
คําอธิบายผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสําหรับปี 2565  สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 

ของบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย    
 

1. บทสรุปผู้บริหาร 

 ในปี 2565 เศรษฐกิจโลกยงัคงเผชิญกบัความเสียงจากอตัราเงินเฟ้อและราคาพลงังานทีสูง รวมทงัความ   

ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทีเพิมขึน โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทียืดเยือมาตงัแต่ตน้ปี 2565 

ความสัมพนัธ์ระหว่างจีน-สหรัฐฯ ทีมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตวัในหลายประเทศ โดยเฉพาะจาก

นโยบาย Zero-COVID  ของจีน ส่งผลให้มีการขยายเวลาล็อกดาวน์ เพือควบคุมโรค และการลงทุนภาค

อสังหาริมทรัพยย์งัคงหดตวั ซึงปัจจยัเสียงดงักล่าวและการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อการเติบโต

ของการคา้โลกทีลดลงและมีแนวโนม้เป็นตลาดแบ่งแยกกลุ่มเพิมขึน  

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบินโลกในปี 2565 แนวโน้มปริมาณความตอ้งการเดินทางของผูโ้ดยสาร  

ทงัภาคธุรกิจและท่องเทียวระหว่างประเทศเพิมขึนต่อเนืองมาตงัแต่ไตรมาสที 1 จากความตอ้งการเดินทางคงคา้ง

และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทีกลบัมาเปิดรับนักท่องเทียวต่างชาติ อาทิ ญีปุ่น ผ่อนคลายข้อจาํกดัการ

เดินทางในเดือนตุลาคม 2565 และจีนเริมมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-  บางรายการในช่วงปลาย

เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นตน้  ในขณะทีการขนส่งสินคา้ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั รวมถึง 

ตน้ทุนการดาํเนินงานสูงขึนภายใตแ้รงกดดนัจากราคานาํมนัทีสูงขึนและค่าเงินของแต่ละประเทศ โดยจากรายงาน

ของสมาคมสายการบินเอเชียแปซิฟิก (AAPA) ในปี 2565 มีจาํนวนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เพิมขึนถึง 507% เมือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (RPK) ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) เพิมขึน

จากช่วงเดียวกนัของ ปีก่อนถึง 439% และ 144% ตามลาํดบั อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เพิมขึน

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที 32.9% เป็น 72.8%  ถึงแมว้่าในช่วงดังกล่าวประเทศจีนยงัคงเน้นนโยบาย Zero-COVID     

ในขณะทีปริมาณการขนส่งสินคา้ (Revenue Freight Ton-Kilometers: RFTK) ลดลง 8.2% ปริมาณการผลิตดา้น

พสัดุภณัฑ ์(Available Dead Load Kilometer: ADTK) เพิมขึน 2.2% อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์(Freight Load 

Factor) ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที 74.1% เป็น 66.6%  สอดคลอ้งกบัรายงานของสมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหวา่งประเทศ (IATA) ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศในอุตสาหกรรมโดยรวมมีการฟืนตวัอยา่งแขง็แกร่ง 

ในปี 2565 มีการขยายตวัของปริมาณการขนส่งดา้นผูโ้ดยสารรวม 64.4% เป็นการขยายตวัของปริมาณการขนส่ง

ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศถึง 152.7% ในขณะทีปริมาณการขนส่งสินค้ารวมขยายตัวลดลง 8% เมือเทียบกับ

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (ขอ้มูล ณ เดือนธนัวาคม 2565) 

เศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2565 ฟืนตวัอย่างต่อเนืองจากภาคการท่องเทียวและบริการเป็นแรงขบัเคลือนหลกั 

หลงัจากรัฐบาลไดมี้การผ่อนคลายมาตรการเขา้ประเทศไทยมาเป็นลาํดบั จนเมือตงัแต่ 1 ตุลาคม 2565 ประเทศไทย

ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารทีเกียวขอ้งกบัโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สําหรับผูเ้ดินทางเขา้ประเทศไทย 

ส่งผลให้นักท่องเทียวต่างชาติเข้าไทยในปี 2565 จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา มีจ ํานวน 

11,153,026 คน เพิมขึนอย่างมากเมือเปรียบเทียบกับปีก่อนที  เดือนแรกยงัไม่เปิดประเทศรับนักท่องเทียว 

สอดคลอ้งกบัรายงานของ AOT ทีรายงานจาํนวนผูโ้ดยสารทีเดินทางเขา้-ออกประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานหลกั   

6 แห่งเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญั โดยในปี 2565 มีจาํนวนรวมประมาณ 62.8 ลา้นคน เพิมขึน 287.7% เมือเทียบกับ     

ปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43.9% ของปี 2562 แม้การฟืนตัวของธุรกิจการบินยงัคงขับเคลือนด้วย         
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การเดินทางภายในประเทศเป็นหลกั แต่การเดินทางระหว่างประเทศฟืนตวัต่อเนืองอย่างแข็งแกร่ง  ขณะทีภาค     

การส่งออกของไทยมีแนวโนม้ชะลอลง อยา่งไรกต็ามเศรษฐกิจไทยยงัคงมีความเปราะบาง จากแรงกดดนัของอตัรา

เงินเฟ้อทียงัคงเพิมขึน  และการปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ใหเ้ขา้สู่ระดบัที

เหมาะสมกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาว 

ในปี 2565 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ทาํการบินและให้บริการเต็มรูปแบบในเส้นทางระหว่าง

ประเทศมาอย่างต่อเนือง นบัตงัแต่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศเมือปลายปี 2564 เพือขบัเคลือนและฟืนฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ ซึงบริษทัฯ ทาํการบินครอบคลุมภูมิภาคยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย พร้อมทงัเพิมความถีเทียวบินใน

