คํ าอธิ บ ายผลการดํ าเนิ นงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรั บไตรมาส 2 ปี 2565 สิ นสุ ดวั น ที 30
มิถุนายน 2565 ของบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร

ในไตรมาส 2 ของปี 2565 เศรษฐกิจทัวโลกยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 มา
นานกว่า 2 ปี และยังต้องเผชิ ญกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศของรัสเซียและยูเครน ตังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 ทีผ่านมา ซึ งเป็ นแรงกดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อทีรุ นแรงขึน รวมถึงราคานํามันทีเพิมสู งขึนอย่าง
รวดเร็ว และนโยบายโควิดเป็ นศูนย์ของประเทศจี น ส่งผลให้ห่วงโซ่ อปุ ทาน (Supply Chain Disruption) ทัวโลก
หยุดชะงัก จนอาจนําไปสู่ภาวะซบเซาในอนาคต ซึ งอาจทําให้การฟื นตัวของเศรษฐกิจเป็ นไปได้ยากลําบากขึน
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินโลก ในไตรมาส ของปี
พบว่า สถานการณ์ ก ารเดิน ทางทาง
อากาศ มีแนวโน้มดีขึน จากการทีหลายประเทศเริ มผ่อนคลายข้อจํากัดในการเดินทางและเปิ ดประเทศมากขึน จาก
รายงานของสมาคมสายการบิ น เอเชี ยแปซิ ฟิ ก (AAPA) ในไตรมาส ของปี
มี จาํ นวนผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ เพิมขึนถึง . % เมื อเทียบกับปี ก่อน ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ASK) เพิ มขึ นจากปี ก่ อนถึ ง . % และ . % ตามลํา ดับ อัต ราส่ ว นการบรรทุ ก ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)
เพิ มขึ นจากปี ก่ อนซึ งเท่ า กับ . % เป็ น . % ในขณะที ปริ มาณการขนส่ งสิ น ค้า (Revenue Freight TonKilometers: RFTK) ลดลง . % และปริ ม าณการผลิ ตด้านพัส ดุภ ัณ ฑ์ (Available Dead Load Kilometer: ADTK)
เพิมขึน . % อัตราส่วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) ลดลงจากปี ก่ อนซึ งเท่ากับ . % เป็ น . %
สอดคล้องกับ รายงานของสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ทีรายงานว่า รายได้ข องผูโ้ ดยสาร
ระหว่างประเทศ ยังคงเป็ นตัวขับเคลือนการฟื นตัวของอุตสาหกรรมการบินทัวโลก อย่างไรก็ตาม จากราคานํามัน
เครื องบินทีเพิมขึนเนื องจากผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคาบัตรโดยสารเครื องบิน
เพิมขึน ซึ งอาจจะเป็ นภัยคุกคามต่อการฟื นตัวของสายการบินต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงสายการบิ นในภูมิภาคเอเชี ย
แปซิ ฟิกมี แนวโน้ม ฟื นตัว ช้าที สุ ด และมี ผลการดําเนิ น งานขาดทุน มากกว่า สายการบิน ในภูมิ ภาคอืน เนื องจาก
นโยบายตอบสนองต่อการระบาดของ COVID-19 สายพัน ธุ์ ใหม่ ย งั มี ข้อจํากัด การเดิ น ทางที เข้ม งวดกว่า และ
นโยบายโควิดเป็ นศูนย์ของจีนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางของสายการบินในเอเชี ย
เศรษฐกิจประเทศไทย ในไตรมาส ของปี
ภาคการท่องเทียวและบริ การเป็ นแรงขับเคลือนหลักทีทํา
ให้เศรษฐกิ จภายในประเทศฟื นตัว หลังจากรั ฐบาลได้มี ก ารผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศไทยมาตังแต่วนั ที
เมษายน
และเมื อวันที มิถุนายน 2565 เป็ นต้นไป ได้มีการประกาศเปิ ดประเทศเต็มรู ปแบบ โดยยกเลิกการ
กักตัวและการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass สําหรับคนไทย และปรับรู ปแบบสําหรับนักท่องเทียวต่างชาติทีเดิน
ทางเข้าประเทศไทย เพืออํานวยความสะดวกให้นักท่องเทียวมากยิงขึน ประกอบกับ สถานการณ์ COVID- ใน
ประเทศมีแนวโน้มคงที จํานวนผูต้ ิดเชื อรายใหม่ลดลง สอดคล้องกับข้อมูลจํานวนนักท่องเที ยวของกระทรวงการ
ท่องเที ยวและกีฬา ในไตรมาส 2 มี จาํ นวน 1,582,257 คน เพิมขึ นอย่างมากเมื อเปรี ยบเทียบกับ ปี ก่ อนทียังไม่เปิ ด
ประเทศรั บ นั ก ท่ อ งเที ยว แต่ ก็ ย ัง อยู่ ใ นระดั บ ตํากว่ า ช่ ว งก่ อ นเกิ ด การระบาดม าก จากผลการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่ งประเทศไทย เมื อเดือนมิถุนายน 2565 รายงานว่า เศรษฐกิ จไทยจะ
ขยายตัวได้ตอ่ เนืองและมีโอกาสฟื นตัวดีกว่าทีคาดการณ์ไว้ จากอุปสงค์ในประเทศและการกลับมาของนักท่องเทียว
ต่างชาติทีเพิมขึน ด้านอัตราเงินเฟ้ อ มีแนวโน้มเพิมขึนและอยูใ่ นระดับสู งนานกว่าทีประเมินไว้เดิม ขณะทีภาคการ
ส่ งออกของไทยมี แนวโน้ม ชะลอลง โดยเฉพาะตลาดจีนที ยังมี ความเสี ยงจากมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดที
เข้มข้น
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ในไตรมาส ของปี
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ทําการบิ นและให้บ ริ การเต็มรู ปแบบใน
เส้นทางระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื อง นับตังแต่รัฐบาลประกาศเปิ ดประเทศเมื อปลายปี ทีแล้ว เพือขับเคลือนและ
ฟื นฟู เศรษฐกิ จของประเทศ และรองรับ การเดิน ทางของผูโ้ ดยสารที เพิมมากขึ น โดยให้บ ริ ก ารเที ยวบิ นขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารในตารางการบินฤดูร้อนจํานวน เส้นทางบิน ครอบคลุม ภูมิ ภาคยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชี ย โดยทํา
การบิ น ในเส้ น ทางจากกรุ ง เทพฯ สู่ ล อนดอน ปารี ส ซู ริก บรั ส เซลส์ แฟรงก์ เฟิ ร์ ต มิ ว นิ ก โคเปนเฮเกน
สตอกโฮล์ม ซิ ดนีย์ เมลเบิร์น โตเกียว (นาริ ตะ/ฮาเนดะ) นาโกยา โอซากา มะนิลา โซล ไทเป ฮ่องกง สิ งคโปร์
จาการ์ตา กัวลาลัมเปอร์ ธากา เจนไน เบงกาลูรู นิวเดลี มุมไบ ละฮอร์ อิสลามาบัด และการาจี รวมถึงเส้นทาง
สนับสนุนโครงการ Phuket Sandbox ได้แก่ แฟรงก์เฟิ ร์ต ลอนดอน ซิดนีย์ โคเปนเฮเกน และสตอกโฮลม์ โดยใน
เดือนพฤษภาคม
บริ ษทั ฯ กลับมาให้บริ การเทียวบินสู่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซี ย อีกครัง ซึ งได้รับความสนใจ
จากนักท่องเทียวเป็ นอย่างดี โดยมีทงผู
ั โ้ ดยสารทีเดินทางออกจากกรุ งเทพฯ และผูโ้ ดยสารทีเดิ นทางเชื อมต่อจาก
เส้นทางทังยุโรป และเอเชี ย เพือเดิ นทางต่อไปยังบาหลี นอกจากนัน ในเดื อนมิ ถุน ายน
บริ ษทั ฯ ยังได้จัด
เทียวบินพิเศษ สําหรับ ผูแ้ สวงบุญชาวไทยมุสลิมทีจะเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สําหรับ
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยทําการบินในเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางบินในภูมิภาค
เอเชีย เพือเป็ นการบินเชื อมต่อกับการบินไทยอย่างไร้รอยต่อ โดยในปัจจุบนั ไทยสมายล์แอร์เวย์ให้บริ การเส้นทาง
ในประเทศรวม เส้นทางบิน อาทิ เชี ยงใหม่ เชี ยงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ร้อยเอ็ด กระบี
ภูเก็ต นครศรี ธรรมราช ตรัง หาดใหญ่ สุ ราษฎร์ ธานี รวมถึงเส้นทางข้ามภาคจากจังหวัดเชี ยงใหม่ สู่ภูเก็ต ในส่ วน
เส้นทางต่างประเทศให้บริ การ เส้นทางบิน อาทิ พนมเปญ กัลกัตตา โฮจิมินห์ นอกจากนี ได้กลับมาให้บริ การ
ในเส้นทางบิน เวียงจันทน์ และปี นัง รวมทังเปิ ดเส้นทางบินใหม่เพิม เส้นทาง ได้แก่ โคลัมโบ ประเทศศรี ลงั กา
และฮานอย ประเทศเวียดนาม เพือเสริ ม ศักยภาพการท่ องเที ยว และเชื อมโยงวัฒ นธรรมทังไทยและชาติ เอเชี ย
รวมถึงรองรับการเดินทางหลังเปิ ดประเทศเต็มรูปแบบ
การฟื นตัวของอุตสาหกรรมการบินจากการผ่อนคลายข้อจํากัดการเดิ นทาง ส่ งผลให้ไตรมาส 2 ปี 2565
บริ ษ ัทฯ และบริ ษัทย่อยมี ปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) เพิมขึ น 366.6% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK)
เพิมขึนถึง 1,766.9% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 60.3% สู งกว่าปี ก่อนซึ งเฉลียที 15.1% และมี
จํานวนผูโ้ ดยสารที ทําการขนส่ งรวมทังสิ น 2.01 ล้านคน เพิมขึ นจากปี ก่อน 570% สําหรับด้านการขนส่ งสิ นค้ามี
ปริ มาณการผลิ ตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) สู งกว่าปี ก่อน 384.4% ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) สู งกว่าปี ก่อน
241.5% อัตราส่วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลียเท่ากับ 69.0% ขณะทีปี ก่อนเฉลียเท่ากับ 97.9%
ผลการดําเนินงานไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี รายได้
รวมทังสิ น 21,526 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 15,891 ล้านบาท (282%) สาเหตุห ลัก เกิ ดจากรายได้จากการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและสิ นค้าเพิมขึน 17,050 ล้านบาท (619.3%) เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งเพิมขึน และมี
รายได้จากการบริ การอืนๆ เพิมขึน 272 ล้านบาท (20.3%) จากเทียวบินลูก ค้าทีเพิมขึน โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทังสิ น
22,825 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 12,741 ล้านบาท (126.3%) จากค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานที แปรผันตามปริ มาณการผลิ ต
และ/หรื อปริ มาณการขนส่งเพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิงค่านํามันเครื องบินทีเพิมสู งขึนมาก จากราคานํามันทีสู งกว่าปี
ก่อนถึง 104.1% ขณะทีค่าบุคลากรลดลงจากการดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการและมีการควบคุมการใช้จ่ายให้มี
ประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื อง ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่รวมรายการทีเกิดขึนครัง
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เดียว 1,299 ล้านบาท ขาดทุ นลดลงจากปี ก่อน 3,150 ล้านบาท (70.8%) นอกจากนี มีตน้ ทุนทางการเงิ นจํานวน 3,102
ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 4,054 ล้านบาท (425.8%) เนืองจากปี ก่อนมีการปรับปรุงดอกเบียจ่ายตามแผนฟื นฟูกิจการ
บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่ อย มี รายการที เกิ ดขึ นครั งเดี ยว ส่ วนใหญ่ เกิ ดจาก กําไรจากการปรับ โครงสร้ างหนี
การปรับโครงสร้ างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกําไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน ถึ งแม้จะมี
ผลขาดทุนจากด้อยค่าของสิ นทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยในไตรมาส ปี 2565 มี
รายการทีเกิดขึนครังเดียว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 1,982 ล้า นบาท แต่ตากว่
ํ าช่ วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนถึง 25,118 ล้าน
บาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขาดทุนสุ ทธิ จํานวน 3,213 ล้านบาท ขาดทุน สู งกว่าไตรมาสเดี ยวกันของปี
ก่อน 26,539 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุ ทธิ ส่ วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่ 3,221 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ้น 1.48
บาท ในขณะทีปี ก่อนกําไรต่อหุ้น 10.69 บาท แต่มี EBITDA เป็ นกําไรจํานวน 1,988 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 8,266
ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับ 9.2% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ -111.4%

. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 ปี
งบการเงินรวมสําหรั บไตรมาส 2 ปี 2565 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษัทย่อย
บริ ษ ัท ได้แก่ ) บริ ษ ัท ไทย-อะมาดิ อุ สเซาท์อี สต์เอเชี ย จํากัด ) บริ ษัท วิ งสแปน เซอร์ วิ สเซส จํากัด ) บริ ษ ัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด 4) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง จํากัด และ ) บริ ษทั ทัวร์เอืองหลวง จํากัด
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
เม.ย.-มิ.ย.

รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
โครงการร่ วมใจจากองค์กร
การปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการขายเครื องบิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS 9
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
(บาท)

2565

2564

21,526
13,389
6,414
1,611
112
22,825
8,946
13,879
(1,299)
3,102
(4,401)
5,482
274
237
167
158
13
(5)

5,635
921
1,832
1,339
1,543
10,084
846
9,238
(4,449)
(952)
(3,497)
8,675
(5,192)
8,323
43
95
(34)

(8)
(11)
(35)
(4,290)
(2,419)
(3,213)
(3,221)
(1.48)

18,463
(619)
(41)
(2,613)
23,603
23,326
23,328
10.69

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
+15,891
+282.0
+12,468
+1,353.7
+4,582
+250.1
+272
+20.3
-1,431
-92.7
+12,741
+126.3
+8,100
+957.4
+4,641
+50.2
+3,150
+70.8
+4,054
+425.8
-904
-25.9
-3,193
-36.8
+5,466
+105.3
-8,086
-97.2
+124
+288.4
+158
-82
-86.3
+29
+85.3
-18,471
+608
+6
-1,677
-26,022
-26,539
-26,549
-12.17

-100.0
+98.2
+14.6
-64.2
-110.2
-113.8
-113.8
-113.8
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ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นําหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
จํานวนเครื องบิน ณ 30 มิ.ย.
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)

1,988
2.01
8,972
5,414
60.3
2.46
465
321
69.0
88,257
19.78
91
45,690
9.8

(6,278)
0.30
1,923
290
15.1
3.14
96
94
97.9
26,291
19.31
103
10,327
4.1

+61,966
+0.47
-12
+35,363
+5.7

+131.7
+570.0
+366.6
+1,766.9
+45.3
-21.7
+384.4
+241.5
-28.9
+235.7
+2.4
-11.7
+342.4
+139.0

(USD/BBL)

34.3970
36.6388
26.5415
150.12

31.3552
37.7845
28.6721
73.56

+3.0418
-1.1457
-2.1306
+76.56

+9.7
-3.0
-7.4
+104.1

+8,266
+1.71
+7,049
+5,124
-0.68
+369
+227

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลียน และกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี ) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรั บ โครงสร้ างองค์กร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครื องบิ นและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุ นเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ งเป็ นไปตาม TFRS 9 และผลขาดทุนจากอัต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สรุปผลการดําเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่ อย
รายได้
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่ อย มี รายได้รวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) จํานวน 21,526
ล้านบาท เพิมขึน 15,891 ล้านบาท (282%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี
 รายได้ จากค่ าโดยสารและค่านําหนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิ นจํานวน 13,389 ล้านบาท เพิมขึน 12,468 ล้านบาท เป็ น
ผลมาจาก
- ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารเพิมขึน 1,766.9% คิดเป็ นเงินประมาณ 16,000 ล้านบาท เมือเทียบกับ
ปี ก่ อนที บริ ษ ัท ฯ ยังไม่ ส ามารถดําเนิ น การบิน ได้ตามปกติ ในขณะที มี ป ริ ม าณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสารเพิมขึ น
366.6% อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 60.3% สูงกว่าปี ก่อนซึงเฉลีย 5.1%
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- รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน และค่าเบียประกันภัย)
ลดลง 0.68 บาท/RPK (21.7%) หรื อประมาณ 3,700 ล้านบาท เนื องจากในปี ก่ อนยังไม่ ได้ท าํ การบิน เที ยวบิ น
ประจํา รายได้มาจากเทียวบินพิเศษหรื อเทียวบินเพือนําคนไทยกลับบ้าน (Repatrition Flight)
 รายได้ จากการขนส่ งสินค้ าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่ าระวางขนส่ งและค่ าไปรษณี ยภัณ ฑ์ จํานวน 6,414 ล้านบาท เพิ มขึ น 4,582 ล้านบาท
(250.1%) เป็ นผลจากปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิมขึน 241.5% คิดเป็ น
เงินประมาณ 4,400 ล้านบาท ประกอบกับมี รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามัน
และค่าประกันภัย) เท่ากับ 19.78 บาท เพิมขึน 0.47 บาท (2.4%) หรื อประมาณ 150 ล้านบาท โดยมี อตั ราส่วนการขนส่ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย 69.0% ตํากว่าปี ก่อนทีเฉลีย 97.9%
รายได้ กจิ การอืน ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุรกิจ ได้แก่การบริ การภาคพืน ครัวการบิน การบริ การ
คลังสิ นค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอืนๆ รวมจํานวน 1,611 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 272 ล้านบาท (20.3%)
สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนสายการบินลูกค้าทีเพิมขึน


 รายได้ อืน มี จาํ นวน 112 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่ อน 1,431 ล้านบาท สาเหตุหลักในปี ก่ อนมี การบันทึก
รายได้จากการหักกลบลบหนีค่าบริ การและซ่ อมบํารุ งเครื องยนต์ จํานวน 45.5 MUSD หรื อประมาณ 1,457 ล้านบาท
ตามทีระบุในแผนฟื นฟูกิจการ
ค่ าใช้ จ่าย
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีคา่ ใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) 22,825
ล้านบาท เพิมขึน 12,741 ล้านบาท (126.3%) โดยมีรายละเอียด ดังนี
ค่ านํามันเครื องบิน จํานวน 8,946 ล้านบาท คิดเป็ น 39.2% ของค่าใช้จ่ายรวม เพิมขึน 8,100 ล้านบาท
(957.4%) เป็ นผลมาจากจํานวนเที ยวบิ นที เพิมขึน ทําให้มี ปริ ม าณการใช้นามั
ํ นสู งกว่าปี ก่อน ประกอบกับราคา
นํามันเฉลียสู งกว่าปี ก่อน 104.1% รวมทังเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่า ลงเมือเทียบกับปี ก่ อน ทําให้ค่านํามัน
เมือคํานวณเป็ นเงินบาทเพิมขึน


ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํามัน มีจาํ นวนรวมทังสิ น 13,879 ล้านบาท เพิมขึน 4,641 ล้านบาท
(50.2%) โดยมีรายละเอียดดังนี
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หน่ วย : ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมนํามัน

