คําอธิ บายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินสํ าหรั บรอบระยะเวลาเก้ าเดื อนแรกของปี 2564 สิ$ นสุ ด
วันที& 30 กันยายน 2564 ของบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
1. บทสรุ ปผู้บริหาร
แนวโน้มเศรษฐกิ จโลกในปี 2564 โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับตัวเลขคาดการณ์การ
เติ บโตของเศรษฐกิ จโลกในปี นี. ลดลงจากเมื0อเดื อนกรกฎาคม 2564 ที0 คาดว่าจะขยายตัว 6.0% เหลือ 5.9% เป็ นผล
มาจากหลายประเทศทัว0 โลกกําลังเผชิ ญความท้าทายจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า ซึ0 งกลับมา
แพร่ ระบาดอย่างรวดเร็ วและจํานวนผูต้ ิ ดเชื. อรายใหม่เพิ0 มขึ. น ทําให้หลายประเทศต้องยกระดับ มาตรการสู งขึ. น
ส่ งผลให้การเติ บโตทางเศรษฐกิ จชะลอตัว อย่างไรก็ดี หลายประเทศกําลังเร่ งดําเนิ นการฉี ดวัคซี นให้ครอบคลุม
70% ของประชากรในประเทศ เพื0 อหวังจะช่ วยลดอัตราการเจ็บป่ วยรุ นแรงและการเสี ยชี วิตลง พร้อมขับเคลื0อน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมาดําเนินต่อไปได้ในช่วงกลางปี 2565
สําหรั บ อุ ต สาหกรรมการบิ น ของโลกในช่ วง 9 เดื อ นแรกของปี 2564 ปริ มาณการเดิ น ทางทางอากาศ
ทัว0 โลกกําลังเริ0 มฟื. นตัวนับตั.งแต่การระบาดใหญ่ในปี 2563 แต่การฟื. นตัวมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาค สมาคม
ขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุว่า การเดินทางระหว่างประเทศยังคงฟื. นตัวช้าเนื0 องจากข้อจํากัดใน
การเดินทางของประเทศต่างๆ และจํานวนผูต้ ิดเชื. อ COVID-19 กลับมาเพิ0มขึ.นอีกครั.งเมื0อปลายเดือนมิถุนายน 2564
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจํานวนผูต้ ิ ดเชื. อจะเพิ0 มขึ. นแต่ ปริ มาณการสํารองที0 นั0งบัตรโดยสารล่วงหน้าของผูโ้ ดยสาร
ในช่วงไตรมาสที0 4 ของปี 2564 มีแนวโน้มเพิ0มขึ.น เนื0 องจากอัตราการฉี ดวัคซี นเพิ0มขึ.นทัว0 โลกและเป็ นช่วงไฮซี ซน0ั
และจากข้อมูลของสมาคมสายการบินเอเชี ยแปซิ ฟิก (AAPA) เปิ ดเผยว่าปริ มาณผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศของสาย
การบินในภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิกเริ0 มฟื. นตัวดีข. ึนจากมาตรการผ่อนคลายที0เพิ0มขึ.น จํานวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
ช่ วงไตรมาสที0 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ของปี 2564 เพิ0 มขึ. น 59.7% เมื0 อ เที ยบกับ ช่ ว งเวลาเดี ยวกัน ของปี ก่ อ น
ปริ ม าณการขนส่ งผู โ้ ดยสาร (Revenue Passenger Kilometers: RPK) เพิ0 ม ขึ. น 44.4% ส่ ว นปริ ม าณการผลิ ต ด้า น
ผูโ้ ดยสาร (Available Seat Kilometers: ASK) เพิ0มขึ.น 48.4% ซึ0 งเป็ นอัตราที0สูงกว่า ส่ งผลให้อตั ราส่ วนการบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) ลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อนซึ0 งเท่ ากับ 34.1% เหลื อ 33.2% ในขณะที0 ความต้องการขนส่ ง
สิ นค้าทางอากาศระหว่างประเทศเพิ0มสู งขึ.น โดยวัดจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้า (Revenue Freight Ton-Kilometers:
RFTK) สู งขึ. น 25.3% และปริ มาณการผลิ ต ด้า นพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ (Available Dead Load Kilometer: ADTK) เพิ0 ม ขึ. น
16.3% ส่ งผลอัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เพิ0มขึ. นจากปี ก่อนซึ0 งเท่ากับ 70.6% เป็ น 76.1%
สําหรั บ งวด 9 เดื อ น (มกราคม – กันยายน) ของปี 2564 มี จาํ นวนผูโ้ ดยสารลดลง 83.2% เมื0 อ เที ย บกับ ช่ ว งเวลา
เดี ยวกันของปี ก่อน ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK) ลดลง 80.5% และ
57.6% ตามลําดับ อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) ลดลงจากปี ก่อนซึ0 งเท่ ากับ 65.1% เหลือ 29.9%
ในขณะที0 ค วามต้องการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศระหว่างประเทศเพิ0 มสู งขึ. น โดยวัดจากปริ มาณการขนส่ งสิ นค้า
(Revenue Freight Ton-Kilometers: RFTK) สู งขึ. น 21.0% และปริ ม าณการผลิ ต ด้า นพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ (Available Dead
Load Kilometer: ADTK) เพิ0มขึ.น 5.8% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เพิ0มขึ.นจากปี ก่อนซึ0 ง
เท่ากับ 65.1% เป็ น 74.5%
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สําหรับเศรษฐกิจประเทศไทย ธนาคารโลกปรับตัวเลขประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564
เมื0อวันที0 28 กันยายน lmno ลดลงมาอยู่ที0 1.0% และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี กว่าจะฟื. นตัว ซึ0 ง
สอดคล้องกับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื0อเดือนกันยายน
2564 ที0 ร ายงานว่า เศรษฐกิ จ ไทยมี แ นวโน้ม ขยายตัว ร้ อ ยละ 0.7 และ 3.9 ในปี 2564 และ 2565 ตามลําดับ โดย
ในไตรมาสที0 3 ของปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดและการส่ งออกที0ชะลอ
ลงกว่าที0คาด แต่พฒั นาการด้านการกระจายวัคซี นที0ปรับตัวดีข. ึนและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดเมื0อ
วันที0 1 กันยายน 2564 เพิ0มมากขึ. น ส่ งผลต่อการฟื. นตัวของนักท่องเที0 ยวทั.งไทยและต่างชาติ โดยจากข้อมูลจํานวน
นักท่ องเที0 ยวของกระทรวงการท่ องเที0 ยวและกี ฬา ในไตรมาสที0 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ของปี 2564 มีจาํ นวน
45,398 คน เปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ก่อนที0ไม่มีนกั ท่องเที0ยวต่างชาติเนื0 องจากการจํากัดการเดินทางเข้าออก
ประเทศ ขณะที0 ช่วง 9 เดื อน (มกราคม – กันยายน) ของปี 2564 มีจาํ นวน 85,845 คน ลดลงจากปี ก่อนถึง 98.7%
โดยมีจาํ นวนนักท่องเที0ยวในโครงการภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ (Phuket Sandbox) ตั.งแต่วนั ที0 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน
2564 จํานวน 38,699 คน ส่ วนใหญ่มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ อิสราเอล เยอรมัน และฝรั0งเศส
ในส่ วนอุตสาหกรรมการบิ นของไทย การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ภายในประเทศตั.งแต่
เดื อนเมษายน 2564 ที0 มีความรุ นแรงมากขึ. นเรื0 อยๆ จนล่าสุ ดเมื0 อวันที0 12 กรกฎาคม 2564 มี การขยายประกาศใช้
พระราชกําหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิ นออกไปถึง 30 กันยายน lm64 และสํานักงานการบิ นพล
เรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.) มีประกาศห้ามมิให้ผดู ้ าํ เนินการเดินอากาศปฏิบตั ิการบินรับส่ งผูโ้ ดยสารเข้าหรื อออก
พื. น ที0 ค วบคุ ม สู ง สุ ด ตั.ง แต่ ว ัน ที0 21 กรกฎาคม 2564 ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ การเดิ น ทางของผู ้โ ดยสาร
ภายในประเทศ และความเชื0 อมัน0 ของนักท่องเที0 ยวต่างชาติ ทําให้สายการบิ นในประเทศรวมถึงสายการบิ นไทย
สมายล์ตอ้ งหยุดให้บริ การ โดยกลับมาให้บริ การอีกครั.งตั.งแต่วนั ที0 1 กันยายน 2564 เป็ นต้นมาภายใต้การจํากัดการ
ปฏิ บ ัติ การบิ นในช่ ว งเวลา 21.00 น - 4.00 น. และมี ผู โ้ ดยสารได้ไม่ เกิ น 75% ของขี ด ความสามารถในการรั บ
ผูโ้ ดยสารของอากาศยาน อย่างไรก็ต าม ถึ งแม้เส้นทางต่ างประเทศจะมี การอนุ ญ าตให้ทาํ การบิ นด้วยเที0 ยวบิ น
กึ0งพาณิ ชย์ (Semi Commercial Flights) แต่ความไม่มนั0 ใจต่อสถานการณ์ ทําให้จาํ นวนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ
ไม่สามารถขยายตัวได้เท่าที0ควร สําหรับปริ มาณการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศมีอตั ราขยายตัวใกล้เคี ยงกับครึ0 งปี แรก
ของปี 2564
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ ยังไม่สามารถกลับมาดําเนิ นการบินเต็มรู ปแบบตามสภาวะปกติ
ได้ต. งั แต่ที0ยกเลิกเที0ยวบิ นทั.งในประเทศและต่างประเทศเป็ นการชัว0 คราวตั.งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา
ถึงแม้ว่าบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด ซึ0 งเป็ นบริ ษทั ย่อย จะได้เปิ ดให้บริ การเที0 ยวบิ นในประเทศบางส่ วนตั.งแต่
เดือนมิถุนายน 2563 แต่จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ และมาตรการจํากัดการเดินทาง ทําให้ตอ้ งมีการ
พิจารณาปรับลดจํานวนเที0ยวบินตามความต้องการของผูโ้ ดยสารที0 ลดลง โดยปั จจุบนั รายได้ส่วนใหญ่ของการบินไทย
มาจากการให้บริ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ และเที0ยวบินผูโ้ ดยสารบางเส้นทาง
ตามที0 บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) ได้ยื0นคําร้องขอฟื. นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และศาล
ล้มละลายกลางได้มีคาํ สั0งรับคําร้องขอฟื. นฟูกิจการเมื0อวันที0 27 พฤษภาคม 2563 นั.น เมื0อวันที0 15 มิถุนายน 2564
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั0งเห็นชอบตามมติ ที0ประชุมของเจ้าหนี. เมื0อวันที0 19 พฤษภาคม 2564 มีผลทําให้ผูบ้ ริ หาร
แผนที0ถูกเสนอชื0 อตามแผนฟื. นฟูกิจการและคําร้องขอแก้ไขแผนดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริ หารแผน โดยผูบ้ ริ หารแผน 2 คน
มีอาํ นาจลงนามร่ วมกันเพื0อผูกพันบริ ษทั ทั.งนี. ผูบ้ ริ หารแผนจะมีอาํ นาจหน้าที0 ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ตลอดจนการดําเนิ นการตามแผนฟื. นฟูกิจการต่อไป สาระสําคัญของแผนฟื. นฟูกิจการคื อ การปรั บ
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โครงสร้างเงินทุน การชําระหนี. ตามกลุ่มของเจ้าหนี. และผลสําเร็ จของแผนฟื. นฟูกิจการ (รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 4)
สําหรับการดําเนิ นการตามแผนฟื. นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจใหม่ ได้แก่ “สายการ
บิ นคุ ณภาพสู ง ที0 ให้บริ การเต็มรู ปแบบ ด้วยความแข็งแกร่ งของอัตลักษณ์ ความเป็ นไทย เชื0 อมโยงประเทศไทยสู่
ทัว0 โลก และสร้างผลกําไรที0 ดีอย่างต่อเนื0 อง” และมีพนั ธกิ จ 4 ด้าน คื อ 1. สร้างประสบการณ์ที0ดีกบั ลูกค้า 2. ความ
เป็ นเลิศด้านการพาณิ ชย์ 3. ต้นทุนที0แข่งขันได้ และ 4. ผูน้ าํ ด้านปฏิบตั ิการบิน บริ ษทั ฯ ได้เริ0 มดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิรูปธุรกิจ (Transformation Initiatives) กว่า 600 โครงการ เพื0อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพด้านการลดต้นทุนและ
ค่าใช้จ่าย และการเพิ0มการหารายได้ ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื0อเตรี ยมความพร้อมที0 จะ
ให้บริ การ และเพิ0มความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมการบิน เมื0อสถานการณ์ COVID-19 คลี0คลายลง
ทั.งนี. ความคืบหน้าในการดําเนินงานตามแผนฟื. นฟูกิจการในช่วงที0ผา่ นมา ได้แก่
1. การปรั บ โครงสร้ าง ลดขนาดองค์กร : บริ ษ ทั ฯ ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างให้กระชับ เพิ0 มศักยภาพการ
ทํางานในแต่ละหน่ วยธุ รกิ จให้มีความเชื0 อมโยงกัน ลดกระบวนการขั.นตอนที0 ซ. ําซ้อน ปรับจํานวน
พนักงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับจํานวนฝูงบินและกําลังการผลิต
2. การลดต้นทุนบุคลากร: บริ ษทั ฯ ปรับเปลี0ยนสภาพการจ้างและโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากร รวมทั.ง
มีการปรับปรุ งสวัสดิการให้สอดคล้องกับธุ รกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการประกาศโครงการต่างๆ
เช่ น โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงิ นเดื อนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can) โครงการ
ร่ วมใจเสี ยสละเพื0อองค์กร (Mutual Separate Plan : MSP)
3. การลดต้นทุนค่าเช่าเครื0 องบิน : บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําหนังสื อข้อตกลง (Letter of Intent : LOI) กับผูใ้ ห้เช่า
เครื0 องบิน เพื0อแสดงเจตนาของคู่สัญญาในการที0 จะแก้ไขสัญญาดําเนิ นงานและสัญญาเช่าทางการเงิน
ในปั จจุบนั ทั.งนี. หนังสื อข้อตกลงดังกล่าวยังได้กาํ หนดเรื0 องการชําระค่าเช่ าในช่ วงระยะเวลาตามที0
ระบุไว้ให้คาํ นวณตามชัว0 โมงการใช้เครื0 องบินที0เกิดขึ.นจริ ง (Power by the Hour)
4. ลดต้นทุนการดําเนิ นงานในด้านอื0นๆ : บริ ษทั ฯ ได้มีการลดการใช้สินค้าและบริ การให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปัจจุบ ัน ตลอดจนเจรจากับเจ้าหนี. การค้า ผูใ้ ห้บริ การด้านต่ างๆ เพื0 อต่ อรองเงื0 อนไขใน
สัญญาต่างๆ และบริ หารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ0งขึ.น
5. หารายได้ในช่วงที0สถานการณ์การบินยังไม่กลับมาเป็ นปกติ โดย
5.1 รายได้จากธุ รกิจการบิน : บริ ษทั ฯ ทําการบินเที0ยวบินขนส่ งสิ นค้า และเที0ยวบินรับผูโ้ ดยสารกลับ
ประเทศ (Repatriation Flight) โดยในช่ ว งที0 ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19
ยังคงรุ นแรง บริ ษ ทั ฯ ได้ป รั บปรั บ เที0 ยวบิ นให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ โดยยังคงให้บ ริ การ
เที0 ยวบิ นสนับสนุนนโยบายภูเก็ต Sandbox ตามแผนที0 วางไว้ แต่เพิ0มเที0ยวบินที0 รองรับการขนส่ ง
สิ นค้ามากขึ.น
5.2 รายได้จากธุ รกิจที0สนับสนุนการบิน : บริ ษทั ฯ พยายามปรับตัวและริ เริ0 มสิ0 งใหม่ๆ เพื0อเพิ0มรายได้
เช่น การเปิ ดภัตตาคาร “อร่ อยล้นฟ้า ไม่บินก็ฟินได้” การเปิ ดให้บริ การเข้าเยี0ยมชมและทดลองทํา
การบิ นด้วยเครื0 องฝึ กบิ นจําลอง (Flight Simulator) และมีแผนงานขยายธุ รกิ จ Master Franchise
ร้าน Puff&Pie ไปทัว0 ประเทศ
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5.3 รายได้อื0นๆ เพื0อเพิ0มกระแสเงินสด : บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการต่างๆ เพื0อเพิ0มกระแสเงินสด เพื0อใช้
เป็ นทุนหมุนเวียน และเตรี ยมความพร้อมรองรับหากสถานการณ์ดาํ เนินธุรกิจฟื. นตัวขึ.น เช่น ยื0น
คําร้ อ งต่ อ ศาลขออนุ ญ าตขายทรั พ ย์สิ น รองที0 ไม่ จาํ เป็ นต่ อ การดําเนิ น งานหรื อ เป็ นทรั พ ย์สิ น
ที0ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ได้แก่ หุ ้นที0 บริ ษทั ถืออยู่ในบริ ษทั
บริ การเชื. อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ที0 ดินพร้อมสิ0 งปลูกสร้างซึ0 งใช้เป็ นอาคารศูนย์ฝึกอบรมที0 หลักสี0 และเครื0 องยนต์ที0ไม่ได้ใช้งาน
แล้ว โดยในไตรมาสที0 ƒ นี. ได้ข ายหุ ้น ที0 ถือ ในบริ ษ ทั บริ การเชื. อ เพลิ งการบิ น กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) เพิ0มขึ. น ขายที0 ดินเปล่าจังหวัดเชี ยงใหม่ และตกลงทําสัญญาจะซื. อจะขายที0 ดินพร้อม
สิ0 งปลูกสร้างของสํานักงานหลานหลวง และสํานักงานขายจังหวัดภูเก็ต
6. การปรั บ โครงสร้ างหนี. : บริ ษ ทั ฯ ขยายเวลาการชําระหนี. ออกไป โดยการพักชําระหนี. เงิ นต้น และ
ดอกเบี.ย 2-3 ปี ปรับลดภาระหนี.ในส่ วนดอกเบี.ยตามภาระผูกพันเดิม ปรับลดภาระผูกพันตามสัญญา
เช่า/ซื. อเครื0 องบิน และเพิ0มทางเลือกในการชําระหนี. ตามกรอบการดําเนินการที0ได้ระบุไว้ในแผนฟื. นฟู
กิจการ โดยการปรับปรุ งดังกล่าว บริ ษทั ฯ รับรู ้เป็ นกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี. ใน 9 เดื อนแรก
ของปี 2564 เป็ นจํานวนเงินทั.งสิ. น 60,730 ล้านบาท (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.3)
7. เมื0 อ วัน ที0 8 กรกฎาคม 2564 มี มติ ที0 ป ระชุ มคณะผูบ้ ริ ห ารแผน ครั. งที0 5/2564 อนุ มตั ิ ให้ลดทุ น จด
ทะเบี ยนของบริ ษทั จากจํานวน 26,989,009,500 บาท เหลื อจํานวน 21,827,719,170 บาท โดยการ
ตัด หุ ้นในบริ ษ ทั ที0 ยงั ไม่ ได้ออกและจําหน่ ายจํานวน 516,129,033 หุ ้น ตามที0 กาํ หนดในแผนฟื. นฟู
กิ จการ บริ ษ ัท ฯ ได้ยื0 น คําร้ อ งต่ อ ศาลล้ม ละลายกลางเพื0 อ ให้ ศ าลมี ค าํ สั0 งอนุ ญ าตให้ ผูบ้ ริ ห ารแผน
ดําเนิ นการจดทะเบี ยนลดทุ นจดทะเบี ยนบริ ษทั และดําเนิ นการจดทะเบี ยนเปลี0ยนแปลงทุ นต่ อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ในวันที0 17 สิ งหาคม 2564
ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 เปรี ยบเที ยบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนซึ0 งไตรมาสแรกยังทําการบิ น
ปกติ เนื0 องจากเป็ นช่ วงเริ0 มระบาดของ COVID-19 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีปริ มาณการผลิ ตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK)
ลดลง 70.7% ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (RPK) ลดลง 93.9% อัตราส่ วนการบรรทุ กผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลี0 ย
13.9% ตํ0ากว่าปี ก่อนซึ0 งเฉลี0ยที0 67.0% และมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที0ทาํ การขนส่ งรวมทั.งสิ. น 0.82 ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน
83.8% สํ าหรั บ ด้านการขนส่ งสิ นค้ามี ป ริ มาณการผลิ ตด้านพัส ดุ ภ ัณ ฑ์ (ADTK) ตํ0ากว่ าปี ก่ อน 65.2% ปริ มาณ
การขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) ตํ0ากว่าปี ก่อน 38.4% อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลี0ยเท่ากับ
99.7% สู งกว่าปี ก่อนที0เฉลี0ยเท่ากับ 56.2%
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้รวมทั.งสิ. น 14,990 ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่อน 29,230 ล้านบาท หรื อ 66.1%
สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้าลดลง 29,185 ล้านบาท (76.5%) รายได้จากการบริ การ
อื0นๆ ลดลง 1,288 ล้านบาท (24.1%) เนื0 องจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศทั.งของประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ แต่มีรายได้อื0นเพิ0มขึ.น 1,243 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการรับรู ้รายได้ที0เกิดจากการหักกลบลบหนี.
ค่ าบริ การรายเดื อนและการซ่ อ มบํารุ งตามสัญ ญาที0 ค ้างชําระตามข้อ ตกลงระงับ ข้อ พิ พาทเรี ยกร้ อ งค่ าเสี ยหายที0
เกี0ยวข้องกับการชํารุ ดของเครื0 องยนต์ สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั.งสิ. น 36,481 ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่อน 41,695 ล้านบาท
(53.3%) เนื0 องจากค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานที0แปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อปริ มาณการขนส่ งลดลง และถึงแม้
จะมีการดําเนินมาตรการเพื0อลดค่าใช้จ่ายที0เข้มงวดอย่างต่อเนื0อง แต่ยงั ไม่เพียงพอที0จะชดเชยรายได้ที0สูญเสี ยไปจาก