เส้นทางระหว่างประเทศและกลบัมาเปิดให้บริการในเส้นทางบินเพิมเติมจากทีหยุดบินไปนับตงัแต่มีการระบาด

ของโรคโควิด-19 เช่น โตเกียว (ฮาเนดะ) ฟุกุโอกะ ซัปโปโร บรัสเซลส์ เมลเบิร์น เจดดาห์ เป็นตน้ สําหรับบริษทั 

ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยทาํการบินในเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย  

เพือเป็นการบินเชือมต่อกบัการบินไทยอยา่งไร้รอยต่อ เสริมศกัยภาพการท่องเทียว และเชือมโยงวฒันธรรมทงัไทย

และชาติเอเชีย เพือรองรับการเดินทางของผูโ้ดยสารทีเพิมขึน โดยจะเห็นไดจ้ากอตัราบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin 

Factor) ทีกลบัมาสูงขึนอย่างต่อเนืองตงัแต่ตน้ปี   และจากความสําเร็จในการดาํเนินการตามแผนฟืนฟูกิจการของ

บริษทัฯ ทงัการหารายไดจ้ากการขนส่งทีมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคญัมาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นตน้มา 

การปรับลดขนาดองคก์รและตน้ทุนบุคลากร การปรับปรุงประสิทธิภาพฝูงบินและและการเจรจาลดค่าใชจ่้ายตาม

สัญญาในเรืองค่าเช่าและค่าซ่อมบาํรุงอากาศยาน และการหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นรองทีไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ใน

การดาํเนินธุรกิจ ทาํใหบ้ริษทัฯ มีระดบักระแสเงินสดในการดาํเนินกิจการทีเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึนอย่างมี

นยัสําคญั ส่งผลให้ระดบัความตอ้งการสินเชือใหม่ลดลงจากเดิม คณะผูบ้ริหารแผนฯ จึงไดย้ืนคาํร้องขอแกไ้ขแผน

ฟืนฟูกิจการต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ เมือวนัที  1 กรกฎาคม 2565   ต่อมาเมือวนัที 1 กนัยายน 2565 เจา้พนกังาน

พิทกัษ์ทรัพยไ์ดมี้การจดัการประชุมเจา้หนีของบริษทัฯ ซึงทีประชุมมีมติยอมรับขอ้เสนอการขอแกไ้ขแผนฟืนฟู

กิจการตามทีผูบ้ริหารแผนเสนอ  และเมือวนัที 20 ตุลาคม 2565 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสงัเห็นชอบการขอแกไ้ข

แผนฟืนฟูกิจการ  โดยมีสรุปสาระสาํคญัของการแกไ้ขดงันี  

1. การปรับปรุงฝูงบิน การบริหารจดัการและปรับปรุงฝูงบิน โดยการเพิมจาํนวนของเครืองบินในฝงูบิน 

ด้วยการนําเครืองบินทีมีอยู่แล้วกลับมาใช้งานทําการบินหรือจัดหาเครืองบินเพิมเติมเข้ามาในฝูงบิน เพือให้

สอดคลอ้งกบัอปุสงคข์องตลาดในแต่ละช่วง 

2. การปรับเปลียนวิธีการชาํระหนี : เจา้หนีกลุ่มที 1 เจา้หนีมีประกนั  เจา้หนีกลุ่มที 4 เจา้หนีเงินกูยื้มจาก

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีมิใช่สถาบนัการเงิน เจา้หนีกลุ่มที 5 เจา้หนีสถาบนัการเงินทีมีสิทธิตามสัญญาโอนสิทธิในการ

ไดรั้บเงินจากการขายเครืองบิน  เจา้หนีกลุ่มที 6 เจา้หนีสถาบนัการเงินไม่มีประกนั และเจา้หนีกลุ่มที 18 - 31 เจา้หนี

ผูถื้อหุน้กู ้เจา้หนีกลุ่มที 9 เจา้หนีผูโ้ดยสารทีขอคืนค่าบตัรโดยสาร (Refund) 

3. การก่อหนี และการระดมเงินทุน รวมถึงแหล่งของเงินทุนและเงือนไขแห่งหนีสินและเงินทุน ความ

ตอ้งการสินเชือใหม่ของบริษทัฯ ลดลงจากเดิม 50,000 ลา้นบาท เหลือ 25,000 ลา้นบาท เป็นการจดัหาสินเชือใหม่

จาํนวน 12,500 ลา้นบาท แบบสินเชือระยะยาว (Term Loan) และ/หรือตราสารหนีทีมีอายุการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า    

6 ปี โดยมีหลกัทรัพยค์าํประกนั เพือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินธุรกิจปกติ ค่าใชจ่้ายในการ

ลงทุนสําหรับบริษทัฯ และบริษทัย่อย การปรับปรุงหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นของบริษทัฯ การปรับปรุงและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการภายในองคก์ร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพาณิชย ์การปรับฝงูบินใหเ้หมาะสมกบั
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สถานการณ์ตลาด และการประกอบธุรกิจการบินทีอาจเปลียนแปลงไป นอกจากนนั บริษทัฯ ยงัไดเ้ตรียมการจดัหา

สินเชือหมุนเวียน (Revolving Facility) ในวงเงินไม่เกิน 12,500 ลา้นบาทอีกดว้ย 

4. การปรับโครงสร้างทุน : การเพิมทุนและการจดัสรรหุน้เพิมทุน โดยเพิมทุนจดทะเบียนจาํนวนไม่เกิน 

31,500 ลา้นหุน้ โดยมีเป้าหมายในการทาํให้ส่วนทุนเป็นบวกเพือสร้างความมนัคงทางสถานะการเงินของบริษทัฯ 

เพือให้หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ สามารถกลบัไปซือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดอี้กครัง ทงันีเมือวนัที 14 ธันวาคม 