2565

2564

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%

1,976
2,016
574
2,555
2,692
1,309
635
1,181
941
13,879

2,250
436
100
1,339
3,877
234
94
159
749
9,238

-274
+1,580
+474
+1,216
-1,185
+1,075
+541
+1,022
+192
+4,641

-12.2
+362.4
+474.0
+90.8
-30.6
+459.4
+575.5
+642.8
+25.6
+50.2

สรุ ปค่าใช้จ่ายทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในส่วนทีแปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อ ปริ มาณการขนส่ ง 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 6,961 ล้านบาท สู งกว่า
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน 4,833 ล้านบาท (227.1%)
 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 ค่าเช่ าเครื องบินและอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอืน มี จาํ นวนรวม 6,918 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 192 ล้านบาท
(2.7%) โดยมีรายละเอียดดังนี
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ไม่ รวมสํารองเงิ นชดเชยพนักงานที เข้าร่ วมโครงการร่ วมใจจาก
องค์กร เงินชดเชยกรณี เลิ กจ้าง และรายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร) มีจาํ นวน
1,976 ล้านบาท ลดลง 274 ล้านบาท (12.2%) สาเหตุหลักเกิ ดจากจํานวนพนักงานประจําและพนักงาน Outsource ที
ลดลง จากการปรับลดขนาดโครงสร้างองค์กร รวมทังมีการปรับปรุ งสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับธุ รกิจและ
อุตสาหกรรม ตามแผนฟื นฟูกิจการ
- ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย มี จาํ นวน 2,692 ล้านบาท ลดลง 1,185 ล้านบาท (30.6%) สาเหตุ
หลักจากการปรับปรุ งมูลค่าสิ ทธิ การใช้ตามการเปลี ยนแปลงสัญญาเช่าเครื องบิ นตามแผนฟื นฟูกิจการ หลังจากที
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบตามมติทีประชุมของเจ้าหนีเมือวันที 19 พฤษภาคม 2564
- ค่า เช่ าเครื องบิ นและอะไหล่มีจ าํ นวน 1,309 ล้านบาท เพิมขึ น 1,075 ล้านบาท เนื องจากค่าเช่ า
เครื องบิ น (Power by the Hour) ที คํานวณจากการใช้เครื องบิ น ที เกิ ด ขึ นจริ ง ตามที บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ทํา ข้อตกลง
(Letter of Intent :LOI) กับผูใ้ ห้เช่าเครื องบิน โดยในไตรมาสนีสู งกว่าช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อนตามชัวโมงการบิน
ทีเพิมขึน
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 ต้ นทุนทางการเงิน จํานวน 3,102 ล้านบาท เพิมขึน 4,054 ล้านบาท (425.8%) สาเหตุหลักเกิดจากปี ก่อนมี
ยอดค่าใช้จ่ายติ ดลบ จากการปรั บปรุ งดอกเบี ยจ่ ายจากอัตราดอกเบี นผิดนัดชําระเป็ นอัตราดอกเบี ยใหม่ หรื อที ได้รับ
ยกเว้นตามทีระบุไว้ในแผนฟื นฟู
กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี จํานวน 5,482 ล้านบาท ประกอบด้วยการปรับ ปรุ งหนี สิ นให้เป็ นไปตาม
คํา สั งจากเจ้า พนัก งานพิท กั ษ์ท รัพ ย์ ตัด รายการหนี สิ น ทางการเงิน ที วัด มูล ค่า ด้ว ยวิธี ท ุน ตัด จํา หน่า ย และ
ปรับ ปรุ งสิ น ทรัพ ย์และหนี สิ นตามการแก้ไขสัญญาเช่าเครื องบิน การบอกยกเลิ กสัญ ญาที มี ภ าระเกิ น ควรกว่า
ประโยชน์ทีจะพึงได้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3)
โครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan (“MSP”) จากการปรั บ ลดประมาณการภาษี ข อง
พนักงานทีเข้าโครงการ MSP A, B, C และ D จํานวน ล้านบาท ตามการจ่ายจริ ง
รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์ พนักงาน ทําให้ค่า ใช้จ่ายลดลง จํานวน
สวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ล้า นบาท จากการปรับ ปรุ ง

กําไรจากการขายทรั พย์ สิน จํานวน 167 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรจากการขายเครื องยนต์ จํานวน 154 ล้านบาท
ขายทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างอาคารสํานักงานเชียงราย จํานวน 5 ล้านบาท และจากการขายทรัพย์สินอืนๆ
กําไรจากการขายเครื องบิน จํานวน ล้านบาท โดยเป็ นกําไรจากการขายเครื องบิน B747-400 2 ลํา และ
A300-600 ลํา จํานวน 178 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายเครื องบิน B737-400 1 ลํา จํานวน 20 ล้านบาท
กําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 13 ล้านบาท จากการขายหุ้น บริ ษ ทั บริ การเชื อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) จํานวน 7.64 ล้านหุ้น
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้ างงาน จํานวน 11 ล้านบาท โดยเป็ นการจ่ายค่าชดเชยพนักงานกรณี เลิกจ้างพนักงานที
ต่างประเทศ อัน เนื องมาจากบริ ษทั ฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื นฟูกิจการ มี ความจําเป็ นต้องปรับปรุ งองค์กรทุกๆ ด้าน
เพือลดต้นทุนและเพิมศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบริ หารจัดการกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเครื องบินและสิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ และอุปกรณ์ การบินหมุนเวียน จํานวน 8
ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน , ล้านบาท สาเหตุหลักจากในปี ก่อนมี การปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตาม
เงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามทีกําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) เป็ นผลให้ตอ้ งกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื องบิน 12 ลํา
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 จํานวน 35 ล้านบาท สาเหตุ
หลักเกิดจากการตังค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนี บริ ษทั ไทยแอร์เอเชี ยเอ็กซ์ จํากัด
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 4,290 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศทียังไม่เกิด ขึน (Unrealized FX Loss) จํานวน 4,402 ล้านบาท ซึ งเกิ ดจากการปรับ
ยอดเงินกูร้ วมหนี สิ นตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื องบิน และสิ นทรัพย์หนีสิ นทีเป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท
ณ วันสิ นงวดจากการทีเงินบาทต่อเงินสกุ ลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื อเทียบ ณ 30 มิ ถุนายน 2565 กับ ณ 31 ธันวาคม
2564 และกําไรจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนแล้ว (Realized FX Gain) จํานวน 112 ล้านบาท
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 ส่ วนแบ่ งขาดทุ นจากเงิน ลงทุ นในบริษัท ร่ วม มี จาํ นวน 5 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 29 ล้านบาท (85.3%)
โดยมีรายละเอียดดังนี
- บริ ษทั ฯ ลดสั ดส่ วนการถือหุ้น ในบริ ษ ทั บริ การเชื อเพลิงการบิน กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และ
เปลียนการจัดประเภทจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุน ระยะยาวอืน จึ งไม่ ตอ้ งรั บรู ้ผลขาดทุนอีกต่อไป
ในขณะทีปี ก่อนรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริ ษทั บริ การเชือเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) 16 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด 4 ล้านบาท เท่ากันกับปี ก่อน
- ส่ วนแบ่งกําไรใน บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด 1 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนขาดทุน
3 ล้านบาท
- ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ดอนเมื อง อินเตอร์เนชันแนล แอร์พอร์ตโฮเต็ล จํากัด 2 ล้านบาท ขาดทุน
ลดลงจากปี ก่อน 9 ล้านบาท
EBITDA ของไตรมาส 2 ปี 2565 มีกาํ ไรจํานวน 1,988 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 8,266 ล้านบาท โดยมี
EBITDA Margin 9.2% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีเท่ากับ -111.4%
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สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย เดือนแรกของปี 2565 (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565)
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-มิ.ย.

รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
โครงการร่ วมใจจากองค์กร
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
การปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
กําไรจากการขายเครื องบิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS 9
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างงาน
ปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม
ปรับปรุ งรายการทีเกียวข้องกับการปรับมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้เครื องบิน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
(บาท)

2565

2564

32,706
17,865
11,634
2,950
257
37,175
13,193
23,982
(4,469)
5,293
(9,762)
6,995
633
459
237
158
16

10,019
1,888
3,842
2,575
1,714
21,465
1,718
19,747
(11,446)
2,859
(14,305)
8,675
(5,065)
41
8,323
172
2,099

(8)
(17)
(103)
(115)
(628)
(656)
(2,946)
(5,737)
(6,457)
(6,467)
(2.96)

18,459
(64)
163
(623)
(6,311)
11,564
11,121
11,125
5.10

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
+22,687
+226.4
+15,977
+846.2
+7,792
+202.8
+375
+14.6
-1,457
-85.0
+15,710
+73.2
+11,475
+667.9
+4,235
+21.4
+6,977
+61.0
+2,434
+85.1
+4,543
+31.8
-1,680
-19.4
+5,698
+112.5
+418
+1,019.5
-8,086
-97.2
-14
-8.1
-2,083
-99.2
-18,467
+47
-266
+508
-628
-656
+3,365
-17,301
-17,578
-17,592
-8.06

-100.0
+73.4
-163.2
+81.5
+53.3
-149.6
-158.1
-158.1
-158.0
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ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นําหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
จํานวนเครื องบิน ณ 30 มิ.ย.
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)

1,634
3.02
14,979
7,366
49.2
2.41
778
579
74.4
152,279
19.88
91
76,216
8.9

(6,788)
0.72
4,070
660
16.2
2.83
198
206
104.0
53,109
18.35
103
22,819
5.1

+99,170
+1.53
-12
+53,397
+3.8

+124.1
+319.4
+268.0
+1,016.1
+33.0
-14.8
+292.9
+181.1
-29.6
+186.7
+8.3
-11.7
+234.0
+74.5

(USD/BBL)

33.7250
36.8669
27.5080
132.98

30.8061
37.1307
28.6363
69.04

+2.9189
-0.2638
-1.1283
+63.94

+9.5
-0.7
-3.9
+92.6

+8,422
+2.30
+10,909
+6,706
-0.42
+580
+373

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)