5

การที0ไม่สามารถทําการบินได้ตามปกติ ส่ งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่รวมรายการที0เกิดขึ.นครั.งเดียว 21,491
ล้านบาท แต่ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 12,465 ล้านบาท (36.7%)
ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย มี รายการที0 เกิ ดขึ. นครั. งเดี ยว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม
73,084 ล้านบาท ประกอบด้วย
-

กําไรจากการขายเงินลงทุน 2,202 ล้านบาท
กําไรจากการขายทรัพย์สินจํานวน 628 ล้านบาท
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี. จํานวน 60,730 ล้านบาท
เงินชดเชยโครงการร่ วมใจจากองค์กร 4,936 ล้านบาท
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างพนักงาน 1,222 ล้านบาท
การปรับปรุ งรายการผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 8,323 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างองค์กร และ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเครื0 องบิ นและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์ การบิ นหมุนเวียน (กลับ
รายการ) จํานวน 18,440 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ0 งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที0 9 (กลับรายการ)จํานวน
116 ล้านบาท
- ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี0ยนเงิ นตราต่างประเทศจํานวน 11,197 ล้านบาท ซึ0 งส่ วนใหญ่เกิ ดจากการ
ตีมูลค่าทางบัญชี ของหนี. สินที0 เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมหนี. สินตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื0 องบิ น
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที0 16
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี กาํ ไรสุ ทธิ ในงวดเก้าเดื อนแรกของ ปี 2564 จํานวน 51,115 ล้านบาท ในขณะที0
ปี ก่ อนขาดทุ นสุ ทธิ 49,561 ล้านบาท โดยเป็ นกําไรสุ ทธิ ส่ วนที0 เป็ นของบริ ษ ทั ใหญ่ 51,121 ล้านบาท คิ ดเป็ นกําไร
ต่อหุ น้ 23.42 บาท ในขณะที0ปีก่อนขาดทุนต่อหุ น้ 22.70 บาท โดยมี EBITDA เป็ นลบ จํานวน 9,639 ล้านบาท ลดลง
จากปี ก่อน 5,044 ล้านบาท EBITDA Margin เท่ากับ -64.2% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที0เท่ากับ -10.4%
4. คําอธิบายและวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานเก้ าเดือนแรกของปี 4567
งบการเงินรวมสําหรับเก้าเดือนแรกปี 2564 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริ ษทั ย่อย
m บริ ษทั ได้แก่ 1) บริ ษทั ไทย-อะมาดิ อุสเซาท์อีสต์เอเชี ย จํากัด 2) บริ ษทั วิงสแปน เซอร์ วิสเซส จํากัด 3) บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จํากัด 4) บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ0ง จํากัด และ 5) บริ ษทั ทัวร์เอื.องหลวง จํากัด

6

ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที&สําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
ม.ค.-ก.ย.

รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ.าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื0นๆ
- อื0นๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ.ามันเครื0 องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ.ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่ รวมรายการที&เกิดขึน$ ครั$งเดียว
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการขายเงินทรัพย์สิน
บวก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี.
บวก รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หัก โครงการร่ วมใจจากองค์กร
หัก เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื0 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ0 งเป็ นไปตาม TFRS 9
บวก กําไรจากการเปลี0ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี0 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนที&เป็ นของบริษัทใหญ่
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดําเนินงานที&สําคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จํานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที0นงั0 -กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี0ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
นํ.าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี0ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)

2564

2563

14,990
2,529
6,435
4,058
1,968
36,481
2,933
29,194
4,354
(21,491)
2,202
628
60,730
8,323
4,936
1,222

44,220
32,348
5,801
5,346
725
78,176
11,795
58,200
8,181
(33,956)
-

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%
-29,230
-66.1
-29,819
-92.2
+634
+10.9
-1,288
-24.1
+1,243
+171.4
-41,695
-53.3
-8,862
-75.1
-29,006
-49.8
-3,827
-46.8
+12,465
+36.7
+2,202
+628
+60,730
+8,323
+4,936
+1,222
-

(18,440)
(116)
(11,197)
51,593
51,115
51,121
23.42

3,498
186
206
(6,425)
5,227
(49,086)
(49,561)
(49,553)
(22.70)

-21,938
-302
-206
-4,772
-5,227
+100,679
+100,676
+100,674
+46.12

-627.2
-162.4
-100.0
-74.3
-100.0
+205.1
+203.1
+203.2
+203.2

(9,639)
0.82
6,469
897
13.9
2.71
332
331
99.7
82,980
18.61

(4,595)
5.05
22,070
14,781
67.0
2.14
955
537
56.2
149,924
10.27

-5,044
-4.23
-15,601
-13,884

-109.8
-83.8
-70.7
-93.9
-53.1
+26.6
-65.2
-38.4
+43.5
-44.7
+81.2

+0.57
-623
-206
-66,944
+8.34
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เครื0 องบินที0ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 30 ก.ย.
ชัว0 โมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื0 องบินเฉลี0ย
อัตราแลกเปลี0ยนเฉลี0ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ.ามันเฉลี0ย

2564

2563

(ลํา)
(ชัว0 โมง)
(ชัว0 โมง/ลํา/วัน)

103
33,162
4.7

103
103,189
7.0

(USD/BBL)

31.5100
37.6893
29.0659
73.94

31.5200
35.4118
29.3266
75.29

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%
-70,027
-67.9
-2.3
-32.9
-0.0100
+2.2775
-0.2607
-1.35

+6.4
-0.9
-1.8

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี0 ยน กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี. และกําไรจากการเปลี0ยนแปลงสัดส่ วนเงิน
ลงทุ น ) - ค่ าใช้จ่าย (ไม่ รวมต้น ทุ น ทางการเงิ น ภาษี ค่ าเสื0 อมราคาและค่ าตัด จําหน่ าย รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พนัก งานจากการปรั บ
โครงสร้ างองค์กร ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื0 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ0 ง
เป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุ น สําหรั บ การป้ องกัน ความเสี0 ยงของกลุ่ ม รายการของฐานะสุ ท ธิ และผลขาดทุ น จากอัตราแลกเปลี0 ยนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ)

สรุ ปผลการดําเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และบริษทั ย่ อย
รายได้
ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มี รายได้รวมจํานวน 14,990 ล้านบาท ลดลง 29,230
ล้านบาท (66.1%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ดงั นี.
รายได้ จากค่ าโดยสารและค่ านํา$ หนักส่ วนเกิน
รายได้จากค่ าโดยสารและค่ านํ.าหนักส่ ว นเกิ น มี จาํ นวน 2,529 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 29,819
ล้านบาท (92.2%) จากปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสารที0 ลดลง 93.9% ซึ0 งเป็ นผลมาจากการที0 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ยกเลิ ก เที0 ย วบิ น แบบประจํา ทั.งหมดเป็ นการชั0ว คราว ตั.ง แต่ ไ ตรมาสที0 2 ของปี 2563 เป็ นต้น มา โดยบริ ษ ัท
ไทยสมายล์แ อร์ เวย์ จํา กัด เริ0 ม กลับ มาเปิ ดให้ บ ริ ก ารผู โ้ ดยสารในเส้ น ทางภายในประเทศอี ก ครั. งตั.งแต่ ว นั ที0
1 มิถุนายน 2563 แต่เนื0 องจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงปลายปี 2563 ต่อเนื0 องมาจนถึงระลอกที0สาม เมื0อเดือน
เมษายน 2564 จนล่าสุ ดเมื0อวันที0 12 กรกฎาคม 2564 มีการขยายการประกาศใช้พระราชกําหนดการบริ หารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิ นออกไปถึง 30 กันยายน 2564 และสํานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทยมีประกาศห้าม
มิให้ผูด้ าํ เนิ นการเดินอากาศปฏิบตั ิการบินรับส่ งผูโ้ ดยสารเข้าหรื อออกพื.นที0ควบคุมสู งสุ ด ตั.งแต่วนั ที0 21 กรกฎาคม
2564 เป็ นผลให้สายการบินไทยสมายล์ตอ้ งหยุดให้บริ การเที0 ยวบินทั.งหมด โดยกลับมาให้บริ การได้อีกครั.งตั.งแต่
1 กันยายน 2564 เป็ นต้นมา ประกอบกับ มาตรการจํากัดการเดิ นทางระหว่างประเทศทั.งของประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ที0ยงั คงมีอยู่ ทําให้ตอ้ งมีการพิจารณาปรับจํานวนเที0ยวบินตามจํานวนความต้องการของผูโ้ ดยสารที0
ลดลง ยังไม่สามารถกลับเข้าสู่ ภาวะปกติได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที0 3 บริ ษทั ฯ ได้เริ0 มให้บริ การเที0ยวบิน
สนับสนุนนโยบายภูเก็ต Sandbox ตั.งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นมา
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รายได้ จากการขนส่ งสิ นค้ าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์ มีจาํ นวน 6,435 ล้านบาท เพิ0มขึ.นจากปี ก่อน 634 ล้านบาท
(10.9%) โดยมีรายได้ส่วนใหญ่จากการให้บริ การแบบเช่ าเหมาลํา (Charter Flight) ไปยังเมื องปลายทางตามความ
ต้องการของลูกค้า เป็ นผลให้รายได้เฉลี0ยต่อหน่ วยสู งขึ. นถึง 81.2% ถึงแม้จะมีปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์ลดลง
38.4% จากการที0 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ยกเลิกเที0 ยวบิ นแบบประจําทั.งหมดเป็ นการชัว0 คราวเช่ นเดี ยวกับการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร
รายได้ การบริ การอื& น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุ รกิ จ ได้แก่ การบริ การภาคพื. น ครั วการบิ น
การบริ การคลังสิ นค้า และรายได้จากกิ จการสนับสนุนอื0นๆ รวมจํานวน 4,058 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,288 ล้านบาท
(24.1%) สาเหตุหลักเกิดจากจํานวนสายการบินลูกค้าที0 ลดลง จากการที0สํานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
(กพท.) ได้กาํ หนดเงื0อนไขในการอนุ ญาตให้อากาศยานทําการบิ นเข้าออกประเทศไทยเพื0อป้ องกันการแพร่ ระบาดของ
COVID-19 ส่ งผลให้รายได้จากทุกหน่วยธุรกิจตํ0ากว่าปี ก่อน


รายได้ อื&น มีจาํ นวน 1,968 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่อน 1,243 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการบันทึกรายได้จาก
การหักกลบลบหนี.ค่าบริ การและซ่อมบํารุ งเครื0 องยนต์ จํานวน 45.5 MUSD หรื อประมาณ 1,457 ล้านบาท ตามที0ระบุ
ในแผนฟื. นฟูกิจการ
ค่ าใช้ จ่าย
ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่ อย มีค่าใช้จ่ายรวม 36,481 ล้านบาท ลดลง 41,695
ล้านบาท (53.3%) โดยมีรายละเอียด ดังนี.
ค่ านํ$ามันเครื& องบิน จํานวน 2,933 ล้านบาท คิ ดเป็ น 8.0% ของค่าใช้จ่ายรวม ลดลง 8,862 ล้านบาท
(75.1%) เป็ นผลมาจากจํานวนเที0 ยวบิ นลดลง ทําให้ปริ มาณการใช้น. าํ มันตํ0ากว่าปี ก่ อน ประกอบกับราคานํ.ามัน
ปรับตัวลดลงเมื0อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน 1.8%


ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน มีจาํ นวนรวมทั.งสิ. น 29,194 ล้านบาท ลดลง 29,006 ล้านบาท
(49.8%) โดยมีรายละเอียดดังนี.
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หน่ วย : ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริ การการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับนักบินและลูกเรื อ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบํารุ งอากาศยาน
ค่าเสื0 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าเครื0 องบินและอะไหล่
ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายอื0น
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไม่ รวมนํา$ มัน

2564

2563

7,715
1,392
367
4,133
10,809
705
245
500
3,260
68
29,194

15,882
4,913
1,437
5,766
21,072
117
1,932
1,750
4,856
475
58,200

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%
-8,167
-3,521
-1,070
-1,633
-10,263
+588
-1,687
-1,250
-1,596
-407
-29,006