2565 บริษทัฯไดด้าํเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 21,827,719,170 บาท เป็น 336,824,601,650 บาท เพือ

รองรับการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนแลว้  

5. ผลสําเร็จของแผนฟืนฟูกิจการ : จดทะเบียนเพิมทุน และดาํเนินการตามแผนฟืนฟูกิจการโดยไม่เกิด

เหตุผิดนดั  และมีกาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA) จากการดาํเนินงาน หลงั

หักเงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่าเครืองบิน ไม่นอ้ยกว่า 20,000 ลา้นบาท ใน 12 เดือนก่อนทีจะรายงานศาลถึง

ผลสาํเร็จของการฟืนฟูกิจการ และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินเป็นบวก และการแต่งตงักรรมการใหม ่

ในปี 2565 บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บประกาศเกียรติคุณระดบัเหรียญเงิน ดา้นองคก์รทีมีผล

การปฎิบติัตามมาตรฐานดา้นการรักษาความมนัคงปลอดภยัไซเบอร์ขนัตน้ทีจาํเป็นและผ่านการประเมินระดบัดีเด่น 

(Certificate of Cyber Hygiene: Silver Level) ประจาํปี 2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมนัคง

ปลอดภยัไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)   และบริษทัฯ ยงัไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพในการจดังานประชุมใหญ่ประจาํปี 

“AAPA 66th Assembly of Presidents Bangkok 2022” เมือวนัที 10-11 พฤศจิกายน 2565 ทีผ่านมา โดยมีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมจากสายการบินสมาชิกจาํนวน 13 สายการบินชนันาํในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไดแ้ก่ ออลนิปปอนแอร์เวย,์ 

แอร์แอสตานา, บางกอกแอร์เวย,์ คาเธ่ยแ์ปซิฟิคแอร์เวย,์ ไชน่าแอร์ไลน์, อีวีเอแอร์เวย,์ การูดา้อินโดนีเซีย, เจแปน

แอร์ไลน,์ มาเลเซียแอร์ไลน,์ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์, รอยลั บรูไนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์และการบินไทย  รวมทงั

หน่วยงานทีเกียวขอ้งในอุตสาหกรรมการบิน ร่วมประชุมหารือประเด็นต่างๆ จากผูเ้ชียวชาญในประเด็นและ

มุมมองแนวโนม้เศรษฐกิจโลกทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเทียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ

กฎเกณฑด์า้นการบินทีมีผลกระทบต่อสายการบินสมาชิกทงัในปัจจุบนัและอนาคต ทงันี เพือพฒันาและขบัเคลือน

ธุรกิจการบินใหมี้ประสิทธิภาพทนัต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบนั 

ณ วนัที  ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเครืองบินทีใชท้าํการบินทงัสิน 64 ลาํ โดยมีอตัราการใช้

ประโยชน์ของเครืองบิน 10.4 ชวัโมง  มีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ASK) เพิมขึน 243.2% ปริมาณการขนส่ง

ผูโ้ดยสาร (RPK) เพิมขึนถึง 1,118.6% อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 67.9%   สูงกว่าปีก่อน

ซึงเฉลียที  19.1%  และมีจาํนวนผูโ้ดยสารทีทาํการขนส่งรวมทงัสิน 9.01  ลา้นคน เพิมขึนจากปีก่อน 449.4%   

สาํหรับดา้นการขนส่งสินคา้มีปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑ์ (ADTK) สูงกว่าปีก่อน 249.7%  ปริมาณการขนส่ง

พัสดุภัณฑ์ (RFTK) สูงกว่าปีก่อน 134.6%  อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภัณฑ์ (Freight Load Factor) เฉลียเท่ากับ 

63.1%  ขณะทีปีก่อนเฉลียเท่ากบั 94.1%   

ผลการดาํเนินงานไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว ในปี 2565  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีกาํไรจากการ

ดาํเนินงานก่อนตน้ทุนทางการเงิน 7,797 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน 27,499 ลา้นบาท (139.6%) โดยมีรายไดร้วมทงัสิน 

105,041 ลา้นบาท  สูงกว่าปีก่อน 81,294 ลา้นบาท (342.3%)  สาเหตุหลกัเกิดจากรายไดจ้ากการขนส่งผูโ้ดยสารและ

สินคา้เพิมขึน 81,363 ลา้นบาท  (494.4%) เนืองจากในปีนีบริษทัฯ กลบัมาทาํการบินและให้บริการเทียวบินประจาํ
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ในเส้นทางระหว่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย เพือรองรับความตอ้งการเดินทางของ

ผูโ้ดยสาร ในขณะทีในช่วง 10 เดือนแรกของปีก่อน บริษทัฯ ยงัไม่ไดท้าํการบินเทียวบินประจาํ มีเฉพาะเทียวบิน

พิเศษและเทียวบินสนบัสนุนนโยบายภูเก็ต Sandbox เท่านัน โดยมีอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) 

เฉลียอยู่ที 67.9%  โดยเพิมขึนอย่างต่อเนืองมาตงัแต่ไตรมาสที 1   ประกอบกบัมีรายไดจ้ากการบริการอืนๆ เพิมขึน 

1,559 ลา้นบาท (30.5%) จากเทียวบินลูกคา้ทีเพิมขึน  และมีค่าใชจ่้ายรวมทงัสิน 97,244 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน  53,795 

ลา้นบาท (123.8%)  จากค่าใช้จ่ายดาํเนินงานทีแปรผนัตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณการขนส่งเพิมขึน 

โดยเฉพาะอย่างยิงค่านํามันเครืองบินทีเพิมสูงขึนมาก จากราคานํามันทีสูงกว่าปีก่อนถึง 63.8%  ในขณะที

ค่าใช้จ่ายคงทีตาํกว่าปีก่อน นอกจากนีมีตน้ทุนทางการเงิน (ซึงเป็นการรับรู้ต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที 9 :  TFRS 9) จาํนวน 12,387 ลา้นบาท สูงกวา่ปีก่อน 2,897 ลา้นบาท (30.5%)  