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนต้นทุนทางการเงินไม่
รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียวจํานวน 4,469 ล้านบาท ขาดทุนตํากว่าปี ก่อน 6,977 ล้านบาท (61%)
รายได้รวมไม่รวมรายการทีเกิดขึ นครังเดียวจํานวน 32,706 ล้านบาท เพิมขึน 22,687 ล้านบาท (226.4%)
สาเหตุหลักเกิ ดจากรายได้จากกิ จการขนส่ งเพิมขึ น 23,769 ล้านบาท (414.8%) โดยมี รายได้จากค่าโดยสารและ
นําหนักส่วนเกิ นเพิมขึน 846.2% จากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารทีเพิมขึน ถึงแม้จะมีรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อ
หน่วย (รวมค่าธรรมเนี ยมชดเชยค่านํามันและค่าเบียประกันภัย) ตํากว่าปี ก่อน เนืองจากปี ก่อนเป็ นเทียวบินพิเศษ ส่ วน
รายได้จ ากค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณ ฑ์เพิ มขึ น 202.8% มี ส าเหตุห ลัก จากปริ ม าณการขนส่ งพัส ดุภ ัณ ฑ์
(RFTK) เพิมขึน 181.1% และมี รายได้พสั ดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่ วยเพิมขึน 8.3% เนื องจากมี รายได้จากการเช่ าเหมาลํา
นอกจากนี รายได้จากกิจการอืนๆ เพิมขึน 14.6% สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนสายการบินลูกค้าทีเพิมขึน
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ค่าใช้จ่ายรวมไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียวจํานวน 37,175 ล้านบาท เพิมขึน 15,710 ล้านบาท (73.2%)
สาเหตุหลักเกิ ด จากค่ านํามันเครื องบิ น ที เพิมขึน 11,475 ล้า นบาท (667.9%) ทังจากปริ ม าณการใช้ที เพิมขึนตาม
ปริ มาณการผลิ ต และจากราคานํามัน ทีเพิมขึนถึ ง 92.6% ประกอบกับค่าใช้จ่ายดําเนินงานในส่ วนทีแปรผัน ตาม
ปริ มาณการผลิต/การขนส่ งเพิมขึนตามปริ ม าณการผลิตทีเพิมขึน ในส่ วนค่าใช้จ่ายคงทีลดลง 18.8% โดยส่ วนหนึ ง
จากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีลดลง 24.4%จากการปรับลดขนาดองค์กรตามแผนฟื นฟูกิจการ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายการทีเกิ ดขึนครังเดียว ส่ วนใหญ่เกิดจาก กําไรจากการปรับโครงสร้า งหนี
การปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกําไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน ถึงแม้
จะมีผลขาดทุนจากด้อยค่าของสิ นทรัพ ย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในงวดครึ งปี
แรกของปี 2565 มีรายการทีเกิดขึนครังเดียว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 4,025 ล้านบาท แต่ตากว่
ํ าช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่ อนถึ ง 21,844 ล้านบาท ส่ งผลให้บ ริ ษัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยขาดทุ น สุ ท ธิ 6,457 ล้านบาท ขาดทุ น สู งกว่าปี ก่ อน
17,578 ล้า นบาท โดยเป็ นขาดทุ น สุ ท ธิ ส่ วนที เป็ นของบริ ษ ัท ใหญ่ 6,467 ล้า นบาท ขาดทุ น ต่ อหุ ้ น 2.96 บาท
ขาดทุน สูงกว่าปี ก่อน 8.06 บาทต่อหุน้
EBITDA 6 เดือนแรกของปี 2565 มี กาํ ไรจํานวน 1,634 ล้านบาท เพิมขึน 8,422 ล้านบาท (124.1%) โดยมี
EBITDA Margin 5.0% ในขณะทีปี ก่อนเท่ากับ -67.7%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้านบาท
เครื องบิน
อืน ๆ (ทีไม่ใช่เครื องบิน)
รวม

ม.ค.-มิ.ย.
2565
174
13
187

2564
5
5
10

ในงวด เดื อนแรกของปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายจ่ายเพื อการลงทุน 187 ล้านบาท สู งกว่างวด
เดียวกันของปี ก่อน 177 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนซื ออะไหล่เครื องบินหมุนเวียน
สภาพคล่อง
ณ วันที 30 มิ ถุ นายน 2565 บริ ษ ัทฯ และบริ ษัท ย่อย มี เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดจํานวน 13,474
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 7.7 ของสินทรัพย์รวม เพิมขึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 7,959 ล้านบาท
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โดยสรุ ปเงินสดสุทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี
หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียน
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน

ม.ค.-มิ.ย.
2565
2564
6,671
2,009
(644)

(4,601)
3,210
(676)

(71)

121

(6)
7,959

2
(1,944)

ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
6,671 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 11,272 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตรโดยสาร และมี
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงินจํานวน 644 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 32 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นการจ่าย
ชําระคืนหนี สิ นตามสัญญาเช่ า อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุ น
ทางการเงินของธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่ งประเทศไทย ในรู ปแบบของสิ นเชือโครงการพิเศษเพือรักษา
สภาพการจ้างงาน จํานวน 50 ล้านบาท โดยมี การเบิ กใช้วงเงินดังกล่าว จํานวน 44 ล้านบาท ในขณะทีมี เงินสด
สุทธิ ได้ม าจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 2,009 ล้านบาท ตํากว่าปี ก่อน 1,201 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินสดรับจาก
การจําหน่ายขายสิ นทรัพย์และเงินลงทุนรวมตํากว่าปี ก่อน เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30
มิถุนายน 2565 มีจาํ นวน 13,474 ล้านบาท เพิมขึน 7,959 ล้านบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที
31 ธันวาคม 2564 ซึงมีอยูจ่ าํ นวน 5,515 ล้านบาท
เครื องบิน
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2565 บริ ษ ัทฯ และบริ ษัทย่อย มีเครื องบิ นที ใช้ท าํ การบิน จํานวน 64 ลํา (รวมเครื องบิ น
แอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ งใช้ทาํ การบินโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด) โดยในไตรมาสนี มี การรับมอบ
เครื องบิ นโบอิ ง B777-300ER จํานวน 1 ลํา เมื อวันที 9 พฤษภาคม 2565 ซึ งเป็ นเครื องบิ นที ดําเนิ นการจัดหาแบบเช่ า
ดําเนิ นงานตังแต่ปี 2561 และมี แผนการนําเครื องบิ นแอร์ บ ัส A330-300 ที ปลดระวางนํากลับมาใช้ใหม่ จํานวน ลํา
นอกจากนี มี เครื องบิ นที จอดระยะยาว จํานวน 27 ลํา และมี เครื องบินที บริ ษ ัทฯ ปลดระวาง และเครื องบิ นอยู่ระหว่าง
ดําเนินการขายและพิจารณาผูเ้ สนอซื อ รวมทังสิ น จํานวน 19 ลํา
สิ นทรัพย์
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 174,813 ล้านบาท เพิมขึนจาก
วันที ธันวาคม 2564 จํานวน 13,594 ล้านบาท (8.4%) โดยมีรายละเอียด ดังนี

14
งบการเงินรวม
30 มิ.ย.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

13,474
2,622
26,217

7.7
1.5
15.0

5,515
4,321
14,959

3.4
2.7
9.3

+7,959
-1,699
+11,258

+144.3
-39.3
+75.3

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ

42,313
33,687
69,678
29,135

24.2
19.3
39.8
16.7

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

15.4
21.4
43.2
20.0

+17,518
-806
+26
-3,144

+70.7
-2.3
-9.7

174,813

100.0

161,219

100.0

+13,594

+8.4

รวมสิ นทรั พ ย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 42,313 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 24.2% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
เพิมขึนจากวันที
31 ธันวาคม 2564 จํานวน 17,518 ล้านบาท (70.7%) โดยมีรายการทีเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด เพิมขึ น 7,959 ล้านบาท (144.3%) จากเงินสดรับจากการดําเนิ นงาน
และจากการขายทรัพย์สินและเงินลงทุน
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย ลดลง 1,699 ล้านบาท (39.3%) จากการโอนเครื องบินแบบ A330-300
ทีนํากลับมาให้บริ การ จํานวน 3 ลํา ซึ งมี มูลค่าตามบัญชี สุ ทธิ จํานวน 723 ล้านบาท จัดประเภทเป็ นที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ และในช่วง เดือนแรกของปี 2565 มีการจําหน่ายเครื องบิน เครื องยนต์ และทีดินและอาคารบางส่ วน (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 8)
- สิ น ทรัพ ย์ห มุ นเวียนอืนๆ เพิมขึ น 11,258 ล้านบาท (75.3%) สาเหตุห ลักเกิ ดจากลู ก หนี การค้าและ
ลูกหนี หมุ นเวียนอืนเพิมขึน 10,932 ล้านบาท (109.1%) จากยอดขายทีเพิมขึ น ประกอบกับมี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เพิมขึน โดยส่วนใหญ่มาจากค่านํามันจ่ายล่วงหน้า
- ที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มี จาํ นวน 33,687 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 19.3% ของสิ นทรัพย์ทงหมด
ั
ลดลงจากวัน ที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 806 ล้านบาท (2.3%) โดยมี ส าเหตุ หลักมาจากการคิ ดค่าเสื อมราคา
ในขณะทีรับโอนเครื องบินแบบ A330-300 ทีนํากลับมาให้บริ การ จํานวน 3 ลํา มาจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เพือ
ขาย (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)
- สิ น ทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้ มี จ ํานวน 69,678 ล้านบาท หรื อคิ ด เป็ น 39.8% ของสิ น ทรั พ ย์ท ังหมด ซึ ง
ประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสั ญญาเช่ าเงิน ทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื องบิ น และสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานสิ นทรัพย์ถาวรอืน เพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน 26 ล้านบาท จากรับมอบเครื องบินเช่า
ดําเนิ นการใหม่ ลํา ในขณะทีมี การปรับปรุ งรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ตามเงื อนไขค่าเช่ าและระยะเวลาการเช่ า
ตามที กําหนดไว้ในหนังสื อข้อตกลงหรื อสั ญญาเช่ าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่ าเครื องบิ น และมี การยกเลิก
สัญญาเครื องบินเช่าซื อ รวมทังการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11)
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- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ ลดลง 3,144 ล้านบาท (9.7%) ส่วนหนึงเป็ นการลดลงจากเงินประกันการ
บํารุ งรัก ษาเครื องบิ น ซึ งเป็ นผลมาจากในระหว่างปี 2565 บริ ษ ัท ได้เข้า จัดทําสัญ ญาที แก้ไขเพิมเติ ม กับ ผูใ้ ห้ เช่ า
เครื องบิน และเงินมัดจําสัญญาเช่ าเครื องบิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และ 13) ประกอบกับมีสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในไตรมาส 2 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ -1.9 ในขณะทีปี
ก่อนเท่ากับอัตราร้อยละ 12.5
หนีสิ น
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 หนีสิ นรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีจาํ นวน 252,540 ล้านบาท เพิมขึนจาก
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 20,070 ล้านบาท (8.6%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนีสิน ดังนี
งบการเงินรวม
30 มิ.ย.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