-51.4
-71.7
-74.5
-28.3
-48.7
+502.6
-87.3
-71.4
-32.9
-85.7
-49.8

สรุ ปค่าใช้จ่ายที0เปลี0ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
ค่าใช้จ่ายในส่ วนที0แปรผันตามปริ มาณการผลิตและ/หรื อ ปริ มาณการขนส่ ง และ/หรื อจํานวนผูโ้ ดยสาร
(Variable Cost) ซึ0 งประกอบด้วย ค่าบริ การการบิน ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับนักบิ นและลูกเรื อ ค่าซ่ อมแซมและซ่ อมบํารุ ง
อากาศยาน ค่าสิ นค้าและพัสดุใช้ไป ค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับการขายและโฆษณา รวมจํานวน 6,637 ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่อน
9,161 ล้านบาท (58.0%) ซึ0 งเป็ นผลมาจากการที0 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยยกเลิ กเที0 ยวบิ นประจําเป็ นการชั0วคราว
ตั.งแต่ไตรมาสที0 2 ของปี 2563 เป็ นต้นมา
ค่ า ใช้ จ่ า ยคงที0 (Fixed Cost) ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยผลประโยชน์ พ นั ก งาน ค่ า เสื0 อมราคาและ
ค่ าตัดจําหน่ าย ค่ าเช่ าเครื0 องบิ นและอะไหล่ และค่ าใช้จ่ายอื0 น มี จาํ นวนรวม 22,489 ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่ อน 19,438
ล้านบาท (46.4%) โดยมีรายละเอียดดังนี.
- ค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ไม่ รวมสํารองเงิ นชดเชยพนักงานที0 เข้าร่ วมโครงการร่ วมใจจาก
องค์กร เงิ นชดเชยกรณี เลิกจ้าง และรายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร) มีจาํ นวน
7,715 ล้านบาท ลดลง 8,167 ล้านบาท (51.4%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากจํานวนพนักงานประจําและพนักงาน Outsource
ที0ลดลง โดยตั.งแต่ปลายปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นโครงการร่ วมใจเสี ยสละเพื0อองค์กร 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ร่ วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MSP A”) และโครงการลาระยะยาว (“LW20” ) และโครงการร่ วม
ใจจากองค์กรอี ก 3 โครงการ ในปี 2564 ได้แก่ Mutual Separation Plan B (“MSP B”), Mutual Separation Plan C
(“MSP C”) และ Mutual Separation Plan D (“MSP D”) มี พ นักงานประจําที0 ไ ด้รั บ การอนุ ม ัติ แ ละพ้น สภาพรวม
10,736 คน รวมทั.งมีการเลิกจ้างพนักงานทั.งในประเทศและต่างประเทศด้วย
- ค่าเสื0 อมราคาและค่าตัดจําหน่าย มีจาํ นวน 10,809 ล้านบาท ลดลง 10,263 ล้านบาท (48.7%) สาเหตุ
หลักจากการปรับด้อยค่าเครื0 องบินเมื0อสิ. นงวดปี 2563
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- ค่าเช่ าเครื0 องบิ นและอะไหล่มีจาํ นวน 705 ล้านบาท เพิ0 มขึ. น 588 ล้านบาท (502.6%) ส่ วนใหญ่
เป็ นค่ าเช่ าเครื0 อ งบิ น (Power by the Hour) ตามที0 บ ริ ษ ัท ฯ ได้จดั ทําข้อ ตกลง (Letter of Intent : LOI) กับ ผูใ้ ห้เช่ า
เครื0 องบินที0อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน ซึ0 งได้กาํ หนดเรื0 องการชําระค่าเช่า โดยคํานวณ
จากการใช้เครื0 องบินที0เกิดขึ.นจริ ง (Power by the Hour) รวม 9 เดือนประมาณ 550 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื0น มีจาํ นวน 3,260 ล้านบาท ลดลง 1,596 ล้านบาท (32.9%) จากมาตรการลดค่าใช้จ่าย
ของบริ ษทั ฯ อย่างเข้มงวด เช่น ค่าเช่าสํานักงาน ค่าสาธารณู ปโภค ค่าจ้างงาน (Outjob) เป็ นต้น
ส่ ว นแบ่ งขาดทุ น จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว ม มี จาํ นวน 68 ล้า นบาท ตํ0ากว่าปี ก่ อ น oŽ• ล้านบาท
(85.7%) สาเหตุสําคัญเกิ ดจากการรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลดลง ƒ•ƒ
ล้านบาท เนื0 อ งจากตั.งแต่ ไ ตรมาส 3 ของปี 2563 ไม่ รับ รู ้ ส่ วนแบ่ งขาดทุ น ในบริ ษ ทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด
(มหาชน) อีกต่อไปเนื0 องจากมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยเท่ากับศูนย์ อย่างไรก็ตามส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั
ร่ วมเพิ0มขึ.นจากผลกระทบโควิด-19
ต้ นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ จํานวน 4,354 ล้านบาท ลดลง 3,827 ล้านบาท (46.8%) สาเหตุหลักเกิดจากการที0
ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั0งเห็ นชอบแผนฟื. นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ตามมติ ที0ประชุ มเจ้าหนี. เมื0อวันที0 19 พฤษภาคม 2564
บริ ษทั ฯ จึ งได้บนั ทึ กดอกเบี. ยจ่ายของเงิ นกูท้ ุ กสัญญา เป็ นอัตราดอกเบี. ยตามที0 ระบุ ไว้ในแผนฟื. นฟู ในขณะที0 ปีก่ อน
บันทึกดอกเบี.ยผิดนัดชําระ
กําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 2,202 ล้านบาท ประกอบด้วย
- กําไรจากการขายหุน้ บริ ษทั บริ การเชื.อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวนรวม 2,082 ล้านบาท
โดยเมื0อวันที0 19 มกราคม 2564 ขายหุ ้นจํานวน 98.98 ล้านหุ ้น และในระหว่างวันที0 21-30 กันยายน 2564
อีกจํานวน 3.26 ล้านหุน้
- กําไรจากการขายหุ ้นในบริ ษ ทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 120 ล้านบาท ที0 ขายใน
ระหว่างวันที0 10 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2564 จํานวน 163.01 ล้านหุน้
กําไรจากการขายทรัพ ย์ สิน จํานวน 628 ล้านบาท จากการขายที0ดินพร้อมสิ0 งปลูกสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม
หลักสี0 415 ล้านบาท ขายทรัพย์สินที0อู่ตะเภา 204 ล้านบาท และขายที0ดินเปล่าที0เชียงใหม่ 9 ล้านบาท
กําไรจากการปรั บโครงสร้ างหนี$ จํานวน 60,730 ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรจากการปรั บปรุ งรายการ
ดอกเบี. ยผิดนัดชําระ การตัดรายการและการปรับปรุ งหนี. สินทางการเงิ นซึ0 งรวมทั.งเงิ นกูย้ ืมและหุ ้นกูจ้ ากการวัด
มูลค่าหนี. สินใหม่ตามแผนฟื. นฟูกิจการและคําสั0งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ การปรับปรุ งมูลหนี. ให้เป็ นไปตาม
คําสั0งจากเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ และการปรับปรุ งหนี. สินสําหรับเจ้าหนี. ภาระผูกพันตามสัญญาให้บริ การซ่ อม
บํารุ งเครื0 องยนต์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ o.ƒ)
รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์ พ นักงาน 8,323 ล้านบาท จากการปรั บโครงสร้างองค์กร และนโยบาย
ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้แก่ สวัสดิการต่างๆ
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โครงการร่ วมใจจากองค์ กร Mutual Separation Plan (“MSP”) ในปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศโครงการ
ร่ วมใจจากองค์กร 3 โครงการ ได้แก่ Mutual Separation Plan B (“MSP B”), Mutual Separation Plan C (“MSP C”)
และ Mutual Separation Plan D (“MSP D”) โดย “MSP B” เป็ นโครงการต่ อ เนื0 องมาจากโครงการ “LW20” ของ
ปี ก่อน ซึ0 งทั.ง 3 โครงการให้พนักงานแสดงเจตนาเข้าร่ วมโครงการและลาออกจากบริ ษทั ฯ ด้วยความสมัครใจ โดย
พนักงานจะได้เงิ นตอบแทนตามที0 ระบุ ไว้ในโครงการ ทั.งนี. มีพ นักงานเข้าร่ วมโครงการทั.งสิ. น 8,486 คน โดย
บริ ษทั ฯ สํารองเงินชดเชยพนักงานสําหรับโครงการนี.เป็ นจํานวน 4,936 ล้านบาท
เงินชดเชยกรณี เลิกจ้ างงาน จํานวน 1,222 ล้านบาท เป็ นการเลิ กจ้างโดยจ่ ายค่ าชดเชยพนักงานทั.งใน
ประเทศและต่างประเทศ อันเนื0 องมาจากบริ ษทั ฯ เข้าสู่ กระบวนการฟื. นฟูกิจการ มีความจําเป็ นต้องปรับปรุ งองค์กร
ทุกๆ ด้าน เพื0อลดต้นทุนและเพิ0มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนบริ หารจัดการกระแสเงินสดให้เป็ นไปตามแผน
ฟื. นฟูกิจการ
ผลขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของเครื& องบิ นและสิ นทรั พ ย์ สิทธิ การใช้ และอุ ปกรณ์ การบิ นหมุ นเวีย น (กลั บ
รายการ) จํานวน 18,440 ล้านบาท ลดลง 21,938 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตาม
เงื0อนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามที0กาํ หนดไว้ในหนังสื อข้อตกลง (Letter Of Intent หรื อ LOI) หรื อสัญญาเช่าใหม่
ของแต่ละสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่าเครื0 องบิน
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าซึ& งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที& a (กลับรายการ) จํานวน 116
ล้านบาท
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย& นเงินตราต่ างประเทศ จํานวน 11,197 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศที0 ยงั ไม่เกิ ดขึ. น (Unrealized FX Loss) จํานวน 11,088 ล้านบาท ซึ0 งเกิดจากการปรับ
ยอดเงินกูร้ วมหนี.สินตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื0 องบิน และสิ นทรัพย์หนี. สินที0เป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท
ณ วันสิ. นงวดจากการที0 เงินบาทต่อเงินสกุลยูโร เยน และดอลล่าร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื0อเที ยบ ณ 30 กันยายน 2564 กับ ณ
31 ธันวาคม 2563 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศที0 เกิ ดขึ. นแล้ว (Realized FX Loss) จํานวน 109
ล้านบาท
EBITDA งวดเก้าเดื อนของปี 2564 ติ ดลบจํานวน 9,639 ล้านบาท ลดลง 5,044 ล้านบาท โดยมี EBITDA
Margin -64.2% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที0เท่ากับ -10.4%
3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่ อง
ตารางแสดงรายจ่ ายลงทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
เครื0 องบิน
อื0น ๆ (ที0ไม่ใช่เครื0 องบิน)
รวม

ม.ค.-ก.ย.
2564
82
17
99

2563
430
457
887

ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายจ่ายเพื0อการลงทุน 99 ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่อน
788 ล้านบาท โดยรายจ่ ายเพื0 อ การลงทุ น ในงวดเก้าเดื อ นแรกของปี 2564 ส่ ว นใหญ่ เป็ นการลงทุ น ซื. อ อะไหล่
เครื0 องบินหมุนเวียน
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การจัดหาเงินทุน
ในงวดเก้าเดื อนของปี 2564 บริ ษ ทั ฯ ไม่ได้มีการจัดหาเงิ นทุ นเพิ0 มเติ ม เนื0 องจากอยู่ในกระบวนการฟื. นฟู
กิจการ
โดยสรุ ปเงินสดสุ ทธิ ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี.
หน่ วย : ล้ านบาท
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี0ยนแปลงอัตราแลกเปลี0ยน
ที0มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากกลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่า
ด้านเครดิตที0มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม& ขึน$ (ลดลง)

ม.ค.-ก.ย.
2564
2563
(7,919)
5,354
(826)

(7,254)
(20)
(3,519)

153

275

2
(3,236)

(6)
(10,524)

ในงวดเก้าเดื อนแรกของ ปี 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มี เงิ นสดใช้ไปในกิ จกรรมดําเนิ นงานจํานวน
7,919 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 665 ล้านบาท และมี เงิ นสดสุ ท ธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ นจํานวน 826 ล้านบาท
ในขณะที0ปีก่อนใช้เงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินถึง 3,519 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื0 องจากเงินสดจ่ายชําระหนี. นอ้ ย
กว่าปี ก่อนจากการหยุดพักชําระหนี. จนเมื0อวันที0 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางมีคาํ สั0งเห็นชอบด้วยแผนฟื. นฟู
กิ จการ อย่างไรก็ตาม ในปี นี. มี เงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุ นจํานวน 5,354 ล้านบาท สู งกว่าปี ก่ อน 5,374
ล้านบาท จากเงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน 3,089 ล้านบาท และจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ 2,342 ล้านบาท เป็ น
ผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ณ วันที0 30 กันยายน 2564 มีจาํ นวน 5,438 ล้านบาท ลดลง 3,236 ล้านบาท
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที0 31 ธันวาคม 2563 ซึ0 งมีอยูจ่ าํ นวน 8,674 ล้านบาท
เครื& องบิน
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเครื0 องบินที0ใช้ในการดําเนิ นงาน จํานวน 103 ลํา (รวม
เครื0 องบินแอร์บสั A320-200 จํานวน 20 ลํา ซึ0 งใช้ดาํ เนิ นงานโดยบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด) เท่ากับ ณ สิ. นปี 2563
และมีเครื0 องบินที0ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที0 30 กันยายน 2564 จํานวน 13 ลํา ได้แก่ เครื0 องบินแบบแอร์บสั
A340-500 จํานวน 3 ลํา A340-600 จํานวน 6 ลํา A300-600 จํานวน “ ลํา และเครื0 องบินแบบโบอิ.ง B737-400 จํานวน
3 ลํา
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สิ นทรัพ ย์
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย มีสินทรัพย์รวมจํานวน 163,703 ล้านบาท ลดลงจากวันที0
ƒ“ ธันวาคม 2563 จํานวน 45,594 ล้านบาท (21.8%) โดยมีรายละเอียด ดังนี.
งบการเงินรวม
30 ก.ย.2564
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ0 ือไว้เพื0อขาย
สินทรัพย์หมุนเวีย นอื0น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด0 ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื0นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2563

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี&ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

5,438
652
13,752

3.3
0.4
8.4

8,674
793
10,784

4.1
0.4
5.2

-3,236
-141
+2,968

-37.3
-17.8
+27.5

19,842
36,775
77,898
29,188
163,703

12.1
22.5
47.6
17.8
100.0

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

9.7
20.1
55.8
14.4
100.0

-409
-5,352
-38,924
-909
-45,594

-2.0
-12.7
-33.3
-3.0
-21.8

สิ นทรัพย์หมุนเวียนมีจาํ นวน 19,842 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 12.1% ของสิ นทรัพย์ท. งั หมด ลดลงจากวันที0
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 409 ล้านบาท (2%) โดยมีรายการที0เปลี0ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญได้แก่
- เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสด ลดลง 3,236 ล้านบาท (37.3%) จากการใช้ไปในการดําเนิ นงาน และ
การจ่ายชําระหนี.สิน ถึงแม้วา่ จะมีเงินสดรับจากขายทรัพย์สินและเงินลงทุนรวมประมาณ 5,430 ล้านบาท
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที0 ถือไว้เพื0อขาย ลดลง 141 ล้านบาท (17.8%) สาเหตุหลักจากการจําหน่ ายเงิน
ลงทุนในบริ ษทั บริ การเชื. อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ0 งมีมูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 708
ล้านบาท ในขณะที0รับโอนที0 ดินและอาคารสํานักงานหลานหลวงและภูเก็ต ที0ได้ทาํ สัญญาจะซื. อจะขายให้กบั ผูซ้ .ื อ
ซึ0 งมีมูลค่าตามบัญชี รวม 593 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8, 10 ) และ เครื0 องยนต์ CFM56 จํานวน 5
เครื0 อง มูลค่าตามบัญชี รวม 19 ล้านบาทที0ได้รับการอนุมตั ิขายแล้ว จากที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาเป็ นสิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนที0จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที0ถือไว้เพื0อขาย
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื0นๆ เพิ0มขึ.น 2,968 ล้านบาท (27.5%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี. การค้าและลูกหนี.
หมุนเวียนอื0นเพิ0มขึ.น 2,870 ล้านบาท (47.2%) จากลูกหนี. จากการขายอสังหาริ มทรัพย์รวมจํานวน 1,116 ล้านบาท และ
ลูกหนี. จากการจ้างซ่ อมของหน่ วยงานราชการ ประกอบกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ0มขึ. น จากค่าซ่ อมและค่านํ.ามัน
จ่ายล่วงหน้า
ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ มีจาํ นวน 36,775 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 22.5% ของสิ นทรัพย์ท. งั หมดลดลง
จากวันที0 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 5,352 ล้านบาท (12.7%) โดยมี สาเหตุ หลักจากการโอนที0 ดิ นและอาคาร
ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี0 ที0ดินเปล่าที0 เชี ยงใหม่ ที0ดินและอาคารสํานักงานหลานหลวงและภูเก็ต และ เครื0 องยนต์ CFM56
ที0ได้มีการตกลงซื. อขายแล้ว ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที0จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที0ถือไว้เพื0อขาย ตามที0ได้กล่าว
แล้วข้างต้น (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8, 10) ประกอบกับการคิดค่าเสื0 อมราคาของเครื0 องบิน
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สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ มีจาํ นวน 77,898 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 47.6% ของสิ นทรัพย์ท. งั หมด ซึ0 งประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเครื0 องบิน และสัญญาเช่าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์
ถาวรอื0น ลดลงจากวันที0 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 38,924 ล้านบาท (33.3%) สาเหตุหลักจากการปรับปรุ งมูลค่ า
สิ ทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าใหม่ตามเงื0อนไขที0กาํ หนดไว้ในหนังสื อข้อตกลงหรื อสัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่ากับ
ผูใ้ ห้เช่าเครื0 องบิน โดยเป็ นการปรับลดมูลค่าสิ ทธิ การใช้สาํ หรับเครื0 องบินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน 39 ลํา และสัญญา
เช่าทางการเงิน 15 ลํา ประกอบกับการคิดค่าเสื0 อมราคาของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื0นๆ มี จาํ นวน 29,188 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ น 17.8% ของสิ นทรัพย์ท. งั หมด ลดลง
จากวันที0 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 909 ล้านบาท (3%) สาเหตุส่วนหนึ0 งมาจากการโอนเงิ นฝากของกองทุนบําเหน็จ
เพื0 อชําระให้ กับ พนักงานสมาชิ กกองทุ นฯ ที0 พ ้นสภาพรวมประมาณ 1,200 ล้านบาท ในขณะที0 เงิ นประกันการ
บํารุ งรักษาเครื0 องบินเพิ0มขึ.น 1,713 ล้านบาท (12.1%) สาเหตุหลักจากการปรับปรุ งอัตราแลกเปลี0ยนของเงินประกันการ
บํารุ งรักษาเครื0 องบินตามสัญญาเช่าที0ผูใ้ ห้เช่าเรี ยกเก็บเป็ นประกันในการบํารุ งรักษาเครื0 องยนต์เครื0 องบินตามสภาพการ
บิน และเงื0อนไขการบํารุ งรักษาเครื0 องยนต์ตามตารางการบํารุ งรักษา ถึงแม้จะมีการปรับปรุ งเงิ นประกันเครื0 องบิ นตาม
เงื0อนไขที0กาํ หนดใน LOI ก็ตาม
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Asset) ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2564 เท่ ากับร้อยละ 30.0
ในขณะที0ปีก่อนเท่ากับร้อยละ -14.7
หนีส$ ิ น
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 หนี. สินรวมของบริษทั ฯ และบริษัทย่ อย มีจาํ นวน 240,196 ล้านบาท ลดลงจาก
ณ วันที0 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 97,766 ล้านบาท (28.9%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี.สิน ดังนี.
งบการเงินรวม
30 ก.ย.2564
% ของ