 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายการทีเกิดขึนครังเดียว ส่วนใหญ่เกิดจากกลบัรายการผลขาดทุนจากดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์ และกาํไรจากการขายสินทรัพย ์ถึงแมจ้ะขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศจากการตีมูลค่าทางบญัชี เนืองจากการอ่อนค่าของเงินบาท โดยในปี 2565 มีรายการ

ทีเกิดขึนครังเดียว-สุทธิ เป็นรายไดร้วม  2,904  ลา้นบาท  ในขณะทีปีก่อนเป็นรายไดจ้าํนวน 81,525 ลา้นบาท ส่งผล

ใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยขาดทุนสุทธิ  จาํนวน 252  ลา้นบาท ตาํกว่าปีก่อน 55,365 ลา้นบาท โดยเป็นขาดทุนส่วน

ทีเป็นของบริษทัใหญ่ 272 ลา้นบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 0.12 บาท ในขณะทีปีก่อนกาํไรต่อหุน้ 25.25 บาท  แต่มี 

EBITDA หลงัหักเงินสดจ่ายหนีสินตามเงือนไขสัญญาเช่าเครืองบิน รวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใช้

เครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)  เป็นกาํไรจาํนวน 17,241 ลา้นบาท เพมิขึนจากปีก่อน 19,953 ลา้นบาท  

 
.  คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานปี  

งบการเงินรวมสําหรับปี 2565 ประกอบดว้ยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทัย่อย   บริษทั 

ได้แก่   ) บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์ อีสต์ เอเชีย จํากัด  ) บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จํากัด  ) บริษัท  

ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั  4) บริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนนิง จาํกดั    และ ) บริษทั ทวัร์เอืองหลวง จาํกดั 
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงนิทีสําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินของบริษทัฯ และบริษัทย่อย 

 ม.ค.-ธ.ค. 

2565 2564 
เปลยีนแปลง 

ล้านบาท % 

รายได้รวม 105,041 23,747   +81,294   +342.3 

  -  ค่าโดยสารและค่านาํหนกัส่วนเกิน 74,036 5,529   +68,507 +1,239.0 

  -  ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภณัฑ ์ 23,784 10,928   +12,856 +117.6 

  -  รายไดกิ้จการอืน 6,674 5,115   +1,559 +30.5 

  -  อืนๆ 547 2,175   -1,628 -74.9 

ค่าใช้จ่ายรวม 97,244 43,449   +53,795 +123.8 

  -  ค่านาํมนัเครืองบิน 38,378 5,926   +32,452 +547.6 

  -  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไม่รวมนาํมนั 58,866 37,523   +21,343 +56.9 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิ      

   ไม่รวมรายการทเีกดิขึนครังเดยีว 7,797 (19,702)        +27,499 +139.6 

ตน้ทุนทางการเงิน 12,387 9,490   +2,897   +30.5 

ขาดทุนจากการดําเนินงานไม่รวมรายการทีเกดิขึนครังเดยีว (4,590) (29,192)   +24,602   +84.3 

    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองบินและสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    

         และอุปกรณ์การบินหมุนเวยีน (กลบัรายการ) 9,521 20,013   -10,492   -52.4 

    โครงการร่วมใจจากองคก์ร 610 (4,681) +5,291   +113.0 

    กาํไรจากการขายสินทรัพย ์  783 1,593   -810   -50.8 

    การปรับปรุงผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองคก์ร   237 8,840 -8,603   -97.3 

    กาํไรจากการขายเงินลงทุน  16 2,834   -2,818   -99.4 

    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4) (127)   +123   +96.9 

    เงินชดเชยกรณีเลิกจา้งงาน (112) (1,306) +1,194   +91.4 

    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม  TFRS 9  (113) 170   -283   -166.5 

    ปรับปรุงจาํนวนไมลส์ะสม (628) - -628   - 

    ปรับปรุงรายการทีเกียวขอ้งกบัการปรับมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ครืองบิน (656) -   -656   - 

    ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (1,512) (7,618)   +6,106   +80.2 

    กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับโครงสร้างหนี   (5,238) 61,807   -67,045   -108.5 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (1,686) 52,333   -54,019   -103.2 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (252) 55,113   -55,365   -100.5 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเป็นของบริษัทใหญ่ (272) 55,118   -55,390   -100.5 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น                                                                                 (บาท)             (0.12)           25.25            -25.37   -100.5 
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 ม.ค.-ธ.ค. 

2565 2564 
เปลยีนแปลง 

ล้านบาท % 

ข้อมูลการดาํเนินงานทีสําคญั     

EBITDA หลงัหกัค่าเช่าเครืองบิน                                      (ลา้นบาท) 17,241 (2,712)   +19,953   +735.7 

จาํนวนผูโ้ดยสาร                                 (ลา้นคน)             9.01            1.64           +7.37 +449.4 

ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ลา้นทีนงั-กิโลเมตร) 38,526 11,224   +27,302  +243.2 

ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (ลา้นคน-กิโลเมตร) 26,163 2,147   +24,016  +1,118.6 

อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (%)              67.9            19.1   +48.8 

รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลียต่อหน่วย (บาท/คน-ก.ม.)              2.82            2.55            +0.27  +10.6 

ปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑ ์ (ลา้นตนั-กิโลเมตร) 2,032 581 +1,451  +249.7 

ปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (ลา้นตนั-กิโลเมตร) 1,283 547 +736  +134.6 

อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (%)             63.1          94.1   -31.0 

นาํหนกัพสัดุภณัฑข์นส่ง (พนักก.) 340,390 132,347 +208,043  +157.2 

รายไดจ้ากพสัดุภณัฑเ์ฉลียต่อหน่วย (บาท/ตนั-กม.)            18.28          19.67 -1.39  -7.1 