%

63,929

25.3

46,742

20.1

+17,187

+36.8

2,611

1.0

606

0.3

+2,005

+330.9

144,487

57.2

139,269

59.9

+5,218

+3.7

41,513

16.5

45,853

19.7

-4,340

-9.5

252,540

100.0

232,470

100.0

+20,070

+8.6

หนี สิ น หมุน เวียน ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 25.3 ของหนี สิ นทังหมด มีจ าํ นวน 63,929 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ
31 ธันวาคม 2564 จํานวน 17,187 ล้านบาท (36.8%) สาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตรโดยสาร
เพิมขึน 11,380 ล้านบาท จากยอดขายทีเพิมขึน
หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 58.2 ของ
หนี สิ นทังหมด เพิมขึน 7,223 ล้านบาท (5.2%) โดยสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าจากการ
รับมอบเครื องบินเช่าใหม่ 3 ลํา (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2, 6.3, 14.1, 14.2, 15)
หนี สิ นไม่ หมุนเวียนอืนๆ ซึ งคิดเป็ นร้อยละ 16.5 ของหนี สิ นทังหมด ลดลง 4,340 ล้านบาท (9.5%) สาเหตุ
หลักเกิดจากมีเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี ไม่หมุนเวียนอืน ลดลง 5,878 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ )
ในขณะที การประมาณการหนี สิ นไม่ หมุ นเวียน จากประมาณการค่าซ่ อมใหญ่ เครื องบิ น เครื องยนต์เครื องบิ น และ
ส่ วนประกอบอืนๆ สําหรับรายการซ่ อมที จะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญาเพือรับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่ า
ดําเนินงาน เพิมขึน 1,701 ล้านบาท ส่ วนหนึงมาจากการปรับปรุ งอัตราแลกเปลียน
ในงวด เดือนแรกของปี 2565 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนีสิ นทีมีภาระดอกเบียต่อส่ วนของผู ้
ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เท่ากับ -1.89 เท่า เปรี ยบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2564 ทีเท่ากับ -1.96 เท่า
และมีอตั ราส่ วนหนีสิ นรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ -3.25 เท่า ในขณะทีงวดเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับ -2.45 เท่า
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2565 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยติดลบจํานวน 77,727 ล้านบาท
ติดลบเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 6,476 ล้านบาท จากผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย
ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจเกิดขึนในภายหน้ า
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2565 บริ ษทั ฯ มีหนี สิ นทีอาจเกิ ดขึนจากภาระผูกพันทีมิได้แสดงในงบการเงิ น จาก
หนังสื อคําประกันทีออกโดยธนาคารในประเทศและต่างประเทศ และภาระผูกพันจากการบอกเลิกสัญญาทีมีภาระ
เกินควรกว่าประโยชน์ทีจะพึงได้ ตามมติทีประชุมคณะผูบ้ ริ หารแผน ซึ งเป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ (รายละเอียด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25)
สรุปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี รายได้รวม (ไม่รวมรายการที เกิดขึน
ครังเดียว) ทังสิ น 19,736 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 14,421 ล้านบาท หรื อ 271.3% สาเหตุสําคัญเนื องจากรายได้จากการ
ขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าเพิมขึนรวม 15,528 ล้านบาท หรื อ 698.2% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งเพิมขึน
จากการทีบริ ษทั ฯ กลับมาดําเนินการบินปกติ ในขณะทีช่วงเดียวกันของปี ก่อนหยุดบินเทียวบินประจําชัวคราว นอกจากนี
รายได้กิจการอืน เพิมขึน 299 ล้านบาท หรื อ 19.2% จากจํานวนสายการบินลูกค้าทีเพิมขึน สําหรับค่าใช้จ่ายรวม (ไม่
รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) ทังสิ น 19,765 ล้านบาท เพิมขึนกว่าปี ก่อน 11,336 ล้านบาท (134.5%) สาเหตุหลักเกิ ด
จากการเพิมขึนตามปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่งทีเพิมขึน โดยเฉพาะอย่างยิงค่านํามันเครื องบินทีเพิมขึนมาก
จากราคานํามันที สู งขึนกว่าปี ก่อนถึ ง . % แต่มีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด
ส่ งผลให้ขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน ก่ อนต้นทุนทางการเงิ น ไม่ รวมรายการที เกิ ดขึ นครั งเดี ยว 29 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 3,085 ล้านบาท (99.1%)
บริ ษัทฯ มีรายการที เกิ ดขึนครั งเดี ยวส่ วนใหญ่เกิ ดจาก กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี การปรับโครงสร้าง
องค์กรและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร และกําไรจากการขายเงินลงทุนและทรัพย์สิน ถึงแม้จะมีผลขาดทุนจากด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ โดยในงวดไตรมาส 2 ของปี 2565 มีรายการ ที
เกิดขึนครังเดียว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 889 ล้านบาท แต่ตากว่
ํ าช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนถึง 25,774 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มี ผลการดําเนิ นงานขาดทุนสุ ทธิ 2,795 ล้านบาท ในขณะทีไตรมาสเดี ยวกันของปี ก่ อนมี ก ําไร
24,295 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุ้น 1.28 บาท เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนทีกําไรต่อหุ้น 11.13 บาท โดยมี EBITDA
จํานวน 2,771 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 7,990 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 14.0% เปรี ยบเทียบกับปี
ก่อนทีเท่ากับ -98.2%
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) - งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เม.ย.-มิ.ย.

รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
โครงการร่ วมใจจากองค์กร
การปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
กําไรจากการขายเครื องบิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS 9
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)

2565

2564

19,736
11,351
6,401
1,858
126
19,765
7,879
11,886
(29)
2,864
(2,893)
5,482
274
237
167
158
13

5,315
391
1,833
1,559
1,532
8,429
699
7,730
(3,114)
(1,023)
(2,091)
8,675
(5,192)
8,323
43
95

(8)
(11)
(1,442)
(3,981)
(2,004)
(2,795)
(1.28)

18,463
(619)
(626)
(2,499)
24,572
24,295
11.13

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
+14,421
+271.3
+10,960
+2,803.1
+4,568
+249.2
+299
+19.2
-1,406
-91.8
+11,336
+134.5
+7,180
+1,027.2
+4,156
+53.8
+3,085
+99.1
+3,887
+380.0
-802
-38.4
-3,193
-36.8
+5,466
+105.3
-8,086
-97.2
+124
+288.4
+158
-82
-86.3
-18,471
+608
-816
-1,482
-26,576
-27,090
-12.41

-100.0
+98.2
-130.4
-59.3
-108.2
-111.5
-111.5
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เม.ย.-มิ.ย.

ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นําหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
จํานวนเครื องบิน ณ 30 มิ.ย.
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)

2,771
0.92
7,936
4,649
58.6
2.42
465
321
69.0
75,645
19.74
71
33,139
10.4

(5,219)
0.02
1,617
118
7.3
3.22
96
94
97.9
25,332
19.31
83
6,524
3.7

+50,313
+0.43
-12
+26,615
+6.7

+153.1
+4,500.0
+390.8
+3,839.8
+51.3
-24.8
+384.4
+241.5
-28.9
+198.6
+2.2
-14.5
+408.0
+181.1

(USD/BBL)

34.3970
36.6388
26.5415
150.12

31.3552
37.7845
28.6721
73.56

+3.0418
-1.1457
-2.1306
+76.56

+9.7
-3.0
-7.4
+104.1

+7,990
+0.9
+6,319
+4,531
-0.80
+369
+227

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

ในงวด เดือนแรกของปี 2565 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี รายได้รวม (ไม่รวมรายการ
ทีเกิ ดขึนครังเดียว) ทังสิ น 29,937 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 20,585 ล้านบาท หรื อ 220.1% สาเหตุสําคัญเนืองจากรายได้
จากการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าเพิมขึนรวม 21,615 ล้านบาท หรื อ 465.9% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ง
เพิมขึน นอกจากนี รายได้กิจการอื น เพิมขึน 372 ล้านบาท หรื อ 12.2% จากจํานวนสายการบินลูกค้าทีเพิมขึน สําหรับ
ค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) ทังสิ น 32,226 ล้านบาท เพิมขึนกว่าปี ก่อน 13,676 ล้านบาท (73.7%)
สาเหตุหลักเกิดจากการเพิมขึนตามปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่งทีเพิมขึน แต่มีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง และมี
การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนต้นทุนทางการเงิน ไม่รวมรายการทีเกิดขึน
ครังเดียว 2,289 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 6,909 ล้านบาท (75.1%)
ในงวดครึ งปี แรกของปี 2565 มี รายการทีเกิ ดขึ นครังเดี ยว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 3,353 ล้านบาท แต่ตากว่
ํ า
ช่ วงเวลาเดียวกันของปี ก่ อนถึง 22,364 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ขาดทุนสุ ทธิ 4,420 ล้านบาท ขาดทุนสู งกว่าปี ก่อน
17,756 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุ นต่อหุ้น 2.02 บาท เปรี ยบเที ยบกับปี ก่ อนที กําไรต่อหุ้น 6.11 บาท โดยมี EBITDA
จํานวน 3,115 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 7,587 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 10.4% เปรี ยบเทียบกับปี
ก่อนทีเท่ากับ -47.8%
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ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีสํ าคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-มิ.ย.

รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้กิจการอืน
- อืนๆ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
- ค่านํามันเครื องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํามัน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนต้ นทุนทางการเงิน ไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการทีเกิดขึนครั งเดียว
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
โครงการร่ วมใจจากองค์กร
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
การปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
กําไรจากการขายเครื องบิน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื องบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
ปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS 9
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)

2565

2564

29,937
14,646
11,608
3,428
255
32,226
11,593
20,633
(2,289)
4,770
(7,059)
6,995
633
459
237
158
16

9,352
795
3,844
3,056
1,657
18,550
1,406
17,144
(9,198)
2,741
(11,939)
8,675
(5,065)
41
8,323
172
2,728

(8)
(115)
(628)
(1,647)
(2,747)
(3,706)
(4,420)
(2.02)

18,459
(623)
(1,039)
(5,954)
13,778
13,336
6.11

เปลียนแปลง
ล้านบาท
%
+20,585
+220.1
+13,851
+1,742.3
+7,764
+202.0
+372
+12.2
-1,402
-84.6
+13,676
+73.7
+10,187
+724.5
+3,489
+20.4
+6,909
+75.1
+2,029
+74.0
+4,880
+40.9
-1,680
-19.4
+5,698
+112.5
+418
+1,019.5
-8,086
-97.2
-14
-8.1
-2,712
-99.4
-18,467
+508
-628
-608
+3,207
-17,484
-17,756
-8.13

-100.0
+81.5
-58.5
+53.9
-126.9
-133.1
-133.1
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ม.ค.-มิ.ย.

