร (RPK) เพิ มขึ นถึ ง 426.1% อัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี ย 32.5%
สู งกว่าปี ก่ อนซึ งเฉลี ยที 17.3% และมี จาํ นวนผูโ้ ดยสารที ทําการขนส่ งรวมทังสิ น 1.02 ล้านคน เพิมขึ นจากปี ก่ อน
142.9% สําหรับด้านการขนส่ งสิ นค้ามี ปริ มาณการผลิ ตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) สู งกว่าปี ก่อน 207.8% ปริ มาณการ
ขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) สู งกว่าปี ก่อน 128.3% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภ ณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี ยเท่ากับ
82.2% ขณะทีปี ก่อนเฉลียเท่ากับ 110.8%
ผลการดําเนิ น งานไม่ รวมรายการที เกิ ด ขึ นครั งเดี ยว ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษทั ย่อ ย
มีรายได้รวมทังสิ น 11,181 ล้านบาท สู งกว่า ปี ก่อน 6,797 ล้านบาท (155%) สาเหตุหลัก เกิดจากรายได้จากการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ น ค้าเพิมขึ น 6,719 ล้านบาท (255.7%) รายได้จากการบริ การอืนๆ เพิ มขึ น 103 ล้า นบาท
(8.3%) เนืองจากบริ ษทั ฯ เริ มกลับมาทําการบินและให้บริ การเทียวบินประจําในเส้นทางระหว่างประเทศครอบคลุม
ภูมิ ภ าคเอเชี ย ยุโ รป และออสเตรเลี ย เพื อรองรับ ความต้อ งการเดิ น ทางของผูโ้ ดยสาร โดยมี ค่ าใช้จ่ ายในการ
ดําเนินงานรวมทังสิ น 14,348 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 2,967 ล้านบาท (26.1%) เนื องจากค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานที แปร
ผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อปริ มาณการขนส่ งเพิมขึน ประกอบกับราคานํามันสู งกว่าปี ก่อน ขณะทีค่าใช้จ่าย
บุคลากรลดลงจากการดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการและค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืนลดลงจากการควบคุม การใช้จ่าย
ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างต่อเนื อง ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการทีเกิดขึน
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ครั งเดี ยว 3,167 ล้านบาท ขาดทุ น ลดลงจากปี ก่ อน 3,830 ล้านบาท (54.7%) นอกจากนันยังมี ตน้ ทุนทางการเงิ น
จํานวน 2,192 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,619 ล้านบาท ( 2.5%)
ในไตรมาสที ปี 2565 บริ ษ ัทฯ และบริ ษัทย่อย มี รายการที เกิ ดขึ นครั งเดี ยว-สุ ท ธิ เป็ นรายได้รวม 2,042
ล้านบาท ส่ วนใหญ่ เกิ ดจาก กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทน
บุคลากร กําไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ัทฯ และบริ ษัทย่อย มี ผลการดําเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ ในไตรมาสที 1 ปี 2565 จํานวน 3,243 ล้านบาท
ขาดทุนลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 8,962 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 3,247
ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ้นต่อหุ ้น 1.49 บาท ในขณะทีปี ก่อนขาดทุนต่อหุน้ 5.59 บาท โดยมี EBITDA เป็ นลบ
จํานวน 354 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 156 ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับ -3.2% เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อนทีเท่ากับ
-11.6%
. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาสที ปี 2565
งบการเงินรวมสําหรั บไตรมาสที 1 ปี 2565 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิ จการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
5 บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชี ย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด 3) บริ ษ ทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จํากัด 4) บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง จํากัด และ 5) บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย
ม.ค.-มี.ค.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โครงการร่ วมใจจากองค์กร
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม
ปรับปรุ งรายการทีเกียวข้องกับการปรับมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื องบิน
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS 9
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
ขาดทุนต่อหุ น้
(บาท)

2565

2564

11,181
4,476
5,220
1,339
146
14,348
4,247
10,101
(3,167)
2,192
(5,359)
1,512
1,344
358
292
3
(628)
(656)
(103)
(68)
(12)

4,384
968
2,009
1,236
171
11,381
873
10,508
(6,997)
3,811
(10,808)
(3,698)
127
170
2,004
(4)
204
(30)

(3,317)
(3,243)
(3,247)
(1.49)

(4)
(12,039)
(12,205)
(12,203)
(5.59)

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
+6,797
+155.0
+3,508
+362.4
+3,211
+159.8
+103
+8.3
-25
-14.6
+2,967
+26.1
+3,374
+386.5
-407
-3.9
+3,830
+54.7
-1,619
-42.5
+5,449
+50.4
+1,512
+5,042
+136.3
+231
+181.9
+122
+71.8
-2,001
-99.9
-628
-656
-99
-272
-133.3
+18
+60.0
+4
+8,722
+8,962
+8,956
+4.10

+100.0
+72.4
+73.4
+73.4
+73.3
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ม.ค.-มี.ค.

ข้ อมูลการดําเนินงานทีสําคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นําหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
จํานวนเครื องบิน ณ 31 มี.ค.
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํามันเฉลีย

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%

2565

2564

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

(354)
1.02
6,007
1,952
32.5
2.25
314
258
82.2
64,022
19.57
87
30,526
7.5

(510)
0.42
2,147
371
17.3
2.53
102
113
110.8
26,818
17.09
103
12,492
6.2

+37,204
+2.48
-16
+18,034
+1.3

+30.6
+142.9
+179.8
+426.1
+15.2
-11.1
+207.8
+128.3
-28.6
+138.7
+14.5
-15.5
+144.4
+21.0

(USD/BBL)

33.0529
37.0950
28.4744
106.63

30.2570
36.4770
28.6004
64.99

+2.7959
+0.6180
-0.1260
+41.64

+9.2
+1.7
-0.4
+64.1

+156
+0.60
+3,860
+1,581
-0.28
+212
+145

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลียน กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี และปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม) - ค่าใช้จ่าย
(ไม่ร วมต้นทุ น ทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัด จําหน่ าย รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พนั กงานจากการปรั บ โครงสร้ างองค์ก ร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสินทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9
ปรับปรุ งรายการทีเกียวข้องกับการปรับมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื องบิน และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สรุปผลการดําเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษัทย่ อย
รายได้
ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษัทฯ และบริ ษัท ย่ อย มี รายได้รวม (ไม่ รวมรายการที เกิ ดขึ นครั งเดี ยว) จํานวน
11,181 ล้านบาท เพิมขึน 6,797 ล้านบาท (155%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี
 รายได้ จากค่ าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
รายได้จ ากค่ า โดยสารและค่ า นําหนั ก ส่ ว นเกิ น จํา นวน 4,476 ล้า นบาท เพิ มขึ น 3,508 ล้า นบาท
(362.4%) เป็ นผลมาจาก
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิมขึน 426.1% คิดเป็ นเงินประมาณ ,000 ล้านบาท เมื อเที ยบกับ
ปี ก่ อนที บริ ษ ัท ฯ ยังไม่ ส ามารถดํา เนิ น การบิ น ได้ต ามปกติ ในขณะที มี ป ริ ม าณการผลิ ต ด้านผูโ้ ดยสารเพิมขึ น
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179.8% อัตราส่ วนการบรรทุ ก ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี ย 32.5% สู งกว่า ปี ก่ อนซึ งเฉลี ย 17.3% แต่ยงั คง
ตํากว่าอุตสาหกรรมทีมีคา่ เฉลียอยูท่ ี 68.8%
- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน และค่าเบียประกันภัย)
ลดลง 0.28 บาท/RPK (11.1%) หรื อประมาณ 547 ล้านบาท
 รายได้ จากการขนส่ งสินค้ าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่ าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณี ยภัณ ฑ์ จํานวน 5,220 ล้านบาท เพิ มขึ น 3,211 ล้านบาท
(159.8%) เป็ นผลจากปริ มาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิมขึน 128.3% คิดเป็ น
เงินประมาณ 2,478 ล้านบาท ประกอบกับมี รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน
และค่าประกันภัย) เท่ ากับ 19.57 บาท เพิ มขึ น 2.48 บาท (14.5%) หรื อประมาณ 640 ล้านบาท โดยมี อตั ราส่ วนการ
ขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย 82.2% ตํากว่าปี ก่อนทีเฉลีย 110.8% แต่สูงกว่าอุตสาหกรรมทีมีค่าเฉลีย
อยูท่ ี 54.5%
รายได้ กจิ การอืน ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิ จ ได้แก่การบริ การภาคพืน ครัวการบิน การบริ การ
คลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุ นอืนๆ รวมจํานวน 1,339 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 103 ล้านบาท (8.3%)
สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนสายการบินลูกค้าทีเพิมขึน


ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคา่ ใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) 14,348
ล้านบาท เพิมขึน 2,967 ล้านบาท (26.1%) โดยมีรายละเอียด ดังนี
ค่ านํามันเครื องบิน จํานวน 4,247 ล้านบาท คิดเป็ น 29.6% ของค่าใช้จ่ายรวม เพิมขึน 3,374 ล้านบาท
(386.5%) เป็ นผลมาจากจํานวนเที ยวบิ นที เพิมขึน ทําให้มีปริ มาณการใช้นามั
ํ นสู งกว่าปี ก่อน ประกอบกับราคา
นํามันเฉลียสู งกว่าปี ก่อน 64.1% รวมทังเงินบาทต่อดอลลาร์ส หรัฐอ่อนค่าลงเมื อเทียบกับปี ก่อน ทําให้ค่านํามัน
เมือคํานวณเป็ นเงินบาทเพิมขึน


ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํามัน มีจาํ นวนรวมทังสิ น 10,101 ล้านบาท ลดลง 407 ล้านบาท
(3.9%) โดยมีรายละเอียดดังนี
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หน่ วย : ล้านบาท
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํามัน

2565

2564

2,024
1,361
370
1,850
2,275
552
319
481
869
10,101

3,042
416
105
1,221
4,220
223
131
189
961
10,508

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
-1,018
+945
+265
+629
-1,945
+329
+188
+292
-92
-407

-33.5
+227.2
+252.4
+51.5
-46.1
+147.5
+143.5
+154.5
-9.6
-3.9

สรุ ปค่าใช้จ่ายทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในส่วนทีแปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อ ปริ มาณการขนส่ง และ/หรื อจํานวนผูโ้ ดยสาร
(Variable Cost) ซึ งประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ ง
อากาศยาน ค่า สิ นค้าและพัส ดุใช้ไป ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับ การขายและโฆษณา รวมจํานวน 4,381 ล้านบาท สู งกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนทียังไม่ดาํ เนินการบินปกติ 2,319 ล้านบาท (112.5%)
 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
ค่าตัดจําหน่าย ค่าเช่าเครื องบิ นและอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอืน มีจาํ นวนรวม 5,720 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 2,726 ล้านบาท
(32.3%) โดยมีรายละเอียดดังนี
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ไม่ รวมสํารองเงิ นชดเชยพนักงานที เข้าร่ วมโครงการร่ วมใจจาก
องค์กร เงินชดเชยกรณี เลิ กจ้าง) มีจาํ นวน 2,024 ล้านบาท ลดลง 1,018 ล้านบาท (33.5%) สาเหตุหลักเกิ ดจากจํานวน
พนักงานประจําและพนักงาน Outsource ที ลดลง รวมทังมี การเลิกจ้างพนักงานทังในประเทศและต่างประเทศจาก
การดําเนิ นการตามแผนฟื นฟูกิจการ โครงการร่ วมใจเสี ยสละเพือองค์กร (Mutual Separate Plan : MSP) ซึ งทําให้
จํานวนพนักงานลดลง รวมทังมีการปรับปรุ งสวัสดิการพนักงาน
- ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย มี จาํ นวน 2,275 ล้านบาท ลดลง 1,945 ล้านบาท (46.1%) สาเหตุ
หลักจากการปรับปรุ งมูลค่าสิ ทธิ การใช้ตามการเปลี ยนแปลงสัญญาเช่าเครื องบิ นตามแผนฟื นฟูกิจการ หลังจากที
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบตามมติทีประชุมของเจ้าหนีเมือวันที 19 พฤษภาคม 2564
- ค่าเช่ าเครื องบิ นและอะไหล่มี จาํ นวน 552 ล้านบาท เพิมขึน 329 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ เป็ นค่าเช่ า
เครื องบิ น (Power by the Hour) ตามทีบริ ษ ทั ฯ ได้จดั ทําข้อตกลง (Letter of Intent : LOI) กับผูใ้ ห้เช่าเครื องบินทีอยู่
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ งได้กาํ หนดเรื องการชําระค่าเช่า
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 ต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 2,192 ล้านบาท ลดลง 1,619 ล้านบาท (42.5%) สาเหตุหลักเกิ ดจากการทีศาล
ล้มละลายกลางมี คาํ สังเห็ นชอบแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ตามมติทีประชุ มเจ้าหนี เมือวันที 19 พฤษภาคม 2564
บริ ษ ัท ฯ จึ งได้รับ รู ้ดอกเบี ยจ่ ายของหนี สิ นทางการเงิ น ด้ว ยอัตราดอกเบี ยตลาด หรื ออัต ราดอกเบี ยทีแท้จริ งตาม
สัญญาเดิมแล้วแต่กรณี (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ .3.1) ในขณะทีปี ก่อนบันทึกดอกเบียผิดนัดชําระ
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี จํานวน 1,512 ล้านบาท ประกอบด้วยการปรับ ปรุ งหนี สิ นให้เป็ นไปตาม
คํา สังจากเจ้าพนัก งานพิท กั ษ์ท รัพย์ ตัดรายการหนี สิ น ทางการเงิ น ทีวัดมูลค่าด้วยวิธี ทุน ตัดจําหน่า ย ปรับ ปรุ ง
สิ น ทรัพ ย์แ ละหนี สิ น ตามการแก้ไ ขสัญ ญาเช่า เครื องบิน และการบอกยกเลิก สัญ ญาที มี ภ าระเกิน ควรกว่า
ประโยชน์ทีจะพึงได้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3)
โครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan (“MSP”) ปรับประมาณการภาษีของพนักงานทีเข้า
โครงการ MSP A, B, C และ D จํานวน 358 ล้านบาท ตามการจ่ายจริ ง
กําไรจากการขายทรัพย์ สิน จํานวน 292 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรจากการขายทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างอาคาร
สํานักงานอุดรธานี จาํ นวน 9 ล้านบาท จากการขายทีดินและอาคารรักคุณเท่าฟ้ า จํานวน 55 ล้านบาท จากการขาย
ทีดิ นและอาคารสํานักงานขอนแก่น จํานวน 3 ล้านบาท ขาย Spare Engine CF6-80C2B1F, CFM56-3C จํานวน
167 ล้านบาท ขายเครื องบินฝึ กจําลอง B747-400 จํานวน 42 ล้านบาท และจากการขายทรัพย์สินอืนๆ
กําไรจากการขายเงิน ลงทุ น จํานวน 3 ล้านบาท จากการขายหุ ้น บริ ษทั บริ การเชื อเพลิงการบิ นกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) โดยขายหุ้นเพิ มเติมในระหว่างวันที 10 - 17 กุมภาพันธ์ 256 รวมประมาณ 1.27 ล้านหุ ้น รับรู ้ก าํ ไร
3 ล้านบาท
การปรับปรุงจํานวนไมล์สะสม 628 ล้านบาท จากการรับรู ้จาํ นวนไมล์สะสมเพิมขึน
ปรับปรุ งรายการทีเกียวข้ องกับการปรั บมูลค่ าสิ น ทรั พย์ สิท ธิการใช้ เครื องบิน ตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อ
ข้อตกลงหรื อสัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่า จํานวน 656 ล้านบาท
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้ างงาน จํานวน 103 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายค่าชดเชยพนักงานกรณี เลิกจ้างพนักงาน
ทีต่างประเทศ อันเนื องมาจากบริ ษทั ฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื นฟูกิจการ มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งองค์กรทุกๆ ด้าน
เพือลดต้นทุนและเพิมศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบริ หารจัดการกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 จํานวน 68 ล้านบาท
กํา ไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 1,344 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียังไม่เกิดขึน (Unrealized FX Loss) จํานวน 100 ล้านบาท ซึ งเกิดจากการปรับยอด
เงินกูร้ วมหนี สิ นตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื องบิน และสิ นทรัพย์หนี สิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ
วันสิ นงวดจากการทีเงินบาทต่อเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมือเทียบ ณ 31 มี นาคม 2565 กับ ณ 31 ธันวาคม 2564
และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) จํานวน 1,444 ล้านบาท
 ส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงิน ลงทุ นในบริษัท ร่ วม มี จาํ นวน 12 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 18 ล้านบาท (60%)
สาเหตุห ลัก เนื องบริ ษ ทั ลดสัด ส่ วนการถื อหุ ้ น ในบริ ษ ทั บริ ก ารเชื อเพลิ งการบิน กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และ
เปลียนการจัดประเภทจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุน ระยะยาวอืน จึ งไม่ ตอ้ งรั บรู ้ผลขาดทุนอีกต่อไป
ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ทําให้บริ ษทั ร่ วมมีผลการดําเนินงานขาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี
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- ส่ วนแบ่งขาดทุ นใน บริ ษทั บริ การเชื อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 0 ล้านบาท ในขณะที
ปี ก่อนขาดทุน 14 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 3 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 1 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนใน บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 4 ล้านบาท ขาดทุนเพิมขึนจากปี
ก่อนขาดทุน 1 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ดอนเมื อง อินเตอร์เนชันแนล แอร์พอร์ ตโฮเต็ล จํากัด 5 ล้านบาท ขาดทุน
ลดลงจากปี ก่อน 4 ล้านบาท
EBITDA ของไตรมาสที 1 ปี
ติ ด ลบจํา นวน 354 ล้า นบาท ขาดทุ น ลดลง 156 ล้า นบาท โดยมี
EBITDA Margin -3.2% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ -11.6%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื องบิน
อืน ๆ (ทีไม่ใช่เครื องบิน)
รวม