ล้ านบาท
หนี. สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี. สินระยะยาวทีถ0 ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี. สินระยะยาว
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื0นๆ
รวมหนีส$ ิ น

31 ธ.ค.2563

หนีส$ ิ นรวม

เปลี&ยนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

หนีส$ ิ นรวม

%

56,034

23.3

83,285

24.6

-27,251

-32.7

523

0.2

218,811

64.8

-218,288

-99.8

143,553

59.8

5

-

+143,548

-

40,086

16.7

35,861

10.6

+4,225

+11.8

240,196

100.0

337,962

100.0

-97,766

-28.9

เมื0อวันที0 15 มิถุนายน 2564 จากการที0 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั0งเห็นชอบด้วยแผนฟื. นฟูกิจการตามมติ
ของที0ประชุมเจ้าหนี. เมื0อวันที0 19 พฤษภาคม 2564 ส่ งผลให้
- เงินกูย้ ืมระยะสั.นซึ0 งตามแผนฟื. นฟูกิจการยังไม่ได้รับชําระภายในหนึ0 งปี จํานวน 14,990 ล้านบาท ได้
ถู ก จัด ประเภทเป็ นหนี. สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นในหั ว ข้อ หนี. สิ น ระยะยาวตามเงื0 อ นไขที0 ร ะบุ ไ ว้ใ นแผนฟื. นฟู กิ จการ
เช่ นเดี ยวกับเงิ นกูย้ ืมระยะยาว หุ ้นกู้ และหนี. สินตามสัญญาเช่ าที0 ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0 งปี ที0 ปีก่อนจัดประเภท
เป็ นหนี. สินหมุนเวียน ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นหนี. สินไม่หมุนเวียนในหัวข้อหนี. สินระยะยาวตามแผนการจ่ายชําระ
เงินตามเงื0อนไขที0ระบุไว้ในแผนฟื. นฟูกิจการ
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- เจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.อื0นบางส่ วน ที0บริ ษทั ได้รับคําสัง0 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ถึงที0สุดแล้ว ซึ0 งตาม
แผนฟื. นฟูมีกาํ หนดการชําระเงินงวดแรก ƒŽ มิถุนายน lmn• บริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งหนี. สิน และจัดเป็ นประเภท
ใหม่เป็ นเจ้าหนี.การค้าและเจ้าหนี.ไม่หมุนเวียนอื0น จํานวนรวม “o,n•l ล้านบาท
หนี. สิ นหมุ นเวียน ซึ0 งคิ ด เป็ นร้ อยละ 23.3 ของหนี. สิ นทั.งหมด มี จาํ นวน 56,03o ล้านบาท ลดลงจาก ณ
31 ธันวาคม 2563 จํานวน 27,251 ล้านบาท (32.7%) สาเหตุหลักจากการจัดประเภทใหม่ของเงิ นกูย้ ืมระยะสั.น
และเจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี. อื0นบางส่ วน ที0 บริ ษทั ได้รับคําสั0งเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ถึงที0 สุดแล้ว ตามที0 กล่าว
ข้างต้น
หนี. สินระยะยาวรวมส่ วนของหนี. สินระยะยาวที0 ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0 งปี ซึ0 งคิ ดเป็ นร้อยละ 60 ของ
หนี. สินทั.งหมด ลดลง 74,740 ล้านบาท (34.2%) โดยลดลงจากหนี.สินตามสัญญาเช่าที0ส่วนหนึ0 งมาจากการปรับลด
ตามหนังสื อข้อตกลง (Letter of Intent” หรื อ “LOI”) หรื อสัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่ากับผูใ้ ห้เช่ าเครื0 องบิ น
และการวัดมูลค่าหนี. สินทางการเงิ น ในส่ วนของหุ ้นกูท้ . งั จํานวน และเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที0 บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั0งเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ “o, “m)
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื0นๆ ซึ0 งคิดเป็ นร้อยละ 16.7 ของหนี. สิ.นทั.งหมด เพิ0มขึ.น 4,225 ล้านบาท (11.8%) สาเหตุ
หลักเกิดจากมีเจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี. ไม่หมุนเวียนอื0น เพิ0มขึ. น 14,692 ล้านบาท จากการจัดประเภทใหม่ โดยรับโอน
มาจากกลุ่มหนี. สินหมุนเวียน ในขณะที0 ปรับลดการประมาณการหนี. สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
10,330 ล้านบาท จากปรับโครงสร้างองค์กร และนโยบายผลประโยชน์ของพนักงานตามระเบียบบริ ษทั ฯ ฉบับใหม่
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี. สินที0 มีภาระดอกเบี. ยต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity) เท่ ากับ -1.88 เท่ า เปรี ยบเที ยบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ที0 เท่ ากับ -1.79 เท่ า
และมีอตั ราส่ วนหนี.สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เท่ากับ -3.14 เท่า ในขณะที0เก้าเดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ -8.48 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เมื0อวันที0 8 กรกฎาคม 2564 มีมติที0ประชุมคณะผูบ้ ริ หารแผน ครั.งที0 5/2564 อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั จากจํานวน 26,989,009,500 บาท เหลือจํานวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ ้นในบริ ษทั ที0 ยงั ไม่ได้ออก
และจําหน่ายจํานวน 516,129,033 หุ น้ ตามที0กาํ หนดในแผนฟื. นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้ยื0นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลาง
เพื0อให้ศาลมีคาํ สั0งอนุญาตให้ผูบ้ ริ หารแผนดําเนิ นการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั และดําเนิ นการจดทะเบียน
เปลี0ยนแปลงทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ในวันที0 17 สิ งหาคม 2564
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยติดลบจํานวน 76,493 ล้านบาท ติด
ลบลดลงจากวันที0 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 52,172 ล้านบาท เนื0 องจากงวด 9 เดื อนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ
สภาพคล่ อง
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 5,438 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.3 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 3,236 ล้านบาท จากการใช้ไป
ในการดําเนินกิจการ ถึงแม้จะมีเงินสดรับจากจําหน่ายสิ นทรัพย์และเงินลงทุน ก็ตาม
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ภาระผูกพันและหนีส$ ิ นที&อาจเกิดขึน$ ในภายหน้ า
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ฯ มีหนี. สินที0 อาจเกิ ดขึ. นจากภาระผูกพันที0 มิได้แสดงในงบการเงิ น จาก
หนังสื อคํ.าประกันที0 ออกโดยธนาคารในประเทศและต่างประเทศ และภาระผูกพันจากสัญญาเช่าเครื0 องบินจํานวน
3 ลํา ระยะเวลา 10 ปี ซึ0 งยังไม่ถึงกําหนดรับมอบ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26)
สรุ ปผลการดําเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ในงวดเก้าเดื อนแรกของปี 2564 บริ ษทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี รายได้รวมทั.งสิ. น 14,352
ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่อน 28,756 ล้านบาท หรื อ 66.7% สาเหตุสําคัญเนื0 องจากรายได้จากการขนส่ งผูโ้ ดยสารและสิ นค้า
ลดลง รวม 28,249 ล้านบาท หรื อ 78.5% เป็ นผลจากปริ มาณการผลิตและการขนส่ งลดลงจากการที0 บริ ษทั ฯ หยุดบิ น
เที0 ยวบิ นประจําชัว0 คราวตั.งแต่ไตรมาสที0 2 ของปี lmnƒ นอกจากนี. รายได้การบริ การอื0นๆ ลดลง 1,494 ล้านบาท หรื อ
24.1% จากจํานวนสายการบินลูกค้าที0ลดลง แต่มีรายได้อื0นๆ เพิ0มขึ.น 987 ล้านบาท สําหรับค่าใช้จ่ายรวมทั.งสิ. น 32,172
ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่ อน 41,554 ล้านบาท (56.4%) สาเหตุ หลักเกิ ดจากค่ าใช้จ่ายดําเนิ นงานโดยส่ วนใหญ่ ลดลงตาม
ปริ มาณการผลิตและปริ มาณการขนส่ งที0ลดลง และการลดค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานอื0นอย่างเข้มงวด แต่ยงั ไม่เพียงพอที0จะ
ชดเชยรายได้ที0 สู ญเสี ยไปจากการหยุดบิ นดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน ไม่รวมรายการ ที0
เกิดขึ.นครั.งเดียว 17,820 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี ก่อน 12,798 ล้านบาท (41.8%)
นอกจากนี. ในงวดเก้าเดือนแรกของปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายการที0เกิดขึ.นครั.งเดียว-สุ ทธิ เป็ นรายได้รวม 72,566
ล้านบาท ประกอบด้วย
- กําไรจากการขายเงิ นลงทุ น 2,848 ล้านบาท จากเงิ นลงทุ นบริ ษ ัท บริ การเชื. อเพลิ งการบิ นกรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน) และเงินลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
- กําไรจากการขายทรัพย์สินจํานวน 628 ล้านบาท
- กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี. จํานวน 60,730 ล้านบาท
- เงินชดเชยโครงการร่ วมใจจากองค์กร 4,936 ล้านบาท
- เงินชดเชยกรณี เลิกจ้าง 1,222 ล้านบาท
- การปรั บปรุ งรายการผลประโยชน์พนักงาน ลดลง 8,323 ล้านบาท จากการปรั บโครงสร้ างองค์กร และ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
- ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเครื0 องบิ นและสิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้และอุ ปกรณ์ การบิ นหมุนเวียน (กลับ
รายการ) จํานวน 18,440 ล้านบาท
- ขาดทุ นจากการด้อยค่าซึ0 งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที0 • จํานวน 1,721 ล้านบาท
สาเหตุ หลักเกิ ดจากการตั.งค่าเผื0อการด้อยค่าของลูกหนี. บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด จํานวน 1,866
ล้านบาท
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- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ จํานวน 10,524 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศที0ยงั ไม่เกิดขึ.น (Unrealized FX Loss) จํานวน 10,410 ล้านบาท ซึ0 ง
เกิ ดจากการปรับยอดเงินกูร้ วมหนี. สินตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานเครื0 องบิ น และสิ นทรัพย์หนี. สินที0 เป็ น
เงิ นตราต่ างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิ. นงวด โดยเฉพาะเงิ นบาทต่อเงิ นสกุลยูโร เยน และดอลล่าร์
สหรัฐฯ อ่อนค่าเมื0อเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2563 และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศที0
เกิดขึ.นแล้ว (Realized FX Loss) จํานวน 114 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มี ผลการดําเนิ นงานกําไรสุ ทธิ 54,268 ล้านบาท ในขณะที0 ปีก่ อนขาดทุ น 55,590 ล้านบาท คิ ดเป็ น
กําไรต่อหุ ้น 24.86 บาท เปรี ยบเที ยบกับปี ก่อนที0 ขาดทุ นต่ อหุ ้น 25.47 บาท โดยมี EBITDA เป็ นลบจํานวน 6,449
ล้านบาท ตํ0ากว่าปี ก่อน 3,879 ล้านบาท โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ -44.9% เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที0เท่ากับ -6.0%
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินที&สําคัญ (Financial Performance) – งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ม.ค.-ก.ย.
2564
รายได้ รวม
- ค่าโดยสารและค่านํ.าหนักส่ วนเกิน
- ค่าระวางขนส่ งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื0นๆ
- อื0นๆ
ค่ าใช้ จ่ ายรวม
- ค่านํ.ามันเครื0 องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานไม่รวมนํ.ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน ไม่ รวมรายการที&เกิดขึน$ ครั$งเดียว
บวก กําไรจากการขายเงินลงทุน
บวก กําไรจากการขายทรัพย์สิน
บวก กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี.
บวก รายการปรับปรุ งผลประโยชน์พนักงานจากการปรับโครงสร้างองค์กร
หัก โครงการร่ วมใจจากองค์กร
หัก เงินชดเชยกรณี เลิกจ้างงาน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื0 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ0 งเป็ นไปตาม TFRS 9
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ
หัก ผลขาดทุนสําหรับการป้ องกันความเสี0 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
(บาท)