ข้ อมูลการดําเนินงานทีสํ าคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลียต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณั ฑ์
นําหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลียต่อหน่วย
จํานวนเครื องบิน ณ 30 มิ.ย.
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)

3,115
1.15
13,230
6,117
46.2
2.38
778
579
74.4
131,290
19.84
71
54,717
9.4

(4,472)
0.04
3,376
251
7.4
3.10
198
206
104.0
50,915
18.36
83
14,133
4.8

+80,375
+1.48
-12
+40,584
+4.6

+169.7
+2,775.0
+291.9
+2,337.1
+38.8
-23.2
+292.9
+181.1
-29.6
+157.9
+8.1
-14.5
+287.2
+95.8

(USD/BBL)

33.7250
36.8669
27.5080
132.98

30.8061
37.1307
28.6363
69.04

+2.9189
-0.2638
-1.1283
+63.94

+9.5
-0.7
-3.9
+92.6

+7,587
+1.11
+9,854
+5,866
-0.72
+580
+373

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 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็ นไปตาม TFRS
และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ)

สินทรัพย์ งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 มิ ถุนายน 2565 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมจํานวน 177,418 ล้านบาท
เพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 14,759 ล้านบาท (9.1%) สาเหตุหลักเกิดจาก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย.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

13,096
2,622
28,891

7.4
1.5
16.2

5,122
4,321
17,456

3.1
2.7
10.7

+7,974
-1,699
+11,435

+155.7
-39.3
+65.5

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนๆ

44,609
33,633
63,469
35,707

25.1
19.0
35.8
20.1

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

16.5
21.2
38.3
24.0

+17,710
-810
+1,143
-3,284

+65.8
-2.4
+1.8
-8.4

177,418

100.0

162,659

100.0

+14,759

+9.1

รวมสิ นทรั พ ย์

- สิ นทรัพ ย์หมุ นเวียนเพิมขึ นจํานวน 17,710 ล้านบาท (65.8%) สาเหตุหลักเกิ ดจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 7,974 ล้านบาท ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน 11,120 ล้านบาท จากยอดขาย
ทีเพิมขึน ประกอบกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทีเพิมขึน โดยส่ วนใหญ่เป็ นค่านํามันจ่ายล่วงหน้า ในขณะทีสิ นทรัพย์
ไม่ หมุ น เวียนที ถื อไว้เพือขาย ลดลง 1,699 ล้านบาท จากโอนเครื องบิ น แบบ A330-300 ที นํา กลับ มาให้ บ ริ ก าร
จํานวน 3 ลํา จัดประเภทเป็ นทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ รวมทังมีการจําหน่ ายเครื องบิน เครื องยนต์ และทีดิ นและ
อาคารบางส่วนให้แก่ผซู ้ ื อ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8)
- ที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ สุ ท ธิ ลดลงจํา นวน 810 ล้า นบาท (2.4%) โดยมี ส าเหตุ ห ลัก มาจากการ
คิดค่าเสื อมราคา ในขณะทีรับโอนเครื องบินแบบ A330-300 ทีนํากลับมาให้บริ การ จํานวน 3 ลํา มาจากสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนถือไว้เพือขาย (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)
- สิ นทรัพย์สิท ธิ ก ารใช้ ซึ งประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าเงิน ทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานเครื องบิ น และสัญญาเช่ าดําเนินงานสิ นทรัพย์ถาวรอืนเพิมขึน 1,143 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการจาก
รับมอบเครื องบินเช่าดําเนิ นการใหม่ ลํา ในขณะทีมีการปรับปรุ งรายการสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ตามเงือนไขค่าเช่า
และระยะเวลาการเช่ าตามที กําหนดไว้ในหนั งสื อข้อตกลงหรื อสั ญญาเช่ าใหม่ ข องแต่ล ะสัญ ญาเช่ ากับ ผูใ้ ห้เช่ า
เครื องบิน และมี การยกเลิกสัญญาเครื องบินเช่าซื อ รวมทังการคิดค่าเสื อมราคาของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 11)
หนีสิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มี หนี สิ นรวมจํานวน 248,488 ล้านบาท
เพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 19,171 ล้านบาท (8.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย.2565
ล้ านบาท
หนี สินหมุนเวียน

หนี สินไม่หมุนเวียนอืนๆ
รวมหนีสิ น

% ของ
หนีสิ นรวม

เปลียนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

หนีสิ นรวม

ล้ านบาท

%

61,889

24.9

45,680

19.9

+16,209

+35.5

2,603

1.0

594

0.3

+2,009

+338.2

144,487

58.2

139,267

60.7

+5,220

+3.7

39,509

15.9

43,776

19.1

-4,267

-9.7

248,488

100.0

229,317

100.0

+19,171

+8.4

ส่วนของหนี สินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี สินระยะยาว

31 ธ.ค.2564

- หนีสิ นหมุนเวียนเพิมขึน 16,209 ล้านบาท (35.5%) สาเหตุหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายบัตร
โดยสารเพิมขึน 11,216 ล้านบาท จากยอดขายทีเพิมขึน
- หนี สิ นระยะยาวรวมส่ วนของหนี สิ นระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี เพิมขึน 7,229 ล้านบาท
(5.2%) สาเหตุหลักจากการเพิมขึ นของหนี สิ น ตามสัญญาเช่ าจากการรับมอบเครื องบินเช่าใหม่ 3 ลํา (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.2, 6.3, 14.1, 14.2, 15)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นติดลบจํานวน 71,070
ล้านบาท ติดลบเพิมขึนจากวันที 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 4,412 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในงวด เดือน
4. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
เศรษฐกิจโลกในช่วงครึ งปี หลังของปี 2565 คาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึนอย่างต่อเนื องจากการเปิ ดประเทศรับ
นัก ท่ องเที ยวและผ่อนคลายมาตรการเดิ น ทางในหลายประเทศทัวโลก รวมถึ งประเทศไทยที มี ก ารผ่อนคลาย
มาตรการสําหรับคนไทยและต่างชาติทีเดินทางเข้าประเทศ ซึ งมีผลตังแต่วนั ที 1 กรกฏาคม 2565 เป็ นต้นไป แต่ทงนี
ั
ขึนอยูก่ บั สถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อ และราคานํามันในตลาดโลกทียังมีความผันผวนอยู่ ถือเป็ นตัวแปรสําคัญทีมีผล
ต่อทิศทางของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ งมีความเป็ นไปได้สูงทีจะเกิดภาวะเศรษฐกิ จถดถอยในช่วงปลายปี นี สําหรั บ
ประเทศไทย โดยสมาคมสายการบินประเทศไทย คาดการณ์วา่ การเดินทางแบบระยะใกล้ (Short Haul) จะสามารถ
ฟื นตัวกลับมาใกล้เคียงกับช่ วงก่อนเกิ ดการระบาดได้ในปี 2565 นี เพราะจากความต้องการในการเดินทางมีสูงขึ น
เมือพิจารณาจากการสํารองที นังล่วงหน้า สําหรับการเดิ นทางระยะไกล (Long Hual) คาดการณ์ว่าจะเริ มฟื นตัวได้
ภายในปี 2566 และจะกลับมาเกื อบปกติภายในปี 2567 จากรายงานของสมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) คาดการณ์ ว่า ผลประกอบการของสายการบิ น ทัวโลกในปี 2565 ฟื นตัว ดี ขึนมาก ยกเว้น สายการบิ นใน
ภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกมีแนวโน้มฟื นตัวช้าทีสุ ด และมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนมากทีสุ ด เนื องจากยังมีขอ้ จํากัดการ
เดินทางทีเข้มงวดกว่าภูมิภาคอืน อย่างไรก็ตาม ประเทศญีปุ่ น เริ มอนุญาตให้นกั ท่องเทียวต่างชาติเดินทางเข้า-ออก
ได้วนั ละ 20,000 คนต่อวัน และคาดว่าจะมี การเปิ ดประเทศอย่างเต็มรู ปแบบในช่ วงปลายปี นี ในขณะทีประเทศจี น
เริ มมีสัญญาณการผ่อนคลายการเดินทางเข้า-ออกประเทศมากขึน เพือกระตุน้ การฟื นตัวในช่วงครึ งปี หลัง
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สําหรับบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) นัน จากความสําเร็ จในการบริ หารจัดการการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ของประเทศไทยที ดําเนิ น มาตรการต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เรื อยมาจนถึ งการเปิ ด
ประเทศอย่างเต็มรู ปแบบเมื อวันที 1 กรกฎาคม 2565 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทัว
โลกที เริ มคลี คลาย ทําให้ ในช่ ว งไตรมาส นี บริ ษัท ฯ มี แ ผนปรั บ เพิมความถี เที ยวบิ น ได้แก่ จาการ์ ต า ไทเป
สิ งคโปร์ โคเปนเฮเกน มิวนิ ก ซูริก โซล และเปิ ดให้บริ การเส้นทางบินเพิมเติม เพือให้ครอบคลุมเส้นทางหลักไปยัง
จุดหมายปลายทางในภูมิภาคต่างๆ ที สําคัญ ได้แก่ โตเกี ยว (ฮาเนดะ) บรัสเซลส์ พร้อมทังเปิ ดเส้นทางบิ นใหม่ ที
เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และให้สายการบินไทยสมายล์บินตรงสู่ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เพื อ
รองรับปริ มาณความต้องการเดิ นทางที เพิมมากขึน ทําให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง นอกจากนี จากการที
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามแผนฟื นฟูกิจการในช่วงระยะเวลา 1 ปี บริ ษทั ฯ มีการปรับปรุ งแผนธุรกิจและเพิมรายได้
ทําให้บริ ษทั ฯ มีระดับกระแสเงินสดในการดําเนินกิจการที เปลียนแปลงไปในทางทีดี ขึนอย่างมีนยั สําคัญ ส่ งผลให้
ระดับความต้องการสิ น เชื อใหม่ลดลงจากเดิม คณะผูบ้ ริ หารแผนฯ จึงได้ยืนคําร้องขอแก้ไขแผนฟื นฟูกิจการต่อเจ้า
พนัก งานพิ ท ักษ์ท รัพ ย์ เมื อวัน ที กรกฎาคม
โดยมี ส าระสําคัญ ในส่ วนของการปรับ โครงสร้างหนี และ
โครงสร้างทุน ทังนี ผูบ้ ริ หารแผนฯ มี ความมันใจว่าการยืนคําร้องขอแก้ไขแผนฟื นฟูกิ จการในครังนี จะเป็ นการ
ยกระดับความเชื อมันแก่เจ้าหนี ผูถ้ ือหุน้ ผูโ้ ดยสาร ลูกค้า ต่อการฟื นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ และเป็ นก้าวย่างทีสําคัญ
ในการวางรากฐาน เพือการเติบ โตและสร้างผลกําไรอย่างยังยืนต่อไปในอนาคตเพือให้บริ ษทั ฯ เป็ นสายการบิน
แห่ งชาติที คนในชาติภ าคภู มิ ใจและเป็ นสายการบิ นหลัก ที นํา รายได้เข้า สู่ ป ระเทศ และเป็ นกําลัง สําคัญในการ
สนับสนุน ขับเคลือนการฟื นตัวเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาอันใกล้นี
5. สรุปอัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ
ม.ค.-มิ.ย.
งบการเงินรวม
2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2565