ม.ค.-มี.ค.
2565
2564
29
66
2
(10)
31
56

ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อย มี รายจ่ ายเพื อการลงทุ น 31 ล้านบาท ตํากว่ าปี ก่ อน 25
ล้านบาท โดยรายจ่ายเพือการลงทุนในไตรมาสที 1 ปี 2565 ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนซื ออะไหล่เครื องบินหมุนเวียน
สภาพคล่อง
ณ วันที 31 มี นาคม 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 6,017 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 502 ล้านบาท
โดยสรุ ปเงินสดสุทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน

ม.ค.-มี.ค.
2565
2564
(350)
1,056
(168)

(2,391)
2,935
(3)

(35)

94

(1)
502

1
636
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ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี เงิน สดสุ ท ธิ ใช้ไปในกิ จ กรรมดําเนิ นงานจํานวน 350
ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 2,041 ล้านบาท และมีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงินจํานวน 168 ล้านบาท สู งกว่าปี
ก่อน 165 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการจ่ายชําระคืนหนี สิ นตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์
เวย์ จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย ใน
รูปแบบของสิ นเชือโครงการพิเศษเพือรักษาสภาพการจ้างงาน จํานวน 50 ล้านบาท โดยมี การเบิ กใช้วงเงินดังกล่าวใน
ไตรมาสนี จํานวน 42 ล้านบาท เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,056 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 1,879 ล้าน
บาท สาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการจําหน่ายขายทรัพย์สินและเงินลงทุนตํากว่าปี ก่อน เป็ นผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มี นาคม 2565 มี จาํ นวน 6,017 ล้านบาท เพิมขึ น 502 ล้านบาท จากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงมีอยูจ่ าํ นวน 5,515 ล้านบาท
เครื องบิน
ณ วันที 31 มี นาคม 2565 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มี เครื องบินที ใช้ท าํ การบิน จํานวน 60 ลํา (รวมเครื องบิน
แอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ งใช้ทาํ การบินโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด) โดยในไตรมาสนี มี การรับมอบ
เครื องบิ น โบอิ ง B777-300ER จํานวน 2 ลํา ซึ งเป็ นเครื องบิ นที ดําเนิ น การจัดหาแบบเช่ าดําเนิ น งานตังแต่ ปี 2561
นอกจากนี มี เครื องบินที จอดระยะยาว จํานวน 27 ลํา และมี เครื องบินที บริ ษทั ฯ ปลดระวาง และเครื องบิ นอยู่ระหว่าง
ดําเนินการขายและพิจารณาผูเ้ สนอซื อ รวมทังสิ น จํานวน 26 ลํา
สิ นทรัพย์
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 162,423 ล้านบาท เพิมขึนจากวันที
ธันวาคม 2564 จํานวน 1,204 ล้านบาท (0.7%) โดยมีรายละเอียด ดังนี
งบการเงินรวม
31 มี.ค.2565
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ๆ
สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2564

% ของ
สิ นทรั พย์ รวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

% ของ
สิ นทรั พย์ รวม

ล้ านบาท

%

6,017
3,769
18,490
28,276
33,631
68,457
32,059

3.7
2.3
11.4
17.4
20.7
42.2
19.7

5,515
4,321
14,959
24,795
34,493
69,652
32,279

3.4
2.7
9.3
15.4
21.4
43.2
20.0

+502
-552
+3,531
+3,481
-862
-1,195
-220

+9.1
-12.8
+23.6
+14.0
-2.5
-1.7
-0.7

162,423

100.0

161,219

100.0

+1,204

+0.7

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 28,276 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 17.4% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
เพิมขึนจากวันที
31 ธันวาคม 2564 จํานวน 3,481 ล้านบาท (14%) โดยมีรายการทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
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- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน 502 ล้านบาท (9.1%) จากเงินสดรับจากขายทรัพย์สินและเงิน
ลงทุนรวมประมาณ 880 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนที ถื อไว้เพือขาย ลดลง 552 ล้านบาท (12.8%) จากการโอนกรรมสิ ทธิ เครื องบิน
เครื องยนต์ และทีดินและอาคารบางส่ วนให้แก่ผซู้ ื อ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8)
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืนๆ เพิมขึน 3,531 ล้านบาท (23.6%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนีการค้าและลูกหนี
หมุนเวียนอืนเพิมขึน 3,396 ล้านบาท (33.9%) จากยอดขายทีเพิมขึน ประกอบกับมี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิมขึน โดย
ส่วนใหญ่มาจากค่านํามันจ่ายล่วงหน้า
- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 33,631 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 20.7% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ลดลงจากวันที 31 ธัน วาคม 2564 เป็ นจํานวน 862 ล้านบาท (2.5%) โดยมี สาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื อมราคา
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)
- สิ น ทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้ มี จ ํานวน 68,457 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ น 42.2% ของสิ นทรั พ ย์ท ังหมด ซึ ง
ประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสั ญญาเช่ าเงิน ทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื องบิ น และสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานสิ นทรั พย์ถาวรอืน ลดลงจากวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 1,195 ล้านบาท (1.7%) สาเหตุหลักจาก
การปรับปรุงรายการสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ตามเงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง
หรื อสัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าเครื องบินเพิมเติม และมีการคืนเครื องบินเช่าซือจํานวน ลํา รวมทัง
การคิ ดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 11) ถึ งแม้จะมี ก ารรั บ มอบเครื องบิ น เช่ า
ดําเนินการใหม่ ลํา ก็ตาม
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในไตรมาสที 1 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ -2.0 ในขณะทีปี
ก่อนเท่ากับร้อยละ -5.9
หนีสิ น
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 หนีสิ นรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจาํ นวน 236,909 ล้านบาท เพิมขึนจาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 4,439 ล้านบาท (1.9%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนีสิ น ดังนี
งบการเงินรวม
31 มี.ค.2565
ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี สินระยะยาว
หนี สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีสิ น