จาํนวนเครืองบิน ณ 3  ธ.ค.                                               (ลาํ)          86 87 -1          -1.2 

ชวัโมงปฏิบติัการบิน                   (ชวัโมง)  192,994 57,318 +135,676 +236.7 

อตัราการใชป้ระโยชน์เครืองบินเฉลีย (ชวัโมง/ลาํ/วนั)             10.4              5.4              +5.0       +92.6 

อตัราแลกเปลียนเฉลีย     

   1 USD    : THB 35.0614 31.9771 +3.0843         +9.6 

  1 EUR    : THB 36.8731 37.8123 -0.9392  -2.5 

  100 JPY : THB 26.7756 29.1454 -2.3698  -8.1 

ราคานาํมนัเฉลีย                               (USD/BBL)           135.16        82.54           +52.62  +63.8 

หมายเหตุ : EBITDA หลงัหักค่าเช่าเครืองบิน  =  รายได ้(ไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปลียน กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี และกาํไรจากการ

ขายเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใช้เครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)  ตน้ทุนทางการเงิน ภาษี     

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองบินและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน  ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS  และผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ) หักเงินสดจ่ายหนีสินตามเงือนไขสัญญาเช่า

เครืองบิน รวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใชเ้ครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour) 

 
 

 สรุปผลการดาํเนินงาน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย  

 รายได้ 

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดร้วม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) จาํนวน  105,041  ลา้นบาท 

เพิมขึน 81,294 ลา้นบาท  (342.3%) โดยมีรายละเอียดของรายไดด้งันี 

 รายได้จากค่าโดยสารและค่านําหนักส่วนเกนิ  

รายไดจ้ากค่าโดยสารและค่านาํหนักส่วนเกินมีจาํนวน 74,036 ลา้นบาท  เพิมขึนจากปีก่อน 68,507 

ลา้นบาท (1,239%) เนืองจากในปีนีบริษทัฯ กลบัมาทาํการบินและให้บริการเทียวบินประจาํ  ในขณะทีในช่วง 10 

เดือนแรกของปีก่อน บริษทัฯ ยงัไม่ไดท้าํการบินเทียวบินประจาํ รายไดม้าจากเทียวบินพิเศษและเทียวบินสนบัสนุน

นโยบายภูเก็ต Sandbox เท่านนั    โดย 
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- ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารเพมิขึน 1,118.6%  คิดเป็นเงินประมาณ 61,000 ลา้นบาท เมือเทียบกบั   

ปีก่อนทีบริษทัฯ ยงัไม่สามารถดาํเนินการบินไดต้ามปกติทงัปี  ในขณะทีมีปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสารเพิมขึน 

243.2%  จากการทีบริษทัฯ มีการเพิมจาํนวนเทียวบิน และเส้นทางบินทีใหบ้ริการเพือรองรับปริมาณความตอ้งการ

เดินทางของผูโ้ดยสารทีเพิมขึนมาอยา่งต่อเนือง  โดยมีอตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย 67.9%  

สูงกวา่ปีก่อนซึงเฉลีย 19.1%  โดยมีการเพิมขึนอยา่งต่อเนืองตงัแต่ไตรมาสที 1 เป็นตน้มา    

- รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลียต่อหน่วย  (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านาํมนัและค่าเบียประกนัภยั) 

เท่ากบั 2.82 บาท เพมิขึน  0.27 บาท  (10.6%)  หรือประมาณ 7,000 ลา้นบาท   

 รายได้จากการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์  

รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์ จาํนวน 23,784 ลา้นบาท เพิมขึน 12,856 ล้านบาท 

(117.6%)  เป็นผลจากปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ ์(Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิมขึน 134.6%  คิดเป็น

เงินประมาณ  14,500  ลา้นบาท ถึงแมว้่าจะมีรายไดจ้ากพสัดุภณัฑ์เฉลียต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่านาํมนั

และค่าประกนัภยั) เท่ากบั  18.28 บาท ลดลง 1.39 บาท (7.1%)  หรือประมาณ 1,800 ลา้นบาท เนืองจากปีก่อนส่วนใหญ่

เป็นการให้บริการแบบเช่าเหมาลาํ โดยมีอตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (Freight Load Factor)  เฉลีย 63.1%  ตาํกว่าปี

ก่อนทีเฉลีย 94.1%   

 รายได้กิจการอืน ประกอบดว้ยรายไดจ้ากหน่วยธุรกิจ ไดแ้ก่การบริการภาคพืน ครัวการบิน การบริการ

คลงัสินคา้ และรายไดจ้ากกิจการสนบัสนุนอืนๆ รวมจาํนวน 6,674 ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 1,559 ลา้นบาท (30.5%) 

สาเหตุหลกัเกิดจากจาํนวนสายการบินลูกคา้ทีเพิมขึน  

 รายได้อืนๆ  ตาํกว่าปีก่อน 1,628 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากปีก่อนมีการบนัทึกรายไดจ้ากการหักกลบลบ

หนีค่าบริการและซ่อมบาํรุงเครืองยนต์ จาํนวน 45.5 MUSD หรือประมาณ 1,457  ลา้นบาท ตามทีระบุในแผนฟืนฟู

กิจการ  

ค่าใช้จ่าย 

ในปี 2565  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใชจ่้ายรวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) 97,244 ลา้นบาท 

เพมิขึน 53,795 ลา้นบาท (123.8%)  สาเหตุหลกัเนืองจากการขยายการผลิต โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 ค่านํามันเครืองบิน  จํานวน 38,378 ล้านบาท คิดเป็น 39.5% ของค่าใช้จ่ายรวม เพิมขึน 32,452        

ลา้นบาท (547.6%)  เป็นผลมาจากจาํนวนเทียวบินทีเพมิขึน  ทาํใหมี้ปริมาณการใชน้าํมนัสูงกว่าปีก่อน ประกอบกบั

ราคานาํมนัเฉลียสูงกว่าปีก่อน  63.8%   รวมทงัเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือเทียบกบัปีก่อน ทาํให้ค่า

นาํมนัเมือคาํนวณเป็นเงินบาทเพมิขึน 

 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไม่รวมนํามัน มีจ ํานวนรวมทังสิน 58,866 ล้านบาท เพิมขึน 21,343        

ลา้นบาท (56.9%) โดยมีรายละเอียดดงันี 
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 ม.ค.-ธ.ค. 