14,352
1,320
6,421
4,706
1,905
32,172
2,573
25,419
4,180
(17,820)
2,848
628
60,730
8,323
4,936
1,222
(18,440)
1,721
(10,524)
54,746
54,268
24.86

2563
43,108
30,230
5,760
6,200
918
73,726
10,845
54,921
7,960
(30,618)
3,498
7,373
2,223
(6,178)
5,227
(55,117)
(55,590)
(25.47)

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%
-28,756
-66.7
-28,910
-95.6
+661
+11.5
-1,494
-24.1
+987
+107.5
-41,554
-56.4
-8,272
-76.3
-29,502
-53.7
-3,780
-47.5
+12,798
+41.8
+2,848
+628
+60,730
+8,323
+4,936
+1,222
-21,938
-5,652
-2,223
-4,346
-5,227
+109,863
+109,858
+50.33

-627.2
-76.7
-100.0
-70.3
-100.0
+199.3
+197.6
+197.6
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ม.ค.-ก.ย.

ข้ อมูลการดําเนินงานที&สําคัญ
EBITDA
จํานวนผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี0ยต่อหน่วย
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
นํ.าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี0ยต่อหน่วย
เครื0 องบินที0ใช้ดาํ เนิ นงาน ณ 30 ก.ย.
ชัว0 โมงปฏิบตั ิการบิน
อัตราการใช้ประโยชน์เครื0 องบินเฉลี0ย
อัตราแลกเปลี0ยนเฉลี0ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคานํ.ามันเฉลี0ย

(ล้านบาท)
(ล้านคน)
(ล้านที0นงั0 -กิโลเมตร)
(ล้านคน-กิโลเมตร)
(%)
(บาท/คน-ก.ม.)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
(พันกก.)
(บาท/ตัน-กม.)
(ลํา)
(ชัว0 โมง)
(ชัว0 โมง/ลํา/วัน)

(USD/BBL)

เปลีย& นแปลง
ล้ านบาท
%

2564

2563

(6,449)
0.07
5,708
444
7.8
2.78
332
331
99.7
80,401
18.57
83
23,437
4.5

(2,570)
3.51
20,127
13,590
67.5
2.10
955
537
56.2
145,331
10.19
83
80,700
7.6

-3,879
-3.44
-14,419
-13,146

-64,930
+8.38
-57,263
-3.1

-150.9
-98.0
-71.6
-96.7
-59.7
+32.4
-65.2
-38.4
+43.5
-44.7
+82.2
-71.0
-40.8

31.5100
37.6893
29.0659
73.94

31.5200
35.4118
29.3266
75.29

-0.0100
+2.2775
-0.2607
-1.35

+6.4
-0.9
-1.8

+0.68
-623
-206

หมายเหตุ : EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี0 ยนและกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี. ) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื0 อมราคาและค่าตัด จําหน่ าย รายการปรั บปรุ งผลประโยชน์พนัก งานจากการปรั บโครงสร้ างองค์กร ผลขาดทุนจากการด้อยค่ าของ
เครื0 องบินและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ผลขาดทุน
จากการด้อยค่ าซึ0 งเป็ นไปตาม TFRS • ผลขาดทุ น สําหรั บ การป้ องกัน ความเสี0 ยงของกลุ่ ม รายการของฐานะสุ ท ธิ และผลขาดทุ น จากอัตรา
แลกเปลี0ยนเงินตราต่างประเทศ)

สิ นทรัพ ย์ งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมจํานวน 166,130 ล้านบาท
ลดลงจากวันที0 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 43,359 ล้านบาท (20.7%) สาเหตุหลักเกิดจาก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย.2564
ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ0 ือไว้เพื0อขาย
สินทรัพย์หมุนเวีย นอื0น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด0 ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื0นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค.2563

% ของ
สิ นทรั พ ย์ ร วม

ล้ านบาท

เปลี&ยนแปลง

% ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

5,198
653
17,245

3.1
0.4
10.4

7,961
164
14,398

3.8
0.1
6.9

-2,763
+489
+2,847

-34.7
+298.2
+19.8

23,096
36,733
72,878
33,423
166,130

13.9
22.1
43.9
20.1
100.0

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

10.8
20.1
52.9
16.2
100.0

+573
-5,360
-38,043
-529
-43,359

+2.5
-12.7
-34.3
-1.6
-20.7

- สิ นทรัพย์หมุนเวียนเพิ0มขึ.นจํานวน 573 ล้านบาท (2.5%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี. การค้าและลูกหนี.
หมุนเวียนอื0นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ0มขึ.น รวมทั.งสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที0ถือไว้เพื0อขาย เพิ0มขึ.น 489 ล้านบาท
จากการรับโอนที0 ดินและอาคารสํานักงานหลานหลวงและภูเก็ต ที0 ได้ทาํ สัญญาจะซื. อจะขายให้กบั ผูซ้ .ื อ ซึ0 งมีมูลค่า
ตามบัญชี รวม 593 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8, 10 ) และ เครื0 องยนต์ CFM56 จํานวน 5 เครื0 อง
มูลค่ าตามบัญ ชี รวม 19 ล้านบาทที0 ได้รับ การอนุ มตั ิ ข ายแล้ว จากที0 ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ มาเป็ นสิ นทรั พ ย์ไ ม่
หมุนเวียนที0 จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที0ถือไว้เพื0อขาย ในขณะที0 เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง 2,763
ล้านบาท (34.7 %) จากการใช้ไปในการดําเนินกิจการ
- ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุ ทธิ ลดลงจํานวน 5,360 ล้านบาท (12.7%) สาเหตุหลักจากการขายที0 ดิน
และอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี0 และที0 ดินเปล่าที0 เชี ยงใหม่ และโอนที0 ดินและอาคารสํานักงานหลานหลวงและ
ภู เก็ ต และ เครื0 อ งยนต์ CFM56 ที0 ไ ด้มี ก ารตกลงซื. อ ขายแล้ว ไปเป็ นสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที0 จัด ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที0ถือไว้เพื0อขาย ตามที0ได้กล่าวแล้วข้างต้น ประกอบกับการคิดค่าเสื0 อมราคาของเครื0 องบิน
- สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ ซึ0 งประกอบด้วยสิ นทรั พย์ตามสัญญาเช่ าเงิ นทุ นและภาระผูกพันตามสัญญาเช่ า
ดําเนิ นงานเครื0 องบิ น และสัญญาเช่ าดําเนิ นงานสิ นทรัพย์ถาวรอื0นลดลง 38,043 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการปรับลด
มูลค่าสิ ทธิ การใช้ตามสัญญาเช่าใหม่ตามเงื0อนไขที0กาํ หนดไว้ในหนังสื อข้อตกลงหรื อสัญญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญา
เช่ากับผูใ้ ห้เช่าเครื0 องบิน และการคิดค่าเสื0 อมราคาของสิ นทรัพย์
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หนีส$ ิ น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ณ วันที0 30 กันยายน 2564 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีหนี.สินรวมจํานวน 238,040 ล้านบาท ลดลง
จากวันที0 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 98,684 ล้านบาท (29.3%) สาเหตุหลักเกิดจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย.2564
% ของ

ล้ านบาท
หนี. สินหมุนเวียน
ส่วนของหนี. สินระยะยาวทีถ0 ึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
หนี. สินระยะยาว
หนี. สินไม่หมุนเวียนอื0นๆ
รวมหนีส$ ิ น