31 ธ.ค.2564

% ของ
หนีสิ นรวม

เปลียนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

48,294

20.4

46,742

20.1

+1,552

+3.3

3,259

1.4

606

0.3

+2,653

+437.8

140,079

59.1

139,269

59.9

+810

+0.6

45,277

19.1

45,853

19.7

-576

-1.3

236,909

100.0

232,470

100.0

+4,439

+1.9
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หนี สิ น หมุน เวียน ซึ งคิ ด เป็ นร้อยละ 20.4 ของหนี สิ นทังหมด มี จาํ นวน 48,294 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ
31 ธัน วาคม 2564 จํานวน 1,552 ล้านบาท (3.3%) สาเหตุหลัก จากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตรโดยสาร
เพิมขึน จากยอดขายทีเพิมขึน
หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 60.5 ของ
หนี สิ นทังหมด เพิมขึน 3,463 ล้านบาท (2.5%) โดยสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของหนี สินตามสัญญาเช่ าจากการ
รับมอบเครื องบินเช่าใหม่ 2 ลํา (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2, 6.3, 14.1, 14.2, 15)
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืนๆ ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 19.1 ของหนี สิ นทังหมด ลดลง 576 ล้านบาท (1.3%) สาเหตุหลัก
เกิ ดจากมี เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี ไม่ หมุน เวียนอืน ลดลง 1,580 ล้านบาท ในขณะที การประมาณการหนี สิ นไม่
หมุนเวียนเพิมขึน 1,045 ล้านบาท จากประมาณการค่าซ่ อมใหญ่เครื องบิน เครื องยนต์เครื องบิน และส่วนประกอบอืนๆ
สําหรับรายการซ่ อมทีจะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญาเพือรับรู ้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงาน
ไตรมาสที ปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี สิ น ที มี ภาระดอกเบี ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น
(Interest Bearing Debt to Equity) เท่ากับ -1.92 เท่า เปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 ทีเท่ากับ -1.96 เท่า และมี
อัตราส่วนหนีสิ นรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเท่ากับ -4.45 เท่า ในขณะทีไตรมาส ปี 2564 เท่ากับ -9.06 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 มี น าคม 2565 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อยติ ดลบจํานวน 74,486 ล้านบาท
ติดลบเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 3,235 ล้านบาท จากผลขาดทุนจากการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วันที 31 มี น าคม 2565 บริ ษทั ฯ มีห นี สิ น ที อาจเกิ ดขึ นจากภาระผูกพัน ทีมิ ได้แสดงในงบการเงิน จาก
หนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคารในประเทศและต่างประเทศ และภาระผูกพันตามสัญญา ทังนี ตามมติทีประชุม
คณะผูบ้ ริ หารแผนให้บริ ษทั ฯ บอกเลิกสัญญาทีมีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ทีจะพึงได้ โดยบริ ษทั อยู่ระหว่างเจรจา
ขอยกเลิกสัญญา และมีภาระผูกพันจากการบอกเลิกสัญญา ซึ งเป็ นไปตามแผนฟื นฟู และมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่าย
สัญญาเช่ าดําเนิ น งานหลังจากรับมอบเครื องบิน จํานวน 1 ลํา ระยะเวลาเช่ า 10 ปี โดยบริ ษทั รับมอบเครื องบิ นลํา
ดังกล่าวแล้วเมือวันที 18 เมษายน 2565 (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24)
สรุปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มี รายได้รวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึน
ครังเดี ยว) ทังสิ น 10,202 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 6,166 ล้านบาท หรื อ 152.8% สาเหตุสําคัญเนื องจากรายได้จากการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าเพิมขึนรวม 6,086 ล้านบาท หรื อ 252% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิ ตและการขนส่ งเพิมขึน
จากการทีบริ ษทั ฯ กลับมาดําเนินการบินปกติ ในขณะทีช่วงเดียวกันของปี ก่อนหยุดบินเทียวบินประจําชัวคราว นอกจากนี
รายได้กิจการอืน เพิมขึน 74 ล้านบาท หรื อ 4.9% จากจํานวนสายการบินลูกค้าทีเพิมขึน สําหรับค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวม
รายการทีเกิดขึนครังเดียว) ทังสิ น 12,461 ล้านบาท เพิมขึนกว่าปี ก่อน 2,340 ล้านบาท (23.1%) สาเหตุหลักเกิดจากการ
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เพิมขึนตามปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่งทีเพิมขึน แต่มีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง และมีค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน
ลดลงการจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงาน ก่อนต้นทุนทางการเงิน ไม่รวม
รายการทีเกิดขึนครังเดียว 2,259 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 3,826 ล้านบาท (62.9%)
นอกจากนี ในไตรมาสที 1 ปี 2565 บริ ษทั ฯ มีรายการทีเกิดขึนครังเดียว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 2,463 ล้านบาท
ส่ วนใหญ่ เกิ ดจาก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี การปรั บโครงสร้ างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุ คลากร
กําไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มี ผลการดําเนิ นงานขาดทุ นสุ ทธิ 1,624 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากไตรมาสเดี ยวกัน ของปี ก่อน
9,335 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ ้น 0.74 บาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่ อนทีขาดทุนต่อหุ้น 5.02 บาท โดยมี EBITDA
จํานวน 345 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 402 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 3.4% เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อนที
เท่ากับ 18.5%
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-มี.ค.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงาน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
โครงการร่ วมใจจากองค์กร
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS 9
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุน้
(บาท)

2565

2564

10,202
3,295
5,206
1,571
130
12,461
3,714
8,747
(2,259)
1,906
(4,165)
1,512
1,234
358
292
3
(628)
(205)
(103)

4,036
404
2,011
1,497
124
10,121
707
9,414
(6,085)
3,764
(9,849)
(3,454)
127
170
2,633
(413)
(4)

(1,702)
(1,624)
(0.74)

(4)
(10,794)
(10,959)
(5.02)

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
+6,166
+152.8
+2,891
+715.6
+3,195
+158.9
+74
+4.9
+6
+4.8
+2,340
+23.1
+3,007
+425.3
-667
-7.1
+3,826
+62.9
-1,858
-49.4
+5,684
+57.7
+1,512
+4,688
+135.7
+231
+181.9
+122
+71.8
-2,630
-99.9
-628
+208
+50.4
-99
+4
+9,092
+9,335
+4.28

+100.0
+84.2
+85.2
+85.3
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ม.ค.-มี.ค.
2565
ข้ อมูลการดําเนินงานทีสําคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุ ภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นําหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
จํานวนเครื องบิน ณ 31 มี.ค.
ชัวโมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื องบินเฉลีย
อัตราแลกเปลียนเฉลีย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํามันเฉลีย

(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)