หน่วย : ล้านบาท 
2565 2564 

เปลยีนแปลง 

 ล้านบาท       % 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,422 9,264 -842 -9.1 

ค่าบริการการบิน 9,045 2,415 +6,630 +274.5 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบันกับินและลูกเรือ 2,601 615 +1,986 +322.9 

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุงอากาศยาน 11,651 5,704 +5,947 +104.3 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 9,881 12,544 -2,663 -21.2 

ค่าเช่าเครืองบินและอะไหล่ 5,227 1,265 +3,962 +313.2 

ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป 2,876 491 +2,385 +485.7 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขายและโฆษณา 4,731 837 +3,894 +465.2 

ค่าใชจ่้ายอืน 4,432 4,388 +44 +1.0 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานไม่รวมนาํมนั 58,866 37,523 +21,343 +56.9 
 

สรุปค่าใชจ่้ายทีเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

 ค่าใชจ่้ายในส่วนทีแปรผนัตามปริมาณการผลิตและ/หรือ ปริมาณการขนส่ง และ/หรือจาํนวนผูโ้ดยสาร 

(Variable Cost) ซึงประกอบดว้ย ค่าบริการการบิน ค่าใชจ่้ายเกียวกบันกับินและลูกเรือ ค่าซ่อมแซมและซ่อมบาํรุง

อากาศยาน ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการขายและโฆษณา รวมทงัค่าเช่าเครืองบินและอะไหล่ที    

ค่าเช่าเครืองบินคาํนวณจากการใชเ้ครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)  ตามทีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลง 

(Letter of Intent :LOI) กับผูใ้ห้เช่าเครืองบิน รวมทงัสิน จาํนวน 36,131 ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน 24,804 ลา้นบาท 

(219%)   

 ค่าใช้จ่ายคงที  (Fixed Cost) ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสือมราคาและ               

ค่าตัดจําหน่าย  และค่าใช้จ่ายอืน มีจํานวนรวม 22,735 ล้านบาท ตํากว่าปีก่อน 3,461 ล้านบาท (13.2%) โดยมี

รายละเอียดดงันี 

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (ไม่รวมสํารองเงินชดเชยพนักงานทีเขา้ร่วมโครงการร่วมใจจาก

องค์กร เงินชดเชยกรณีเลิกจา้ง  และรายการปรับปรุงผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองค์กร) มีจาํนวน 

8,422 ลา้นบาท ลดลง 842 ล้านบาท (9.1%) สาเหตุหลกัเกิดจากจาํนวนพนักงานประจาํและพนักงาน Outsource  ที

ลดลง จากการปรับลดขนาดโครงสร้างองคก์ร รวมทงัมีการปรับปรุงสวสัดิการพนกังานให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ตามแผนฟืนฟูกิจการ   

- ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย มีจาํนวน 9,881 ลา้นบาท ลดลง 2,663 ลา้นบาท (21.2%) สาเหตุ

หลกัจากการปรับปรุงมูลค่าสิทธิการใชต้ามการเปลียนแปลงสัญญาเช่าเครืองบินตามแผนฟืนฟูกิจการ  

 ต้นทุนทางการเงิน ซึงเป็นการรับรู้ต้นทุนทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9    

(TFRS 9)  เพิมขึนจากปีก่อน 2,897 ลา้นบาท  (30.5%)   
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ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี จาํนวน 5,238 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยขาดทุนจากการปรับปรุงหนีสิน

ให้เป็นไปตามแผนฟืนฟูทีแกไ้ข  ขาดทุนจากการการบอกยกเลิกสัญญาทีมีภาระเกินควรกว่าประโยชน์ทีจะ    

พึงได ้ ขาดทุนจากการปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหนีสินตามการแกไ้ขสัญญาเช่า  กาํไรจากการตดัรายการหนีสิน

ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีทุนตดัจาํหน่าย   และกาํไรจากการปรับปรุงหนีสินให้เป็นไปตามคาํสังจาก         

เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ . )      

กาํไรจากการขายสินทรัพย์ จาํนวน 783 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 

- กําไรจากการขายเครืองบิน  จ ํานวน 96 ล้านบาท จากการขายเครืองบิน B747-400 จํานวน 3 ลํา,        

B737-400  2 ลาํ และ A300-600 1 ลาํ 

- กําไรจากการขายทรัพย์สิน จาํนวน 687 ลา้นบาท โดยเป็นกาํไรจากการขายทีดินและอาคารสํานักงาน 

จาํนวน  219  ลา้นบาท  ขายเครืองยนต ์จาํนวน 386 ลา้นบาท   ขายเครืองบินฝึกจาํลอง A330-300 จาํนวน 53 ลา้นบาท 

และจากการขายทรัพยสิ์นอืนๆ  

กําไรจากการขายเงินลงทุน  จาํนวน 16 ลา้นบาท จากการขายหุ้น บริษทั บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) รวมจาํนวน 8.91 ลา้นหุน้  

โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan  (“MSP”)  จากการปรับลดประมาณการภาษีของ