31 ธ.ค.2563

หนีส$ ิ นรวม

เปลี&ยนแปลง

% ของ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

หนีส$ ิ นรวม

%

55,364

23.3

82,598

24.5

-27,234

-33.0

511

0.2

218,802

65.0

-218,291

-99.8

143,547

60.3

-

-

+143,547

-

38,618

16.2

35,324

10.5

+3,294

+9.3

238,040

100.0

336,724

100.0

-98,684

-29.3

- หนี. สินหมุนเวียนลดลง 27,234 ล้านบาท (33%) สาเหตุหลักจากเงินกูร้ ะยะสั.นลดลง 14,990 บาท จากการ
เปลี0ยนกลุ่มไปอยู่กลุ่มเงินกูย้ ืมระยะยะยาวตามแผนฟื. นฟูกิจการ และการจัดประเภทใหม่ของ เจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี.
อื0นบางส่ วน ที0 บริ ษทั ได้รับคําสั0งเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรัพย์ถึงที0 สุดแล้ว ไปเจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี. ไม่หมุนเวียนอื0 น
จํานวนรวม 14,692 ล้านบาท
- หนี. สินระยะยาวรวมส่ วนของหนี. สินระยะยาวที0 ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0 งปี ลดลง 74,744 ล้านบาท
(34.2%) เป็ นผลจากการลดลงของหนี. สินตามสัญญาเช่ าและการวัดมูลค่าหนี. สินทางการเงิน ในส่ วนของหุ ้นกูท้ . งั
จํานวน และเงินกูย้ ืมระยะยาวที0บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั0งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
14, 15)
- หนี. สินไม่หมุนเวียนอื0นๆ เพิ0มขึ. น 3,294 ล้านบาท (9.3%) สาเหตุหลักเกิดจากมีเจ้าหนี. การค้าและเจ้าหนี.
ไม่หมุนเวียนอื0น เพิ0มขึ.น “o,692 ล้านบาท จากการจัดประเภทใหม่ โดยรับโอนมาจากกลุ่มหนี. สินหมุนเวียน ในขณะที0
ปรั บลดการประมาณการหนี. สิ นไม่ หมุ นเวี ยนสําหรั บผลประโยชน์พนักงาน 10,340 ล้านบาท จากปรั บโครงสร้ าง
องค์กร และนโยบายผลประโยชน์ของพนักงานตามระเบียบบริ ษทั ฯ ฉบับใหม่
ส่ วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
เมื0อวันที0 8 กรกฎาคม 2564 มีมติ ที0ประชุ มคณะผูบ้ ริ หารแผน ครั.งที0 5/2564 อนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบี ยนของ
บริ ษทั จากจํานวน 26,989,009,500 บาท เหลือจํานวน 21,827,719,170 บาท โดยการตัดหุ น้ ในบริ ษทั ที0ยงั ไม่ได้ออกและ
จําหน่ายจํานวน 516,129,033 หุน้ ตามที0กาํ หนดในแผนฟื. นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้ยื0นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื0อให้
ศาลมี ค ําสั0 งอนุ ญ าตให้ ผู บ้ ริ หารแผนดําเนิ นการจดทะเบี ยนลดทุ นจดทะเบี ยนบริ ษ ัทและดําเนิ นการจดทะเบี ยน
เปลี0ยนแปลงทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ในวันที0 17 สิ งหาคม 2564
ณ วันที0 ƒ0 กันยายน 2564 บริ ษัท การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) มี ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นติ ดลบจํานวน 71,910
ล้านบาท ติ ดลบลดลงจากวันที0 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 55,325 ล้านบาท เนื0 องจากงวด • เดื อ นแรกของปี 2564
บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
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4. ปัจจัยที&มผี ลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
เศรษฐกิ จโลกช่ วงครึ0 งปี หลัง แม้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าส่ งผลให้
จํานวนผูต้ ิดเชื. อรายใหม่เพิ0มสู งขึ.นอีกครั.ง หลายประเทศเริ0 มมีการระดมฉี ดวัคซี นในอัตราที0 รวดเร็ วหรื อแม้แต่การ
ฉี ดวัคซี นเข็มกระตุน้ เพื0อสร้างภูมิคุม้ กัน COVID-19 สายพันธุ์ใหม่และหวังจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่ วยรุ นแรงและ
การเสี ยชี วิตลง สําหรับประเทศที0มีจาํ นวนผูท้ ี0ฉีดวัคซี นมากเพียงพอแล้วจนอาจจะไม่ตอ้ งใช้มาตรการล็อคดาวน์อีก
แต่มาตรการการสวมใส่ หน้ากากอนามัยยังมีความจําเป็ นอยู่ ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดําเนิ นได้ปกติ
อย่ า งไรก็ ต ามแนวโน้ม การฟื. นตัว ของแต่ ล ะประเทศจะแตกต่ า งกัน ออกไปตามแต่ ล ะประเทศซึ0 งขึ. นอยู่ กับ
สถานการณ์การระบาด อัตราการฉี ดวัคซี น รวมถึงประสิ ทธิ ภาพของวัคซี นที0ใช้ภายในประเทศนั.นๆ ซึ0 งมีผลต่อการ
ฟื. นตัวของเศรษฐกิ จของประเทศนั.นๆ ด้วย สําหรับอุตสาหกรรมการบิน “วัคซี น” จะเป็ นตัวแปรสําคัญเนื0 องจากมี
ผลต่อนโยบายการเปิ ดประเทศของไทยและทัว0 โลก และมีผลต่อความมัน0 ใจในการเดิ นทางของนักท่องเที0 ยว โดย
สมาคมขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์วา่ การเดินทางทางอากาศทัว0 โลกจะกลับมาสู่ ภาวะปกติ
ได้ในปี 2567 สําหรับประเทศไทยมีกาํ หนดการเปิ ดประเทศรับนักท่องเที0ยว ระยะที0 1 ในวันที0 1 พฤศจิกายน 2564
ในจังหวัด นําร่ อ งจํานวน 17 จังหวัด อาทิ กรุ งเทพมหานคร, เชี ย งใหม่ , พัท ยา (จังหวัด ชลบุ รี), ชะอํา (จังหวัด
เพชรบุ รี) และหัวหิ น (จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์) เป็ นต้น โดยมี เงื0 อนไขต้องเป็ นนักท่องเที0 ยวที0 มาจากประเทศที0 มี
ความเสี0 ยงตํ0าทั.งหมด 63 ประเทศ เช่ น อังกฤษ สิ งคโปร์ เยอรมนี จีน หรื ออเมริ กา ต้องได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
COVID-19 ครบโดส และมีหลักฐานผลการตรวจหาเชื.อ COVID-“• ด้วยวิธี RT-PCR จากประเทศต้นทางไม่เกิน •l
ชัว0 โมง ให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และตรวจหาเชื. ออีกครั.งเมื0อเดิ นทางถึงประเทศไทย และเมื0อผลการ
ตรวจหาเชื.อเป็ นลบ (ไม่พบเชื.อ) จะสามารถเดินทางท่องเที0ยวแบบไม่กกั ตัวและไม่จาํ กัดพื.นที0ได้
สําหรั บ บริ ษ ทั การบิ นไทย จํากัด (มหาชน) นั.น มี แผนขับ เคลื0 อนธุ รกิ จตามแผนฟื. นฟู กิจการที0 ศาลได้
เห็นชอบแล้วเมื0อวันที0 15 มิถุนายน 2564 ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ คือ สายการบินคุณภาพสู ง ที0ให้บริ การเต็มรู ปแบบด้วย
ความแข็งแกร่ งของอัตลักษณ์ความเป็ นไทย เชื0 อมโยงประเทศไทยสู่ ทวั0 โลกและสร้างผลกําไรที0ดีอย่างต่อเนื0 อง โดย
มุ่ งให้ ค วามสํ า คัญ กับ ลู ก ค้า เป็ นศู น ย์ก ลาง ความเป็ นเลิ ศ ทางการค้า ความสามารถในการแข่ งขัน ด้านต้น ทุ น
มีประสิ ทธิ ภาพสู งในด้านการปฏิบตั ิการและความปลอดภัย และเชื0 อมโยงกับภูมิภาค สําหรับในช่วงไตรมาสที0สี0 ปี นี.
บริ ษทั ฯ เริ0 มกลับมาทําการบินในเส้นทางระหว่างประเทศครอบคลุมทั.งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย รวม
ทั.งหมด 36 เส้นทางบิ น พร้อมบริ การแบบเต็มรู ปแบบและเป็ นไปตามมาตรการควบคุมโรค COVID-19 รองรั บ
นโยบายการเปิ ดประเทศของไทย เพื0อขับเคลื0อนและฟื. นฟูเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ประเมิน
สถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างใกล้ชิด เพื0อความปลอดภัยและเชื0 อมัน0 ของผูโ้ ดยสาร
เป็ นสําคัญ
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5. สรุ ปอัตราส่ วนทางการเงินที&สําคัญ
ม.ค.-ก.ย.
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

อัตราส่ วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.47

0.08

0.56

0.09

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

ร้ อยละ

(143.20)

(76.60)

(124.04)

(70.85)

อัตราก ําไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

340.61

(111.80)

377.72

(128.65)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้ อยละ

(49.83)

(351.75)

(54.50)

(573.45)

ร้ อยละ

30.01

(14.73)

31.38

(16.84)

อัตราส่วนหนี.สินที0มีภาระดอกเบี.ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(1.88)

(6.07)

(2.00)

(6.29)

อัตราส่วนหนี.สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

(3.14)

(8.48)

(3.31)

(8.75)

อัตราส่วนความสามารถในการช ําระดอกเบี.ย

เท่า

(2.21)

(0.55)

(1.54)

(0.32)

อัตราส่วนหนี.สินสุทธิต่อ EBITDA

เท่า

(24.36)

(71.33)

(36.10)

(127.30)

อัตราส่วนความสามารถช ําระภาระผูกพัน

เท่า

(1.58)

(0.23)

(1.11)

(0.03)

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

ความหมายและสู ตรในการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Current Ratio)
= สิ นทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที0ถือไว้เพื0อขาย) / หนี.สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ
ด้านการขนส่ งที0ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้)
อัตรากําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี0ยน กําไรจากการเปลี0ยนแปลงสัดส่ วน
เงินลงทุน และกําไรจากการปรับโครงสร้างหนี. )
อัตรากําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กําไร (ขาดทุน)สุ ทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลี0ยน กําไรจากการเปลี0ยนแปลงสัดส่ วนเงินลงทุน และ
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี. )
อัตราผลตอบแทนต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
= กําไร(ขาดทุน) สุ ทธิ / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี0ย
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพ ย์ (Return on Total Asset)
= กําไร(ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี.ยและภาษี / สิ นทรัพย์รวมเฉลี0ย
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นที&มภี าระดอกเบีย$ ต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ ืมระยะสั.น+หนี.สินระยะยาวรวมส่ วนที0ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี ) / ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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อัตราส่ วนหนีส$ ิ นรวมต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี.สินรวม / ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย$ (Interest Coverage Ratio)
= กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิ น ภาษี ค่าเสื0 อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เครื0 องบิ นและสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และอุปกรณ์การบิ นหมุนเวียน กําไรจากการเปลี0ยนแปลงสัดส่ วน
เงิ นลงทุ น กําไรจากการปรั บ โครงสร้ างหนี. รายการปรั บ ปรุ งผลประโยชน์ พ นัก งานจากการปรั บ
โครงสร้างองค์กร ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าซึ0 งเป็ นไปตาม TFRS 9 ผลขาดทุ นสําหรั บ การป้ องกัน
ความเสี0 ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุ ทธิ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี0 ยนเงิ นตราต่างประเทศ
(EBITDA) / ดอกเบี.ยจ่าย
อัตราส่ วนหนีส$ ิ นสุ ทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA)
= (หนี.สินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA
อัตราส่ วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio)
= EBITDAR / (การชําระคืนหนี.สินระยะยาวและหนี.สินตามสัญญาเช่า + ดอกเบี.ยจ่าย + ค่าเช่าเครื0 องบิน
และอะไหล่)
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6. รายการระหว่ างกัน
n.“ บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันที0สาํ คัญกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และนิติบุคคล/บริ ษทั ที0อาจมีความขัดแย้ง สําหรับปี สิ. นสุ ดวันที0 30 กันยายน 2564
นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ
โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ
47.86

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.กระทรวงการคลังกูเ้ งินจากสถาบันการเงินต่างประเทศให้บริ ษทั ฯ กูต้ ่อ
- เงินกูย้ มื คงค้าง
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

2.บริ ษทั ฯ มีรายการเช่าที0ดินจากที0ราชพัสดุ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

12,508.00
194.50
194.50
0.00

12,496.88
1,158.94
1,146.23
0.00

6.16

8.47

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

11,977.44
310.92
128.54
0.00

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ย/ค่าธรรมเนียมเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ0งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0ไม่
เกี0ยวข้องกัน

9.00 กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน ให้แก่กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง
ธนาคารออมสิ น

กระทรวงการคลัง
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคาร
ออมสิ น

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารออมสิ นจํานวน
เงิน 3,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน ให้บริ การเช่าพื.นที0และบริ การอื0นๆ แก่
ธนาคารออมสิ น
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564
0.00
0.00

3,500.00
0.00
0.00
71.29
71.29

0.18
0.00

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

0.00
0.16

3,500.00
1.37
0.00
530.08
522.89

2.51
2.03

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
0.14 เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
0.16 หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

0.00
6.18
2.23
0.00
0.00

7.56
0.47

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ0งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0ไม่
เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารเพื0อการ
ส่ งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคาร
เพื0อการส่ งออก
และนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารเพื0อการส่ งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

398.12
10.36
10.36

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

398.74
39.92
37.62

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

437.31
11.41
0.02

การกําหนดราคา/เงื0อนไขและอัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารเพื0อการส่ งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย จํานวนเงิน 1,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

3.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบินให้แก่ธนาคารเพื0อการส่ งออกและนําเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

1,500.00
0.00
0.00
6.42
6.42

0.00

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

1,500.00
1.50
0.00
170.67
165.38

0.04

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

0.00
3.49
0.04
45.78
0.00

0.32

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ0งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0ไม่
เกี0ยวข้องกัน

กําหนดราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย

กระทรวงการคลัง
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมธนาคาร
อิสลามแห่ง
ประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูย้ ืม ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564
2,500.00
28.76
28.76

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

2,000.00
186.79
168.59

500.00
66.93
65.09

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

2,000.00
64.84
5.14

0.00
25.36
0.00

การกําหนดราคา/เงื0อนไขและอัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน

การกําหนดราคา/เงื0อนไขและอัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผู ้
ควบคุม
ธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน)
โดยผ่านทาง
ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและ
กองทุนเพื0อการ
ฟื. นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบัน
การเงิน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 3,000 ล้านบาท ในปี 2563 มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

2,260.73
0.86
284.66
260.69

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

0.00
3.23
31.82
0.00

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ย/ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ0งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกําหนด
ให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0ไม่
เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

2.บริ ษทั ฯ ทําสัญญาวงเงินกูป้ ระเภทเงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) จํานวนเงิน 3,500 ล้านบาท มีการใช้วงเงินกู้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย
3.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย
4.บริ ษทั ฯ ขายบริ การให้เช่าสํานักงาน ตู ้ ATM ค่านํ.า-ไฟ และ Lease line แก่
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

3,500.00
385.11
378.00

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

3,500.00
12.11
5.26

832.00
32.15
33.33

832.00
10.60
3.38

3.05
0.11

3.58
0.33

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน
การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

5.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การรับ-ส่ ง เงินสดของบริ ษทั ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมจัดจําหน่าย
หุน้ กูใ้ ห้กบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

3.92
0.15

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

10.93
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

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

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การฝากส่ งไปรษณียใ์ นประเทศและต่างประเทศ และซื.ออุปกรณ์
จาก บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

0.95
0.01

0.62
0.01

1.37
0.00

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน ให้แก่ บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

0.00
0.00

0.22
0.00

1.73
0.14

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

การท่องเที0ยวแห่ง
ประเทศไทย

บริ ษทั อสมท จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมการ
ท่องเที0ยวแห่ง
ประเทศไทย

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา และ ส่ งเสริ มการขาย ให้แก่ การท่องเที0ยวแห่งประเทศ
ไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน และ ให้เช่าสํานักงานแก่การท่องเที0ยวแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

กระทรวงการคลัง 1.บริ ษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา ให้แก่ บริ ษทั อสมท จํากัด (มหาชน)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ใหญ่ของบริ ษทั
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง
อสมท จํากัด
(มหาชน) และ
ของบริ ษทั ฯ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

0.00
0.36

5.19
0.23

0.00
0.00

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

0.00
0.11

18.17
0.73

1.63
0.87

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

1.51
0.11

63.47
14.70

1.97
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)

กระทรวงการคลัง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของ บริ ษทั
ปตท. จํากัด
(มหาชน) และ
ของบริ ษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื.อนํ.ามันรถยนต์และและนํ.ามันหล่อลื0นจากบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน และให้บริ การสอบเทียบเครื0 องมือวัด (AC
Dielectric Tester) ให้แก่บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