2564

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%

345
0.23
5,294
1,468
27.7
2.20
314
258
82.2
55,645
19.51
67
21,578
7.7

747
0.02
1,759
133
7.5
2.84
102
113
110.8
25,583
17.11
83
7,609
6.4

-402
+0.21
+3,535
+1,335

+30,062
+2.40
-16
+13,969
+1.3

-53.8
+201.0
+20.2
-22.5
+207.8
+128.3
-28.6
+117.5
+14.0
-19.3
+183.6
+20.3

33.0529
37.0950
28.4744
106.63

30.2570
36.4770
28.6004
64.99

+2.7959
+0.6180
-0.1260
+41.64

+9.2
+1.7
-0.4
+64.1

-0.64
+212
+145

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลียน กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี และปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม) - ค่าใช้จ่าย
(ไม่ร วมต้นทุ น ทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัด จําหน่ าย รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พนั กงานจากการปรั บ โครงสร้ างองค์กร
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสินทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS
และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สินทรัพย์ งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มีนาคม 2565 บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มี สินทรัพย์ร วมจํานวน 164,692 ล้านบาท
เพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 2,033 ล้านบาท (1.2%) สาเหตุหลักเกิดจาก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค.2565
ล้ านบาท

31 ธ.ค.2564

% ของ
สิ นทรั พย์ รวม

ล้ านบาท

เปลียนแปลง

% ของ
สิ นทรั พย์ รวม

ล้ านบาท

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ๆ

5,757
3,769
21,330

3.5
2.3
12.9

5,122
4,321
17,456

3.1
2.7
10.7

+635
-552
+3,874

+12.4
-12.8
+22.2

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ

30,856
33,577
61,776
38,483

18.7
20.4
37.5
23.4

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

16.5
21.2
38.3
24.0

+3,957
-866
-550
-508

+14.7
-2.5
-0.9
-1.3

164,692

100.0

162,659

100.0

+2,033

+1.2

รวมสิ นทรั พ ย์

- สิ นทรัพ ย์ห มุ นเวียนเพิ มขึ นจํานวน 3,957 ล้านบาท (14.7%) สาเหตุห ลัก เกิ ด จากเงิ น สดและรายการ
เที ยบเท่าเงิ นสดเพิ มขึ น 635 ล้านบาท ลูก หนี การค้าและลูกหนี หมุ นเวียนอื นและค่าใช้จ่า ยจ่า ยล่ วงหน้าเพิมขึ น
ในขณะทีสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ลดลง 552 ล้านบาท จากทีไตรมาสนีมีการโอนกรรมสิ ทธิเครื องบิน
เครื องยนต์ และทีดินและอาคารบางส่ วนให้แก่ผซู ้ ื อ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8)
- ที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ ลดลงจํา นวน 866 ล้า นบาท (2.5%) โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการ
คิดค่าเสือมราคา
- สิ นทรัพย์สิท ธิ ก ารใช้ ซึ งประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าเงิน ทุนและภาระผูก พันตามสัญญาเช่ า
ดําเนินงานเครื องบิน และสัญญาเช่ าดําเนินงานสิ นทรัพย์ถาวรอืนลดลง 550 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับปรุ ง
รายการสิ น ทรัพย์สิ ทธิ การใช้ ตามเงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่ าตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลงหรื อ
สัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าเครื องบินเพิมเติม ประกอบกับมีการคืนเครื องบินเช่าซื อจํานวน 2 ลํา
รวมทังการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ) ถึงแม้จะมีการรับมอบเครื องบิ น
เช่าดําเนินการใหม่ 2 ลํา ก็ตาม
หนีสิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มี น าคม 2565 บริ ษัท การบิ น ไทย จํากัด (มหาชน) มี ห นี สิ น รวมจํานวน 232,974 ล้า นบาท
เพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 3,657 ล้านบาท (1.6%) สาเหตุหลักเกิดจาก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มี.ค.2565
ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน

หนี สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีสิ น

% ของ
หนีสิ นรวม

เปลียนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

46,848

20.1

45,680

19.9

+1,168

+2.6

3,251

1.4

594

0.3

+2,657

+447.3

140,078

60.1

139,267

60.7

+811

+0.6

42,797

18.4

43,776

19.1

-979

-2.2

232,974

100.0

229,317

100.0

+3,657

+1.6

ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี สินระยะยาว

31 ธ.ค.2564

- หนี สิ นหมุ นเวียนเพิมขึน 1,168 ล้านบาท (2.6%) สาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตร
โดยสารเพิมขึน จากยอดขายทีเพิมขึน
- หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี เพิมขึน 3,468 ล้านบาท
(2.5%) เป็ นผลจากการเพิ มขึ นของหนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า จากการรั บ มอบเครื องบิ น เช่ าใหม่ 2 ลํา (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.2, 6.3, 14.1, 14.2, 15)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 31 มี นาคม 2565 บริษัท การบิน ไทย จํากัด (มหาชน) มีส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นติ ดลบจํานวน 68,282
ล้านบาท ติดลบเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 1,624 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิ ดจากผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ของไตรมาสนี
4. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
การคาดการณ์ เศรษฐกิ จโลกในช่ วงต้นปี 2565 ยังไม่ส ามารถฟื นตัวได้เท่าทีควร จากความเสี ยงทีกําลัง
เผชิญกับ การระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในบางประเทศยังต้องใช้ม าตรการควบคุมและมี ขอ้ จํากัดในการ
เดินทาง นอกจากนี ทัวโลกยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซี ยและยูเครน
ซึ งมีโอกาสยืดเยือและอาจกลายเป็ นปั ญหาต่อการฟื นตัวทางเศรษฐกิ จโลกในอนาคต ซึ งจากรายงานของสมาคม
ขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า การฟื นตัวของการเดินทางทางอากาศอยูภ่ ายใต้ความกดดัน
จากปั ญหาความขัดแย้งของรัสเซี ยและยูเครน และราคานํามันเครื องบินทีสูงขึน ซึ งจํานวนนักท่องเทียวจะฟื นตัวได้
ในปี 2567 ส่ วนภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกจะฟื นตัวช้ากว่าภูมิภาคหลักอืนๆ โดยจะฟื นตัวในปี 2568 หรื ออีก 3 ปี ข้างหน้า
เนื องจากนโยบายโควิดเป็ นศูนย์ของประเทศจีน อย่างไรก็ดี สําหรับภาคการท่องเทียว หลายประเทศในแถบเอเชี ย
เริ มทยอยเปิ ดประเทศรั บนักท่องเทียว ถือเป็ นปั จจัยบวกและเป็ นตัวเร่ งในการกระตุน้ เศรษฐกิ จให้มีความคล่องตัว
มากขึ น รวมถึ งประเทศไทยได้มี ก ารผ่อนคลายมาตรการสําหรับ ผูท้ ี เดิ น ทางเข้ามาในประเทศไทยและยกเลิ ก
มาตรการเข้าประเทศในรู ปแบบ Test & Go โดยมีผลตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2565 เป็ นต้นไป เช่ นเดียวกับประเทศ
สิ งคโปร์ และเกาหลี ใต้ ทีมี แผนจะเปิ ดประเทศรับนักท่องเทียวทีได้รับวัคซี นครบ ไม่ตอ้ งกักตัว ตังแต่ 1 เมษายน
2565 เป็ นต้นไป
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สําหรับ บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) นัน มีแผนขับ เคลือนธุ รกิ จตามแผนฟื นฟูกิจการ เพือสร้ าง
ความเชื อมันให้ผโู้ ดยสารเกิ ดความมันใจ และรู้สึ ก ปลอดภัยตลอดการเดินทาง อีกทังยังร่ วมสนับ สนุ นนโยบาย
เปิ ดรับนักท่องเทียวของรัฐบาลอย่างต่อเนือง บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดให้บริ การเทียวบินขนส่งผูโ้ ดยสารในตารางการบินฤดู
ร้อ น 34 เส้ น ทาง เพือรองรั บ ปริ ม าณความต้อ งการเดิ น ทางที เพิ มมากขึ น ทังนี ในไตรมาสที บริ ษ ัท ฯ ได้น ํา
เครื องบินโบอิงแบบ -300ER จํานวน ลํา ทีรับมอบใหม่มาทําการบิน เพือเพิมขีดความสามารถของฝูงบินและ
ความต้องการเดินทางทีเริ มฟื นตัวขึน
5. สรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ม.ค.-มี.ค.
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2565