พนกังานทีเขา้โครงการ MSP B, C และ D  จาํนวน 610 ลา้นบาท ตามการจ่ายจริง  

รายการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงาน  ทาํให้ค่าใช้จ่ายลดลง จาํนวน 237 ลา้นบาท  จากการปรับปรุง

สวสัดิการพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอุตสาหกรรม   

เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างงาน จาํนวน 112 ลา้นบาท  โดยเป็นการจ่ายค่าชดเชยพนกังานกรณีเลิกจา้งพนกังาน

ทีต่างประเทศ อนัเนืองมาจากบริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการฟืนฟูกิจการ มีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงองค์กรทุกๆ ดา้น 

เพอืลดตน้ทุนและเพิมศกัยภาพในการแข่งขนั ตลอดจนบริหารจดัการกระแสเงินสดใหเ้ป็นไปตามแผนฟืนฟูกิจการ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครืองบินและสินทรัพย์สิทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน (กลบัรายการ)

จาํนวน 9,521 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเครืองบินและสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27) 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท ี9 จาํนวน 113 ลา้นบาท   

การปรับปรุงจาํนวนไมล์สะสม  628 ลา้นบาท จากการรับรู้จาํนวนไมลส์ะสมเพิมขึน  

ปรับปรุงรายการทีเกียวข้องกับการปรับมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้เครืองบิน ตามทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือ

ขอ้ตกลงหรือสญัญาเช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่า จาํนวน 656 ลา้นบาท 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลยีนเงินตราต่างประเทศ  จาํนวน 1,512 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทียงัไม่เกิดขึน (Unrealized FX Loss) จาํนวน 595 ลา้นบาท ซึงเกิดจากการปรับยอด

เงินกูร้วมหนีสินตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเครืองบิน และสินทรัพยห์นีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ 

วนัสินงวดจากการทีเงินบาทต่อเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ อ่อนค่าเมือเทียบ ณ 31 ธันวาคม 2565 กับ ณ 31 ธันวาคม 

2564  และขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึนแลว้ (Realized FX Loss) จาํนวน 917 ลา้นบาท  
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 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจาํนวน 4 ลา้นบาท ขาดทุนตาํกว่าปีก่อน 123 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอียดดงันี   

- บริษทัฯ ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   และเปลียน

การจัดประเภทจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนระยะยาวอืน จึงไม่ต้องรับรู้ผลกําไร/ ขาดทุนอีกต่อไป    

ในขณะทีปีก่อนรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษทั บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  76 ลา้นบาท 

- ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชนัแนล แอร์พอร์ตโฮเต็ล จาํกดั 5 ลา้นบาท  ลดลง

จากปีก่อน  ลา้นบาท 

- ส่วนแบ่งกาํไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาํกดั 11 ลา้นบาท  ในขณะทีปีก่อนขาดทุน 

.  ลา้นบาท 

- ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทั ครัวการบินภูเก็ต จาํกดั 10 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  ลา้นบาท 

 EBITDA หลงัหักเงินสดจ่ายหนีสินตามเงือนไขสัญญาเช่าเครืองบินรวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใช้

เครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)  ของปี 2565 มีกาํไรจาํนวน 17,241      ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึง

ขาดทุน 2,712 ลา้นบาท มีกาํไรเพิมขึน 19,953 ลา้นบาท   

 

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 

ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน  

หน่วย : ล้านบาท  ม.ค.-ธ.ค. 

  2565 2564 

เครืองบิน   998 89 

อืน ๆ (ทีไม่ใช่เครืองบิน)   18 30 

รวม   1,016 119 

ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายจ่ายเพือการลงทุน 1,016 ลา้นบาท  สูงกว่าปีก่อน 897 ลา้นบาท โดย

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซืออะไหล่เครืองบินหมุนเวียน  

 

สภาพคล่อง 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 34,540 ลา้นบาท 

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.4 ของสินทรัพยร์วม เพมิขึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 29,025 ลา้นบาท   

โดยสรุปเงินสดสุทธิไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง  ๆไดด้งันี 
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หน่วย : ล้านบาท 
   ม.ค.-ธ.ค. 

      2565   2564 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน  29,108 (9,847) 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  2,401 7,438 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (1,799) (758) 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียน       

      ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ผลกระทบจากผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 ทีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (666) 

 

(19) 

7 

 

 1 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง)    29,025 (3,159) 

ในปี 2565 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 29,108 ลา้นบาท    

สูงกว่าปีก่อน 38,955 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากรายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายบตัรโดยสาร  ในขณะทีมีเงินสดสุทธิ

ไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจาํนวน 2,401 ลา้นบาท  ตาํกว่าปีก่อน 5,037 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากเงินสดรับจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยแ์ละเงินลงทุนตาํกวา่ปีก่อน   และมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 1,799 ลา้นบาท 

สูงกว่าปีก่อน 1,041 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชําระคืนหนีสินตามสัญญาเช่า  อย่างไรก็ตาม บริษัท  

ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั ไดร่้วมลงนามในสัญญาสนบัสนุนทางการเงินของธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่ง

ประเทศไทย ในรูปแบบของสินเชือโครงการพิเศษเพือรักษาสภาพการจา้งงาน จาํนวน 50 ลา้นบาท  โดยมีการเบิก

ใชว้งเงินดงักล่าว จาํนวน 39 ลา้นบาท   เป็นผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2565  มี

จาํนวน 34,540  ลา้นบาท  เพิมขึน 29,025 ลา้นบาท จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที  31 ธันวาคม 

2564  ซึงมีอยูจ่าํนวน 5,515 ลา้นบาท 

 

 

 

เครืองบิน 

ณ  วันที  31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี เครืองบินทีใช้ทําการบิน  จํานวน 64 ลํา                

(รวมเครืองบิน A320-200 จาํนวน 20 ลาํ ซึงใชท้าํการบินโดยบริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั) มีเครืองบินทีจอด