2564

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.06

0.33

1.17

0.39

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

ร้ อยละ

(29.84)

(142.75)

(23.57)

(127.64)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(19.74)

110.99

(14.76)

142.59

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(8.67)

(9.07)

(6.42)

(11.11)

ร้ อยละ

(3.84)

5.89

(2.60)

7.01

อัตราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(1.89)

(1.58)

(2.07)

(1.63)

อัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(3.25)

(2.45)

(3.50)

(2.51)

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบีย

เท่า

0.31

(2.37)

0.65

(1.63)

อัตราส่วนหนีสินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

146.31

(41.01)

75.56

(62.00)

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

0.45

(1.70)

0.68

(1.17)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถือไว้เพือขาย) / หนีสิ นหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ ด้าน
การขนส่งทียังไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี
และปรับปรุ งจํานวนไมล์สะสม)
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลียน กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี และปรับปรุ ง
จํานวนไมล์สะสม)
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ / ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉลีย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (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. รายการระหว่างกัน
6.1 บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีสําคัญกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และนิ ติบุคคล/บริษทั ทีอาจมีความขัดแย้ง สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 ดังนี
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

กระทรวงการคลัง  กระทรวงการคลังเป็ นผู ้ 1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ
ถือหุ ้นรายใหญ่ของ
ให้บริ ษทั ฯ กูต้ ่อ
บริ ษทั ฯ โดยถือหุ น้
- เงินกูย้ ืมคงค้าง
ประมาณร้อยละ 47.86
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี
2.บริ ษทั ฯ มีรายการเช่าทีดินจากทีราชพัสดุ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

12,496.88
6,255.07

6,082.08

0.00

0.00

1,158.94

0.00

0.00

1,146.23

328.49

351.95

0.00

4.11

8.03

8.47

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1

- กํ า ห น ด จาก ราค าป ก ติ ขอ งธุ รกิ จ
เช่ น เดี ยวกับ ที กําหนดให้ กับ บุ คคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.บริ ษทั ฯขายบัตรโดยสารเครื องบินให้แก่
กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง
ธนาคารออมสิ น

 กระทรวงการคลัง ซึ ง 1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ธนาคารออมสิ นจํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท มีการใช้
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
วงเงินกู้
ควบคุมธนาคารออมสิ น - ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน ให้บริ การเช่าพืนที
และบริ การอืนๆ แก่ธนาคารออมสิ น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

0.00
0.00

3,500.00
0.00
59.12
59.12

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00
0.00

3,500.00
0.00
212.96
212.96

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.00
0.16

3,500.00
1.37
530.08
522.89

- กํ า ห น ด จาก ราค าป ก ติ ขอ งธุ รกิ จ
เช่ น เดี ยวกับ ที กําหนดให้ กับ บุ คคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563 เป็ นอัตรา
ผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2564-65 เป็ น
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
- กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ

0.25
0.00

0.18
0.00

2.51
2.03

เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
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ความสัมพันธ์

ธนาคารเพือการ  กระทรวงการคลัง ซึ ง
ส่งออกและนําเข้า
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
แห่ งประเทศไทย
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคารเพือ
การส่ งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงิ นกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพือการ
ส่งออกและนําเข้าแห่ ง ประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี
2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงิ นกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารเพื อการส่ ง ออกและนําเข้าแห่ ง ประเทศไทย
จํานวนเงิน 1,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

398.74
586.72

568.48

18.27

19.44

1,463.77

1,452.83

39.92
37.62

1,500.00
1.50
170.67
165.38

10.94

11.93

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1
- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิ น ให้แก่ธนาคารเพือ
การส่ งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)

 กระทรวงการคลัง ซึ ง
1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ ืม ระยะยาวกับธนาคารอิสลาม
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
แห่งประเทศไทย
ของบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
- ยอดเงินคงค้าง
ควบคุมธนาคารอิสลาม
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
แห่ งประเทศไทย
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี
 กระทรวงการคลัง ซึ ง
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ควบคุม
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) โดยผ่านทาง
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและกองทุนเพือ

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 3,000
ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563
- กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ

0.00

0.00

1,246.76

1,195.37

51.39

54.06

2,260.73

2,260.73

38.12
38.12

63.84
63.84

0.04

2,500.00
253.72
233.68

2,260.73
0.86
284.66
260.69

เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึงเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2563 เป็ นอัตรา
ผิดนัดชําระ
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

การฟื นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2564-65 เป็ น
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงิ นกูป้ ระเภทเงิ นทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารกรุ ง ไทย จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิ น 3,500
ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย

3,500.00
19.79
19.79

3,500.00
128.63
128.63

การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตราดอกเบีย/
ค่าธรรมเนี ยมวงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึงเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
3,500.00 กับการกําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการ
385.11 อืนทีไม่เกียวข้องกัน
378.00 หมายเหตุ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี เป็ น 2563
อัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี 2564-65 เป็ น
อัตราดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม

3.บริ ษัท ฯ ขายหุ้ น กู้ ใ ห้ แ ก่ ธ นาคาร กรุ งไทย จํ า กั ด
(มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู ้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

832.00

832.00

6.19

6.80

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
832.00 ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
32.15 แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
33.33 บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1
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ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

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

1.37
0.21

5.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การรับ-ส่ ง เงินสดของบริ ษทั ฯ และจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมจัดจําหน่ าย หุ ้น กูใ้ ห้กบั ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
บริ ษทั ไปรษณีย ์
ไทย จํากัด

 กระทรวงการคลังเป็ นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ไปรษณียไ์ ทย
จํากัด และของบริ ษทั ฯ

1.บริ ษ ัท ฯ ซื อบริ ก ารฝากส่ ง ไปรษณี ย ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ และซื ออุปกรณ์จาก บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

3.30
0.22

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
3.05 กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.11
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.00
0.13

2.84
0.13

3.92
0.15
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

0.01
0.00

0.14
0.00

0.62
0.01

31
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

การท่องเทียวแห่ง  กระทรวงการคลังซึง
ประเทศไทย
เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ของบริ ษทั ฯมีอาํ นาจ
ควบคุมการท่องเทียว
แห่ งประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

.บริ ษัท ฯ ขายบัต รโดยสารเครื องบิ น ให้ แ ก่ บริ ษัท
ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง
1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา และ ส่งเสริ มการขาย ให้แก่ การ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
2.บริ ษั ท ฯ ขายบั ต รโดยสารเครื องบิ น และให้ เ ช่ า
สํานักงานแก่การท่องเทียวแห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

บริ ษทั อสมท
จํากัด (มหาชน)

 กระทรวงการคลังเป็ นผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) และของ
บริ ษทั ฯ

1.บริ ษ ัท ฯ จ่ ายค่ าโฆษณา ให้ แ ก่ บริ ษ ั ท อสมท จํา กัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

0.00
0.00

0.00
0.51

12.19
4.46

0.00
0.87

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00
0.00

0.00
0.24

10.15
1.13

0.00
0.87

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.22
0.00

0.00
0.11

18.17
0.73

1.63
0.87

- กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

32
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
บริ ษทั ปตท.
จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผู ้ 1.บริ ษทั ฯ ซื อนํามัน รถยนต์แ ละและนํามัน หล่อ ลืนจาก
ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปตท. จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
(มหาชน) และของ
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
บริ ษทั ฯ
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และให้บริ การสอบ
เทียบเครื องมือ วัด (AC Dielectric Tester) ให้แก่บริ ษทั
ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

0.06
0.17
1.12
0.42

3.05

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

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

33
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษ ัท ท่ า อากาศ  กระทรวงการคลังเป็ นผู ้ 1.บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่ าพืนที ในเขตท่าอากาศ
ย าน ไ ท ย จํ า กั ด
ถื อหุ ้ น รายให ญ่ ของ ยานต่ างๆ เพื อใช้สําหรั บจอดอากาศยาน จอดพาหนะ
(มหาชน)
บริ ษัท ท่ า อากาศยาน ขนถ่ ายสิ น ค้า เก็บ อุ ป กรณ์ ภาคพื นดิ น เก็ บ ตู ้ค อนเทน
ไทย จํา กั ด (มหาชน) เนอร์ ที ทําการสํานักงานสายการบิ น และบริ การอื นๆ
และของบริ ษทั ฯ
จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายบัตรโดยสารเครื องบิน และ
ไ ด้ รั บ ส่ ว น แ บ่ ง ร าย ไ ด้ 2% จ า ก ก าร เรี ย ก เก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ยมการใช้ ส น ามบิ น (Passenger Service
Charges) ให้ กั บ บ ริ ษั ท ท่ าอากาศยาน ไท ย จํ า กั ด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

1,302.41
890.47

8,642.18
891.05

4,577.76
892.59

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

3.68
17.88

0.51
13.97

23.18
13.42

34
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน)

 กระทรวงการคลังเป็ นผู ้
ถือหุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) และของบริ ษทั
ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

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

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

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

933.00

4.67

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

933.00

17.48

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

933.00
46.54
49.47

0.00

0.25

3.20

2.51

2.51

2.42

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

35
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บ ริ ษั ท ที โ อ ที  กระทรวงการคลังเป็ นผู ้
จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
ทีโอที จํากัด (มหาชน)
และของบริ ษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู ้
- ดอกเบียจ่าย
- ดอกเบียค้างจ่าย
- ดอกเบียรอตัดบัญชี
2.บริ ษทั ฯ เช่าเส้นใยแก้วนําแสงจาก บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

415.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

415.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

415.00
15.93
16.80

2.71

7.11

0.00

0.42

7.47

7.09

7.07

6.23

- การกําหนดราคา/เงือนไข/อัตรา
ดอกเบีย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนดให้กบั
บุคคลหรื อกิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1
-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