2564

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.80

0.07

0.91

0.08

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

ร้ อยละ

(47.94)

(246.54)

(40.83)

(243.98)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(29.01)

(278.42)

(15.92)

(271.52)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(4.45)

(9.06)

(2.41)

(8.26)

ร้ อยละ

(2.00)

(5.89)

(0.99)

(5.27)

อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(1.92)

(1.66)

(2.10)

(1.69)

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(3.18)

(2.45)

(3.41)

(2.49)

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบีย

เท่า

(0.16)

(0.13)

0.18

0.20

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

(652.30)

(660.02)

659.68

449.23

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

0.07

(0.07)

0.33

0.23

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) / หนีสิ นหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งทียังไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี และปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม)
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อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี และปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ / ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลีย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ / สิ นทรัพย์รวมเฉลีย
อัตราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน+หนีสิ นระยะยาวรวมส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนีสิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนีสิ นรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย (Interest Coverage Ratio)
= กําไรก่อนหักต้นทุน ทางการเงิน ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครื องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน กําไรจากการเปลียนแปลงสัดส่ วน
เงิ น ลงทุ น กําไรจากการปรับ โครงสร้า งหนี รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พ นัก งานจากการปรั บ
โครงสร้ างองค์ก ร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุน สําหรั บการป้ องกัน
ความเสี ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ท ธิ ปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม ปรับปรุ งรายการทีเกียวข้องกับ
การปรับมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เครื องบิน และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
(EBITDA) / ดอกเบียจ่าย
อัตราส่ วนหนีสิ นสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนีสิ นรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนี สินระยะยาวและหนีสินตามสัญญาเช่า + ดอกเบียจ่าย + ค่าเช่าเครื องบิน
และอะไหล่)
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6. รายการระหว่ างกัน
6.1 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีสําคัญกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และนิ ติบุคคล/บริ ษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม 2565 ดังนี
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลัง 1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ให้บริ ษทั ฯ กูต้ ่อ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
- เงินกูย้ ืมคงค้าง
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
โดยถือหุน้
- ดอกเบียจ่าย
ประมาณร้อยละ
47.86
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

12,496.88
6,130.97

6,082.08

0.00

0.00

1,158.94

0.00

0.00

1,146.23

162.16

351.95

0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หลังจากทีศาลล้มละลายกลางมีคาํ สัง
เห็นชอบด้วยแผนฟื นฟูกิจการและคํา
ร้องขอแก้ไขแผนตามมติทประชุ
ี
ม
ของเจ้าหนีเมือวันที 19 พฤษภาคม
2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งมูล
หนีสําหรับหนีสิ นทางการเงินทีวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยใช้
วิธีดอกเบียทีแท้จริ งและพิจารณาว่า
หนีสิ นทางการเงินก่อนปรับปรุ ง และ
หลังปรับปรุ งมีผลแตกต่างอย่างมี
สาระสําคัญหรื อไม่สาํ หรับหนีสินทาง
การเงินทีมีผลแตกต่างอย่างมากจะ
รับรู ้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรม โดยใช้วธิ ี การคิดลดกระแส
เงินสดด้วยอัตราดอกเบียตลาด

20
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563
ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของหนีสิ นทางการเงินก่อนปรับปรุ ง
และมูลค่าปัจจุบนั ของหนีสิ นทาง
การเงินทีคํานวณใหม่ บริ ษทั รับรู ้เป็ น
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนีในงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน และรับรู ้ดอกเบียจ่ายด้วย
อัตราดอกเบียตลาด หากหนีสิ น
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลแตกต่าง
อย่างมาก บริ ษทั จะปรับปรุ งกระแส
เงินสดภายใต้เงือนไขใหม่โดยใช้
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
ผลแตกต่างทีเกิดขึนจะรับรู ้เป็ นกําไร
จากการปรับโครงสร้างหนีในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
และรับรู ้ดอกเบียจ่ายด้วยอัตรา
ดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
-อัตราดอกเบียสําหรับปี
เป็ น
อัตราผิดนัดชําระ
อัตราดอกเบียสําหรับปี
- เป็ น
อัตราตาม ศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วย
แผนฟื นฟูกิจการ (วันที มิถุนายน
2564)

21
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ มีรายการเช่าทีดินจากทีราชพัสดุ
3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน ให้แก่กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง
ธนาคารออมสิ น

 กระทรวงการคลัง 1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารออมสิ น
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
รายใหญ่ของ
- ยอดเงินคงค้าง
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
- ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
ควบคุมธนาคาร
- ดอกเบียจ่าย
ออมสิ น
- ดอกเบียค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

2.06

0.00
0.00

3,500.00
0.00
29.40
29.40

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

8.03

0.00
0.00

3,500.00
0.00
212.96
212.96

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

8.47

0.00
0.16

3,500.00
1.37
530.08
522.89

กําหนดจากราคาปกติ ของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ ง
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี
2564-65 เป็ นอัตราดอกเบียที
แท้จริ งตามสัญญาเดิม

22
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน ให้บริ การเช่าพืนทีและบริ การอืนๆ
แก่ธนาคารออมสิ น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

ธนาคารเพือการ  กระทรวงการคลัง
ส่งออกและนําเข้า
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
แห่งประเทศไทย
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคาร
เพือการส่งออก
และนําเข้าแห่ ง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00
0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.18
0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

2.51
2.03

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

23
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพือการส่ งออกและนําเข้า
แห่ง ประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

577.46

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

568.48

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

398.74
39.92
37.62

9.01

19.44

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารเพือการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย จํานวนเงิน 1,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้

- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกู้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

1,500.00
1,458.26

1,452.83

5.43

11.93

1.50
170.67
165.38

การกําหนดราคา/เงือนไขและ
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิ จ ซึ งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 256465 เป็ นอัตราดอกเบียที
แท้จริ งตามสัญญาเดิม
การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563

24
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบินให้แก่ธนาคารเพือการส่ งออกและ
นําเข้าแห่ งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.04

เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 256465 เป็ นอัตราดอกเบียที
แท้จริ งตามสัญญาเดิม
กําหนดราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

25
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

 กระทรวงการคลัง
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคาร
อิสลามแห่ ง
ประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ ืม ระยะยาวกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

2,500.00
1,220.65

1,195.37

25.29

54.06

253.72
233.68

การกําหนดราคา/เงือนไขและ
อัตราดอกเบียเป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
หลังจากทีศาลล้มละลายกลางมี
คําสังเห็นชอบด้วยแผนฟื นฟู
กิจการและคําร้องขอแก้ไขแผน
ตามมติทีประชุมของเจ้าหนีเมือ
วันที 19 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั
ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งมูลหนี
สําหรับหนีสิ นทางการเงินทีวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
โดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริ งและ
พิจารณาว่าหนีสิ นทางการเงิน
ก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ ง
มีผลแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญ
หรื อไม่