0.07
1.60

0.00
0.00

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

18.60
1.50

3.37
0.00

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

120.50
0.00

30.64
4.22

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

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

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่าพื.นที0ในเขตท่าอากาศยานต่างๆ เพื0อใช้สาํ หรับ
จอดอากาศยาน จอดพาหนะ ขนถ่ายสิ นค้า เก็บอุปกรณ์ภาคพื.นดิน เก็บตูค้ อน
เทนเนอร์ ที0ทาํ การสํานักงานสายการบิน และบริ การอื0นๆ จากบริ ษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน และได้รับส่ วนแบ่งรายได้
2% จากการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service Charges)
ให้กบั บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

829.34
8.83

4,577.76
4.02

6,432.68
168.15

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
0.31
13.76

23.18
13.42

99.49
18.36
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั กสท
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

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

บริ ษทั ทีโอที จํากัด
(มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

1.บริ ษทั ฯ ขายหุน้ กูใ้ ห้แก่ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- มูลค่าหุน้ กู้
- ดอกเบี.ยจ่าย
- ดอกเบี.ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564
933.00
17.48
17.48

415.00
7.12
7.12

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

933.00
46.54
49.47

415.00
15.93
16.80

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

933.00
14.96
4.79

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน

415.00
5.92
1.72

การกําหนดราคา/เงื0อนไข/อัตรา
ดอกเบี.ยเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ0งเป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กําหนดให้กบั บุคคลหรื อกิจการอื0นที0
ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

สถาบันการบินพล
เรื อน

ความสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง
ซึ0งเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจ
ควบคุมสถาบัน
การบินพลเรื อน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ จัดส่ งนักบินบริ ษทั ฯ ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก สถาบันการบินพล
เรื อน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน แก่สถาบันการบินพลเรื อน
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

0.00
10.00

9.34
10.00

14.95
0.00

0.00

0.00

0.18

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ไทย-อะมาดิ
อุส เซาท์อีสต์เอเชีย
จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ไทย-อะ
มาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จํากัด โดย
ถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 55
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
- นายชาย เอี0ยม
ศิริ บริ ษทั ฯ
แต่งตั.งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทย-อะ
มาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน และให้บริ การเช่าพื.นที0สาํ นักงานและ
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริ ษทั ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

5.07
0.47

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

9.26
0.78

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

11.02
0.17

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส
จํากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ
49 และมีอาํ นาจ
ควบคุม
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
นายสุ วรรธนะ สี
บุญเรื อง บริ ษทั ฯ
แต่งตั.งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส
จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การจัดส่ งพนักงานแรงงานภายนอก เพื0อปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฯ
จากบริ ษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
2.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าพื.นที0สาํ นักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน ให้แก่บริ ษทั วิงส
แปน เซอร์วสิ เซส จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

112.77
120.18

0.33
2.13

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

604.38
138.81
0.00

2.02
2.05

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

1,119.93
298.79
238.86

4.33
1.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ไทยไฟลท์เท
รนนิ0ง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ0ง จํากัด
โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ
49 และมีอาํ นาจ
ควบคุม
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรี
อนิรุต แสงฤทธิ•
บริ ษทั ฯ แต่งตั.ง
ให้ไปดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ0ง จํากัด
นายกฤษณะ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ให้บริ การใช้เครื0 องมือและอุปกรณ์ในการฝึ กอบรมด้านการบิน และ
ให้บริ การเช่าพื.นที0สาํ นักงานและอุปกรณ์สาํ นักงาน ให้แก่ บริ ษทั ไทยไฟลท์เทรน
นิ0ง จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การ การฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื0 องบิน จากบริ ษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ0ง จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562
กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

13.74
3.96

0.39
0.45

19.14
4.18

0.45
0.45

20.23
2.58

0.00
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน และ
เป็ นไปตามราคาตลาด
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

แจ่มกระจ่าง
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ0ง จํากัด
เมื0อวันที0 19
มีนาคม 2564
บริ ษทั ทัวร์เอื.อง
หลวง จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ผ่านบริ ษทั วิงส
แปน เซอร์วสิ เซส
จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 49 และมี
อํานาจควบคุม

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

2.บริ ษทั ฯ ขายทัวร์เอื.องหลวงให้แก่บริ ษทั ทัวร์เอื.องหลวง จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

0.00

0.02
1.56

0.00

11.79
1.55

0.11

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

47.60
0.33

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จํากัด
(บริ ษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์
จํากัด ร้อยละ 100
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
นายชาญศิลป์ ตรี
นุชกร
บริ ษทั ฯ แต่งตั.ง
ให้ไปดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์
จํากัด
นายสุ วรรธนะ สี
บุญเรื อง บริ ษทั ฯ
แต่งตั.งให้ไป

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การ Block Space จากบริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ ให้บริ การเช่าเครื0 องบิน การบริ การภาคพื.นดิน ลานจอดสนามบิน ค่าเบี.ย
ประกันเครื0 องบิน บัตรผ่านขึ.นเครื0 องบิน ฝึ กนักบินใช้เครื0 องบินจําลอง และอาหาร
ขึ.นเครื0 องบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564
175.70
0.07

2,284.10
9,573.14

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

1,884.16
2.93

5,015.00
7,763.06

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

7,011.84
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

9,328.93
5,486.27

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์
จํากัด
นายนนท์ กลินทะ
บริ ษทั ฯ แต่งตั.ง
ให้ไปดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์
จํากัดกรรมการ
ของบริ ษทั ไทย
สมายล์แอร์เวย์
จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

เงื0อนไข/นโยบายราคา
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริ ษทั ดอนเมือง
อินเตอร์ เนชัน0
แนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด
(บริ ษทั ร่ วม)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ในบริ ษทั ดอน
เมือง อินเตอร์
เนชัน0 แนล แอร์
พอร์ต โฮเต็ล
จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 40

1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การห้องพักของ บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน0 แนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จํากัด สําหรับผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

บริ ษทั บริ การ
เชื.อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
(บริ ษทั ร่ วม)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ใน บริ ษทั บริ การ
เชื.อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
ประมาณร้อยละ
4.02
ผูบ้ ริ หารของ

1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การเติมนํ.ามันเครื0 องบินจากบริ ษทั บริ การเชื.อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง
2.บริ ษทั ฯ มีการให้บริ การขนส่ งและการบริ การด้านอาหารให้แก่บริ ษทั บริ การ
เชื.อเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

20.57
22.22

0.00

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

0.10

0.00

0.00

เงื0อนไข/นโยบายราคา

128.84
22.22

0.00

362.57
0.00

0.01

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ฯ ได้แก่
นายเชิดพันธ์ โชติ
คุณ บริ ษทั ฯ
แต่งตั.งให้ไป
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั บริ การ
เชื.อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน)
นายชาย เอี0ยมศิริ
บริ ษทั ฯ แต่งตั.ง
ให้ไปดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั บริ การ
เชื.อเพลิงการบิน
กรุ งเทพ จํากัด
(มหาชน

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

เงื0อนไข/นโยบายราคา

46

นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด (บริ ษทั
ร่ วม)

บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ในบริ ษทั ครัว
การบิน ภูเก็ต
จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื.ออาหารและบริ การจากบริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564
0.00
20.44

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

99.02
20.52

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

125.92
0.00

2.บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายวัตถุดิบและการให้บริ การแก่บริ ษทั ครัวการบิน
ภูเก็ต จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

บริ ษทั โรงแรมท่า
อากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ จํากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

นางวรางคณา
ลือโรจน์วงศ์
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั ครัวการ
บิน ภูเก็ต จํากัด
บริ ษทั ฯ ถือหุน้
1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การห้องพักจากบริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ จํากัด
ในบริ ษทั
สําหรับผูโ้ ดยสารของบริ ษทั ฯ
โรงแรมท่าอากาศ - ยอดค่าใช้จ่ายรวม

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
0.06
0.00

0.00

0.06
0.00

5.69

0.29
0.01

26.03

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

(บริ ษทั ร่ วม)

ความสัมพันธ์

ยานสุ วรรณภูมิ
จํากัด ประมาณ
ร้อยละ 30
ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
นางสาวปิ ยาณี
สังข์ทอง ดํารง
ตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั โรงแรม
ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จํากัด
- นางวรางคณา
ลือโรจน์วงศ์
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการ ของ
บริ ษทั โรงแรม
ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564
2.16

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

2.16

0.00
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริ ษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
จํากัด
(บริ ษทั ร่ วมลงทุน)

กระทรวงการคลัง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของ บริ ษทั
วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย
จํากัด และของ
บริ ษทั ฯ
- บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ประมาณร้อยละ
0.79 ในบริ ษทั
วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย
จํากัด

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

1.บริ ษทั ฯ ซื.อบริ การนําร่ อง (Navigation) และเช่าอุปกรณ์สื0อสารจากบริ ษทั วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

92.00
105.61

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

364.52
105.53

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

1,388.29
115.32

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

บริ ษทั สายการบิน
นกแอร์ จํากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

- ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ ได้แก่
- นาวาอากาศตรี
อนิรุต แสงฤทธิ•
ดํารงตําแหน่ง
กรรมการของ
บริ ษทั วิทยุการ
บิน แห่งประเทศ
ไทย จํากัด

2.บริ ษทั ฯ ขายบัตรโดยสารเครื0 องบิน และให้บริ การขนส่ งแก่บริ ษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จํากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

บริ ษทั ฯ ถือหุน้
ในบริ ษทั สาย
การบินนกแอร์
จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 10.46

1.บริ ษทั ฯ ชําระค่าบริ การอุปกรณ์ บริ การภาคพื.นที0จงั หวัดอุบลราชธานี และค่า
Engineer Licenses ของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

0.00
0.00

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

เงื0อนไข/นโยบายราคา

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

0.12
0.00

0.20
0.05

0.00
0.00

1.16
0.00

กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที0กาํ หนดให้กบั บุคคล
หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/บริ ษทั
ที0อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

l.บริ ษทั ฯ ให้บริ การด้านธุรกิจ การบิน เช่น ค่าซ่อมบํารุ ง อากาศยาน ค่าซ่อม
บํารุ ง อุปกรณ์ ค่านํ.ามันเครื0 องบิน เป็ นต้น แก่บริ ษทั สายการ บินนกแอร์
จํากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี.คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้า
เดือน
สิ. นสุ ดวันที0
30 กันยายน
2564

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2563

สําหรับปี
สิ. นสุ ดวันที0
31 ธันวาคม
2562

233.15
164.89

176.40
56.44

เงื0อนไข/นโยบายราคา

หมายเหตุ 1.ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ควบคุมโดยผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื0อการฟื. นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุน้ ใหญ่ร้อยละ 55 แทน กระทรวงการคลังในปี 2563
2.บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ ตํ0ากว่าร้อยละ 20 และไม่มีอาํ นาจควบคุม ตั.งแต่วนั ที0 4 พฤศจิกายน 2563

ทั.งนี. บริ ษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันที0เป็ นค่าใช้จ่ายเกี0ยวกับบริ การสาธารณู ปโภคต่าง ๆ (ซึ0 งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ที0บริ ษทั ฯ มีการทํารายการกับหน่วยงานของรัฐ
และ/หรื อรัฐวิสาหกิจที0ทาํ หน้าที0เป็ นผูใ้ ห้บริ การสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจํานวนเงิน 2.28 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิ. นสุ ดวันที0 30 กันยายน 2564 และมียอดคงค้าง 6.03 ล้านบาท ณ
วันที0 30 กันยายน 2564

6.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
สําหรับการเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้นนั.น บริ ษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื0อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยเป็ นการดําเนินการตามปกติของธุรกิจ ทั.งนี. ราคาที0ซ.ื อ/ขาย หรื อให้/รับ
บริ การจากบริ ษทั ที0เกี0ยวข้อง กําหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที0บริ ษทั ฯกําหนดให้กบั บุคคล หรื อกิจการอื0นที0ไม่เกี0ยวข้องกัน ทั.งนี.เป็ นไปตามความเหมาะสมของเงื0อนไข และการใช้ราคา
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ตลาดที0อา้ งอิงได้ ซึ0 งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท. งั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที0เกี0ยวข้อง โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรื อมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ เพื0อให้ผถู ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกรายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที0ดีของบริ ษทั ฯ
6.3 ขั.นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
การเข้าทํารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริ ษทั ฯ และได้ดาํ เนินการอนุมตั ิตามขั.นตอนของบริ ษทั ฯ ซึ0 งมีมาตรการที0รัดกุม รวมทั.งกรรมการและผูบ้ ริ หารที0มี
ส่ วนได้เสี ยในเรื0 องนั.นๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมตั ิการทํารายการ
6.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษทั ฯ จะร่ วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที0อาจเกิดขึ.นในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที0ยตุ ิธรรม พร้อมทั.ง
ผ่านการอนุมตั ิตามขั.นตอนและกฎระเบียบที0เกี0ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบุคคลที0อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