36
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
สถาบันการบิน
พลเรื อน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลั ง ซึ ง 1.บริ ษทั ฯ จัดส่ งนักบิ นบริ ษทั ฯ ไปอบรมด้านกิ จการบิ น
เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ของ จาก สถาบันการบินพลเรื อน
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุม - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
สถาบันการบินพลเรื อน
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

0.00
10.00

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

0.00
10.00

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

9.34
10.00

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

37
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั ไทย-อะ  บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย 1.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิ น และให้บริ การเช่า
มาดิอุส เซาท์อีสต์ ใหญ่ ข องบริ ษ ัทไทย-อะ พืนทีสํานักงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริ ษทั
เอเชีย จํากัด
มาดิ อุ ส เซาท์ อี ส ต์ เอเชี ย ไทย - อะมาดิอสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)
จํ า กั ด โ ด ย ถื อ หุ ้ น
- ยอดรายได้รวม
ประมาณร้อยละ 55
- ยอดลูกหนี คงค้าง
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
- นายชาย เอียมศิริ บริ ษทั ฯ
แต่งตังให้ไปดํารง
ตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
3.10
0.52

6.62
0.99

9.26
0.78
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษั ท วิ งสแปน  บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ราย 1.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การจัดส่ งพนักงานแรงงานภายนอก เพือ
เซอร์ วิสเซส จํากัด ใหญ่ของบริ ษทั วิงสแปน
ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ จากบริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส
(บริ ษทั ย่อย)
เซอร์วิสเซส จํากัด โดยถือ
จํากัด
หุน้ ประมาณร้อยละ 49
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
และมีอาํ นาจควบคุม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
.บริ ษัท ฯ ให้ บ ริ ก ารเช่ าพื นที สํ านั ก งานและอุ ป กรณ์
- นายสุ วรรธนะ
สํานักงาน ให้แก่
สี บุญเรื อง บริ ษทั ฯ แต่งตัง
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด
ให้ ไ ป ดํ า ร ง ตํ าแ ห น่ ง - ยอดรายได้รวม
กรรมการ ของ บริ ษทั วิงส - ยอดลูกหนีคงค้าง
แปน เซอร์วิสเซส จํากัด

บริ ษทั ไทยไฟลท์  บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย 1.บริ ษทั ฯ ให้บริ การใช้เครื องมือและอุปกรณ์ในการ
เทรนนิง จํากัด
ให ญ่ ข อ ง บ ริ ษั ท ไท ย ฝึ กอบรมด้านการบิน และให้บริ การเช่าพืนทีสํานักงาน
(บริ ษทั ย่อย)
ไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด โดย และอุปกรณ์สาํ นักงาน ให้แก่ บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง
ถือหุ ้นประมาณร้อยละ 49 จํากัด
และมีอาํ นาจควบคุม
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
115.81
0.45

178.60
128.93

604.38
138.81
-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

2.48
1.95

0.50
1.59

2.02
2.05

- กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
3.98

15.08

20.23
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 ผู ้ บ ริ ห ารข องบ ริ ษั ท ฯ - ยอดลูกหนีคงค้าง
ได้แก่
- เรื อโท สุ พจน์
2.บริ ษทั ฯ ซือบริ การ การฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบน
เจริ ญสุ ข บริ ษทั ฯ แต่ งตัง เครื องบิน จากบริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง จํากัด
ให้ ไ ป ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
กรรมการ ของ บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิ ง จํากัด
- นางจันทริ กา
โชติกเสถียร บริ ษทั ฯ
แ ต่ ง ตั ง ใ ห้ ไ ป ดํ า ร ง
ตําแหน่งกรรมการ
ของ บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรน
นิง จํากัด
- นางบุษกร
อมรวิวฒั น์ บริ ษทั ฯ แต่งตัง
ให้ไปดํารงดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ บริ ษทั ไทย
ไฟลท์เทรนนิง จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

0.43

1.19

2.58

0.00

0.39

0.45
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั ทัวร์ เอือง  บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ถื อ ผ่ า น 1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน (Commission) จากการ
หลวง จํากัด
บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิส จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ การเอืองหลวง ให้แก่บริ ษทั
(บริ ษทั ย่อย)
เซส จํากัด ประมาณร้ อย ทัวร์ เอืองหลวง จํากัด
ล ะ 49 แ ล ะ มี อํ าน า จ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ควบคุม
2.บริ ษทั ฯ ขายทัวร์ เอืองหลวงให้แก่บริ ษทั ทัวร์ เอืองหลวง
จํากัด
- ยอดรายได้รวม
-ยอดลูกหนีคงค้าง
บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์ เวย์
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

 บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย 1.บริ ษทั ฯ ซือบริ การ Block Space จากบริ ษทั ไทยสมายล์
ใหญ่ของบริ ษทั ไทย
แอร์ เวย์ จํากัด
สมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ร้อย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ละ 100
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
2.บริ ษทั ฯให้บริ การเช่าเครื องบิน การบริ การภาคพืนดิน
- นายสุ วรรธนะ
ลานจอดสนามบิน ค่าเบียประกันเครื องบิน บัตรผ่าน
สี บุญเรื อง บริ ษ ทั ฯ แต่ งตัง ขึนเครื องบิน ฝึ กนักบินใช้เครื องบินจําลอง และอาหาร
ให้ ไ ป ดํ า ร ง ตํ าแ ห น่ ง ขึนเครื องบิน
กรรมการของบริ ษ ัท ไทย - ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00

2.75
1.55

0.00

0.04
1.55

0.00

11.79
1.55

1,003.49
221.92

342.06
0.00

1,884.16
2.93

2,884.06

1,323.53

5,015.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน และเป็ นไป
ตามราคาตลาด

41
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

สมายล์แอร์เวย์ จํากัด
- นางสาวปิ ยาณี
สั งข์ ทอง บริ ษ ทั ฯ แต่ ง ตัง
ให้ ไ ป ดํ า ร ง ตํ าแ ห น่ ง
กรรมการของบริ ษ ัท ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

-ยอดลูกหนีคงค้าง

บริ ษัท ดอนเมื อง  บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
1.บริ ษทั ฯ ซือบริ การห้องพักของ บริ ษทั ดอนเมือง
อิ น เต อ ร์ เน ชั น
บริ ษทั ดอนเมือง
อินเตอร์ เนชันแนล แอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จํากัด สําหรับ
แนล แอร์ พอร์ ต
อินเตอร์ เนชันแนล
ผูโ้ ดยสารของ บริ ษทั ฯ
โ ฮ เต็ ล จํ า กั ด
แอร์ พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
(บริ ษทั ร่ วม)
ประมาณร้อยละ 40

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

10,115.15

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2564

8,384.46

เงือนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563

7,763.06

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
0.00

0.00

0.00

42
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ครัวการบิน  บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในบริ ษทั
ภูเก็ต จํากัด
ครัวการบิน ภูเก็ต จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)
ประมาณร้อยละ 30

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื ออาหารและบริ การจากบริ ษ ทั ครั วการบิ น
ภูเก็ต จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
- เงินกูย้ ืมคงค้างตามแผนฟื นฟู
- ดอกเบียรอตัดบัญชี

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบและการให้บริ การ
แก่บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

15.60
1.64
15.34
0.58

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

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน
- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

43
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั โรงแรมท่า  บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ใน
อากาศยานสุ วรรณ
บริ ษทั โรงแรมท่า
ภูมิ จํากัด
อากาศยานสุ วรรณภูมิ
(บริ ษทั ร่ วม)
จํากัด ประมาณร้อยละ
30
 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
ได้แก่
- นางสาวปิ ยาณี สังข์
ทอง ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซือบริ การห้องพักจากบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 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
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

44
นิติบุคคล/บริ ษทั
ทีอาจมี
ความขัดแย้ง
บริ ษทั วิทยุการ
บินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม
ลงทุน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผู ้ 1.บริ ษทั ฯ ซื อบริ การนําร่ อง (Navigation) และเช่าอุปกรณ์
ถือหุน้ รายใหญ่ของ
สื อสารจากบริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั วิทยุการบินแห่ ง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ประเทศไทย จํากัด และ
- ยอดเจ้าหนีคงค้าง
ของบริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณ 2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื องบิน และให้บริ การ
ร้อยละ 0.24 ในบริ ษทั
ขนส่ งแก่บริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จํากัด
วิทยุการบินแห่งประเทศ - ยอดรายได้รวม
ไทย จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุดวันที
มิถุนายน 2565

167.91
106.52

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

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

-กําหนดจากราคาปกติของธุ รกิ จ
เช่นเดี ยวกับทีกําหนดให้กบั บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีไม่เกียวข้องกัน

หมายเหตุ
1.หลังจากทีศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื นฟูกิจการและคําร้องขอแก้ไขแผนตามมติทีประชุมของเจ้าหนีเมือวันที 19 พฤษภาคม 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งมูลหนีสําหรับหนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีดอกเบียที
แท้จริ งและพิจารณาว่าหนีสิ นทางการเงินก่อนปรับปรุ ง และหลังปรับปรุ งมีผลแตกต่างอย่างมีสาระสําคัญหรื อไม่สําหรับหนีสิ นทางการเงินทีมีผลแตกต่างอย่างมากจะรับรู ้ หนีสิ นทางการเงินใหม่ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วธิ ี การคิดลดกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบีย
ตลาด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ นทางการเงินก่อนปรับปรุ งและมูลค่าปั จจุบนั ของหนีสิ นทางการเงินทีคํานวณใหม่ บริ ษทั รับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนีในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู ้ดอกเบียจ่ายด้วยอัตราดอกเบีย
ตลาด หากหนี สิ นทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างมาก บริ ษทั จะปรับปรุ งกระแสเงินสดภายใต้เงือนไขใหม่โดยใช้อตั ราดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม ผลแตกต่างทีเกิดขึนจะรับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืน และรับรู ้ดอกเบียจ่ายด้วยอัตราดอกเบียทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
- อัตราดอกเบียสําหรับปี
เป็ นอัตราผิดนัดชําระ
- อัตราดอกเบียสําหรับปี
- เป็ นอัตราตาม ศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฟื นฟูกิจการ (วันที มิถุนายน )
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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 ยใน
เรื องนันๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิการทํารายการ
6.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอาจเกิดขึนในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทียุติธรรม พร้อมทังผ่านการ
อนุมตั ิตามขันตอนและกฎระเบียบทีเกียวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิ ดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