26
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับหนีสิ นทางการเงินทีมี
ผลแตกต่างอย่างมากจะรับรู ้
หนีสิ นทางการเงินใหม่ดว้ ย
มูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีการคิด
ลดกระแสเงินสดด้วยอัตรา
ดอกเบียตลาด ผลแตกต่าง
ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
หนีสิ นทางการเงินก่อนปรับปรุ ง
และมูลค่าปัจจุบนั ของหนีสิ น
ทางการเงินทีคํานวณใหม่
บริ ษทั รับรู ้เป็ นกําไรจากการ
ปรับโครงสร้างหนีในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้ดอกเบีย
จ่ายด้วยอัตราดอกเบียตลาด หาก
หนีสิ นทางการเงินดังกล่าวไม่มี
ผลแตกต่างอย่างมาก บริ ษทั จะ
ปรับปรุ งกระแสเงินสดภายใต้
เงือนไขใหม่โดยใช้อตั รา
ดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม

27
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

เงือนไข/นโยบายราคา

ผลแตกต่างทีเกิดขึนจะรับรู ้เป็ น
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
ในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู ้
ดอกเบียจ่ายด้วยอัตราดอกเบียที
แท้จริ งตามสัญญาเดิม
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 256465 เป็ นอัตราตาม ศาลมีคาํ สัง
เห็นชอบด้วยแผนฟื นฟู
กิจการ (วันที มิถุนายน
2564)

28
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลัง 1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุ งไทย
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 3,000 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
รายใหญ่ของ
- ยอดเงินคงค้าง
บริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
ควบคุม
- ดอกเบียจ่าย
ธนาคารกรุ งไทย
- ดอกเบียค้างจ่าย
จํากัด (มหาชน)
โดยผ่านทาง
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและ
กองทุนเพือการ
ฟื นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบัน
การเงิน
2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

2,260.73

2,260.73

18.95
18.95

63.84
63.84

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

2,260.73
0.86
284.66
260.69

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 256465 เป็ นอัตราดอกเบียที
แท้จริ งตามสัญญาเดิม

3,500.00
9.84
9.84

3,500.00
128.63
128.63

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
3,500.00 เป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง
385.11 เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับ
378.00 การกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ

29
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

เงือนไข/นโยบายราคา

กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 256465 เป็ นอัตราดอกเบียที
แท้จริ งตามสัญญาเดิม

30
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.บริ ษทั ฯ ขายหุ น้ กูใ้ ห้แก่ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู ้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

4.บริ ษทั ฯ ขายบริ การให้เช่าสํานักงาน ตู้ ATM ค่านํา-ไฟ และ Lease line
แก่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

832.00

832.00

3.08

6.80

0.70
0.21

3.30
0.22

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

832.00 - ปี อัตราดอกเบียสําหรับ
32.15
ปี เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
33.33 - ปี -65บริ ษทั ฯ ปรับปรุ ง
วันครบกําหนดชําระและ
อัตราดอกเบียของหุน้ กูใ้ ห้
เป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ
ทังนี บริ ษทั ได้ปรับปรุ ง
เจ้าหนีหุน้ กูท้ งหมดด้
ั
วยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่ายให้
เป็ นไปตามเงือนไขของแผน
ฟื นฟูกิจการ
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
3.05 บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
0.11 เกียวข้องกัน

31
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

5.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การรับ-ส่ง เงินสดของบริ ษทั ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมจัด
จําหน่าย หุน้ กูใ้ ห้กบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

บริ ษทั ไปรษณี ย ์  กระทรวงการคลัง
ไทย จํากัด
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั
ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด และของ
บริ ษทั ฯ

1.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การฝากส่ งไปรษณี ยใ์ นประเทศและต่างประเทศ และซือ
อุปกรณ์จาก บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน ให้แก่ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00
0.13

0.01
0.00

0.00
0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
3.92 บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
0.15 เกียวข้องกัน

2.84
0.13

0.14
0.00

0.00
0.00

0.62
0.01

0.22
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

32
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

การท่องเทียวแห่ง กระทรวงการคลังซึง 1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา และ ส่งเสริ มการขาย ให้แก่ การท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ประเทศไทย
ของบริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
มีอาํ นาจควบคุมการ
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
ท่องเทียวแห่ง
ประเทศไทย
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และให้เช่าสํานักงานแก่การท่องเทียว
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00
0.24

4.09
2.59

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00
0.24

10.15
1.13

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.00
0.11

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

18.17
0.73

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

33
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั
อสมท กระทรวงการคลัง
1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา ให้แก่ บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ของบริ ษทั อสมท - ยอดเจ้าหนีคงค้าง
จํากัด (มหาชน) และ
ของบริ ษทั ฯ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00
0.87

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00
0.87

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

1.63
0.87

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

34
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั
ปตท.  กระทรวงการคลัง 1.บริ ษทั ฯ ซื อนํามันรถยนต์และและนํามันหล่อลืนจากบริ ษทั ปตท. จํากัด
จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
(มหาชน)
ใหญ่ของ บริ ษทั
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ปตท. จํากัด
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
(มหาชน) และ
ของบริ ษทั ฯ
.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และให้บริ การสอบเทียบเครื องมือ
วัด (AC Dielectric Tester) ให้แก่บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.06
1.49

0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.06
1.66

0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

18.60
1.50

3.37

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

35
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ท่าอากาศ  กระทรวงการคลัง
ยานไทย จํากัด
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
(มหาชน)
ใหญ่ของบริ ษทั
ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด
(มหาชน) และ
ของบริ ษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่าพืนทีในเขตท่าอากาศยานต่างๆ เพือใช้
สําหรับจอดอากาศยาน จอดพาหนะ
ขนถ่ายสิ นค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพืนดิน เก็บตูค้ อนเทนเนอร์ ทีทําการสํานักงานสายการบิน และบริ การ
อืนๆ จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายบัตรโดยสารเครื องบิน และได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ 2% จากการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบิน (Passenger
Service Charges) ให้กบั บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

463.86
931.06

0.84
14.86

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

8,642.18
891.05

0.51
13.97

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

4,577.76
892.59

23.18
13.42

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

36
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

 กระทรวงการคลัง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั
กสท
โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
และของบริ ษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ขายหุ น้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู ้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

933.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

933.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

933.00
46.54
49.47

4.67

17.48

หมายเหตุ
- ปี อัตราดอกเบียสําหรับ
ปี เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- ปี -65 บริ ษทั ฯ ปรับปรุ ง
วันครบกําหนดชําระและ
อัตราดอกเบียของหุน้ กูใ้ ห้
เป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ
ทังนี บริ ษทั ได้ปรับปรุ ง
เจ้าหนีหุน้ กูท้ งหมดด้
ั
วยวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่ายให้
เป็ นไปตามเงือนไขของแผน
ฟื นฟูกิจการ

37
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ เช่าช่องสัญญานอินเตอร์เน็ตจาก บริ ษทั กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

บริ ษทั
ทีโอที  กระทรวงการคลัง
จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั
ทีโอที จํากัด
(มหาชน) และ
ของบริ ษทั ฯ

1.บริ ษทั ฯ ขายหุ น้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู ้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.00

0.25

3.20

2.51

2.51

2.42

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบียเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

หมายเหตุ
415.00

415.00

415.00
15.93
16.80

1.82

7.11

- ปี อัตราดอกเบียสําหรับปี
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- ปี -65 บริ ษทั ฯ ปรับปรุ งวัน
ครบกําหนดชําระและอัตรา
ดอกเบียของหุน้ กูใ้ ห้เป็ นไป
ตามแผนฟื นฟูกิจการ ทังนี
บริ ษทั ได้ปรับปรุ งเจ้าหนีหุน้ กู้
ทังหมดด้วยวิธีราคาทุนตัด
จําหน่ายให้เป็ นไปตามเงือนไข
ของแผนฟื นฟูกิจการ

38
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ เช่าเส้นใยแก้วนําแสงจาก บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

สถาบันการบิน
พลเรื อน

 กระทรวงการคลัง
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมสถาบัน
การบินพลเรื อน

1.บริ ษทั ฯ จัดส่ งนักบินบริ ษทั ฯ ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก สถาบันการ
บินพลเรื อน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.00

0.42

7.47

7.07

7.07

6.23

0.00
10.00

0.00
10.00

9.34
10.00

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบียเป็ นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

39
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั ไทย-อะ
 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ 1.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และให้บริ การเช่าพืนทีสํานักงานและ
มาดิอุส เซาท์อีสต์
หุน้ รายใหญ่ของ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริ ษทั
ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จํากัด
บริ ษทั ไทย-อะ
เอเชีย จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)
มาดิอสุ เซาท์
- ยอดรายได้รวม
อีสต์เอเชี ย จํากัด
- ยอดลูกหนีคงค้าง
โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ
55
 ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
- นายชาย เอียมศิริ
บริ ษทั ฯ แต่งตังให้
ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทย-อะ
มาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

1.54
0.48

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

6.62
0.99

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

9.26
0.78

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

40
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั วิงสแปน  บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ 1.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การจัดส่งพนักงานแรงงานภายนอก เพือปฏิบตั ิงานใน
เซอร์วิสเซส จํากัด
หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ จากบริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั วิงสแปน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เซอร์วิสเซส
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ
.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าพืนทีสํานักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน ให้แก่
49 และมีอาํ นาจ
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
ควบคุม
- ยอดรายได้รวม
 ผูบ้ ริ หารของ
- ยอดลูกหนีคงค้าง
บริ ษทั ฯ ได้แก่
- นายสุ วรรธนะ สี
บุญเรื อง บริ ษทั
ฯ แต่งตังให้ไป
ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วิสเซส
จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

48.57
124.68

0.71
1.23

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

178.60
128.93

0.50
1.59

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

604.38
138.81

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

2.02
2.05

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

41
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิง
จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ
49 และมีอาํ นาจ
ควบคุม
 ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
- เรื อโท สุ พจน์
เจริ ญสุ ข บริ ษทั
ฯ แต่งตังให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ ง
จํากัด เมือวันที
1 ตุลาคม 2564

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ให้บริ การใช้เครื องมือและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรมด้านการบิน
และให้บริ การเช่าพืนทีสํานักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน ให้แก่ บริ ษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

2.55
1.74

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

15.08
1.19

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

20.23
2.58

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

42
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

- นางบุษกร
2.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การ การฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื องบิน จาก
อมรวิวฒั น์
บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง จํากัด
บริ ษทั ฯ แต่งตัง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ให้ไปดํารงดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิง จํากัด
บริ ษทั ทัวร์ เอือง
หลวง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

 บริ ษทั ฯ ถือหุน้
1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน (Commission) จากการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ของ
ผ่านบริ ษทั
บริ การเอืองหลวง ให้แก่บริ ษทั ทัวร์ -เอืองหลวง จํากัด
วิงสแปน เซอร์ วิส
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เซส จํากัด
ประมาณร้อยละ 2.บริ ษทั ฯ ขายทัวร์ เอืองหลวงให้แก่บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด
และมีอาํ นาจ - ยอดรายได้รวม
ควบคุม
-ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.39

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.45

0.00

0.00

0.00

0.01
1.55

0.04
1.55

11.79
1.55

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน และเป็ นไปตาม
ราคาตลาด

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

43
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ 1.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การ Block Space จากบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
หุน้ รายใหญ่ของ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
บริ ษทั ไทยสมายล์
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
แอร์เวย์ จํากัด ร้อย
ละ 100
2.บริ ษทั ฯให้บริ การเช่าเครื องบิน การบริ การภาคพืนดิน ลานจอดสนามบิน
 ผูบ้ ริ หารของ
ค่าเบียประกันเครื องบิน บัตรผ่านขึนเครื องบิน ฝึ กนักบินใช้เครื องบิน
บริ ษทั ฯ ได้แก่
จําลอง และอาหารขึนเครื องบิน
- นายสุวรรธนะ สี
- ยอดรายได้รวม
บุญเรื อง บริ ษทั
-ยอดลูกหนีคงค้าง
ฯ แต่งตังให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จํากัด
- นางสาวปิ ยาณี
สังข์ทอง บริ ษทั ฯ
แต่งตังให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

245.06
0.00

342.06
0.00

1,884.16
2.93

483.95
8,526.56

1,323.53
8,384.46

5,015.00
7,763.06

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

44
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ดอนเมือง
อินเตอร์ เนชัน
แนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

 บริ ษทั ฯ ถือหุ ้น
ในบริ ษทั ดอน
เมือง อินเตอร์
เนชันแนล แอร์
พอร์ ต โฮเต็ล
จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 40

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซือบริ การห้องพักของ บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชันแนล แอร์
พอร์ ต โฮเต็ล จํากัด สําหรับผูโ้ ดยสารของ บริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

45
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั ครัวการบิน  บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน 1.บริ ษทั ฯ ซื ออาหารและบริ การจากบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
ภูเก็ต จํากัด
บริ ษทั ครัวการบิน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
(บริ ษทั ร่ วม)
ภูเก็ต จํากัด
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
ประมาณร้อยละ 30

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบและการให้บริ การแก่บริ ษทั ครัวการ
บินภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

11.18
20.44

0.00
0.01

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.04
20.44

0.00
0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

99.02
20.52

0.06
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติ ของธุ รกิ จ
เช่ น เดี ยวกั บ ที กํ า ห น ดให้ ก ั บ
บุ ค ค ล ห รื อ กิ จก ารอื น ที ไ ม่
เกียวข้องกัน

46
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั โรงแรมท่า  บริ ษทั ฯ ถือหุ ้น
1.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การห้องพักจากบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
อากาศยานสุวรรณ
ในบริ ษทั
จํากัด สําหรับผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
ภูมิ จํากัด
โรงแรมท่าอากาศ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
(บริ ษทั ร่ วม)
ยานสุ วรรณภูมิ
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
 ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
- นางสาวปิ ยาณี
สังข์ทอง ดํารง
ตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั
โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

0.00
2.16

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00
2.16

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

5.69
2.16

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

47
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
บริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม
ลงทุน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลัง 1.บริ ษทั ฯ ซือบริ การนําร่ อง (Navigation) และเช่าอุปกรณ์สือสารจาก
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
บริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จํากัด
ใหญ่ของบริ ษทั
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
วิทยุการบินแห่ง
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
ประเทศไทย
จํากัด และของ
บริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ประมาณร้อยละ
0.24 ในบริ ษทั
วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย
จํากัด
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และให้บริ การขนส่งแก่บริ ษทั วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุดวันที
31 มีนาคม 2565

67.89
107.10

0.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

145.30
105.14

0.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

364.52
105.53

0.12

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับทีกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่
เกียวข้องกัน
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6.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้นนัน บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็ นการดําเนินการตามปกติของธุรกิจ ทังนี ราคาทีซื อ/ขาย หรื อให้/รับบริ การจาก
บริ ษทั ทีเกียวข้อง กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับทีบริ ษทั ฯ กําหนดให้กบั บุคคล หรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน ทังนีเป็ นไปตามความเหมาะสมของเงือนไข และการใช้ราคาตลาด
ทีอ้างอิงได้ ซึ งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงบริ
ั ษทั ฯ และบริ ษทั ทีเกียวข้อง โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรื อมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ี ส่วน
ได้เสี ยทุกรายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯ
6.3 ขันตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
การเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และได้ดาํ เนินการอนุมตั ิตามขันตอนของบริ ษทั ฯ ซึงมีมาตรการทีรัดกุม รวมทังกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีส่วนได้เสี ย
ในเรื องนันๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมตั กิ ารทํารายการ
6.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอาจเกิดขึนในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทียุติธรรม พร้อมทังผ่านการ
อนุมตั ิตามขันตอนและกฎระเบียบทีเกียวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