ระยะยาว จาํนวน 22 ลาํ  และมีเครืองบินทีบริษทัฯ ปลดระวาง และเครืองบินอยู่ระหว่างดาํเนินการขายและพิจารณา        

ผูเ้สนอซือ รวมทงัสิน จาํนวน 17 ลาํ 
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 สินทรัพย์ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 198,178 ลา้นบาท เพิมขึนจาก

วนัที  ธนัวาคม 2564 จาํนวน  36,959  ลา้นบาท (22.9%) โดยมีรายละเอียด ดงันี 

% ของ % ของ

สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวม

สินทรพัย์หมุนเวยีน

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 34,540 17.4 5,515 3.4 +29,025 +526.3

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทถืีอไวเ้พอืขาย                  2,746 1.4                  4,321 2.7 -1,575 -36.4

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน ๆ 22,518 11.4 14,959 9.3 +7,559 +50.5

สินทรัพย์หมนุเวียน 59,804 30.2 24,795                    15.4 +35,009 +141.2

ทดิีน  อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 45,969                    23.2 34,493                    21.4 +11,476 +33.3

สินทรพัย์สิทธิการใช ้ 61,869                    31.2 69,652                    43.2 -7,783 -11.2

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืนๆ 30,536                    15.4 32,279                    20.0 -1,743 -5.4

รวมสินทรัพย์ 198,178                  100.0 161,219                  100.0 +36,959 +22.9

งบการเงินรวม

31 ธ.ค.2565 31 ธ.ค.2564 เปลียนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท   ล้านบาท    %

 

สินทรัพยห์มุนเวียนมีจาํนวน 59,804 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 30.2%  ของสินทรัพยท์งัหมด เพิมขึนจากวนัที             

31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน 35,009 ลา้นบาท (141.2%) โดยมีรายการทีเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัไดแ้ก่ 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิมขึน 29,025 ลา้นบาท (526.3%) จากเงินสดรับจากการดาํเนินงาน

และจากการขายทรัพยสิ์นและเงินลงทุน  

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ลดลง 1,575 ลา้นบาท (36.4%)  สาเหตุหลกัจากมีการจาํหน่าย

เครืองบิน  เครืองยนต ์และทีดินและอาคาร รวมทงัสินทรัพยอื์นๆ  ประกอบกบัมีการโอนเครืองบินแบบ A330-300 

นาํกลบัมาให้บริการ จาํนวน 3 ลาํ จดัประเภทเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถึงแมจ้ะมีการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าเครืองบิน ก็ตาม (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10)   

- สินทรัพยห์มุนเวียนอืนๆ เพมิขึน 7,559 ลา้นบาท (50.5%) สาเหตุหลกัเกิดจากลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอืนเพิมขึน 6,933 ลา้นบาท (69.2%)  จากยอดขายทีเพิมขึน  ประกอบกบัมีค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เพิมขึน โดย

ส่วนใหญ่เป็นค่านาํมนัเครืองบิน 

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ มีจาํนวน  45,969 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 23.2% ของสินทรัพยท์งัหมด

เพิมขึนจากวนัที 31 ธันวาคม 2564  เป็นจาํนวน 11,476 ลา้นบาท (33.3%) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรับโอนเครืองบิน

แบบ A380-800 จาํนวน 4 ลาํ มาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และรับโอนเครืองบินแบบ A330-300 ทีนาํกลบัมาให้บริการ 

จาํนวน 3 ลาํ มาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถือไวเ้พือขาย  ประกอบกบัมีการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

เครืองบิน  ถึงแมจ้ะมีการคิดค่าเสือมราคาเพิมขึน ก็ตาม  (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12)   
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- สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีจํานวน 61,869 ล้านบาท  หรือคิดเป็น 31.2%  ของสินทรัพย์ทังหมด ซึง

ประกอบด้วยสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าเงินทุน และภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเครืองบิน และสัญญาเช่า

ดาํเนินงานสินทรัพยถ์าวรอืน ลดลงจากวนัที 31 ธนัวาคม 2564  เป็นจาํนวน 7,783 ลา้นบาท  จากการปรับปรุงรายการ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ตามเงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือขอ้ตกลงหรือสัญญาเช่าใหม่

ของแต่ละสัญญาเช่ากบัผูใ้ห้เช่าเครืองบิน และมีการยกเลิกสัญญาเครืองบินเช่าซือ  การโอนเครืองบินแบบ A380-800 

จาํนวน 4 ลาํ ไปอยู่ในกลุ่มทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  รวมทงัการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์  ในขณะทีมีการรับ

มอบเครืองบินเช่าดําเนินการแบบ B777-300ER ใหม่ 3 ลํา โดยมีการรับมอบ 2 ลาํในไตรมาสที 1 และอีก 1 ลํา            

ในไตรมาสที 2  (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13)   

 

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืนๆ ลดลง 1,743 ลา้นบาท (5.4%)  โดยสาเหตุหลักเป็นการลดลงจากเงิน

ประกนับาํรุงรักษาเครืองบิน  รายได้คา้งรับตวับัตรโดยสาร และเงินมดัจาํสัญญาเช่าเครืองบิน 1,160 ลา้นบาท  

1,126 ลา้นบาท  และ 1,077 ลา้นบาท ตามลาํดบั  (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ 17)  ในขณะทีสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิมขึน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Asset)  ในปี 2565 เท่ากบัร้อยละ -0.14 ในขณะทีปีก่อนเท่ากบั

อตัราร้อยละ 29.75 

 

หนสิีน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 หนีสินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย มีจาํนวน 269,202 ลา้นบาท เพมิขึนจาก   

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน  36,732 ลา้นบาท (15.8%) โดยมีองคป์ระกอบหลกัของหนีสิน ดงันี 

% ของ % ของ

หนสีินรวม หนสีินรวม

หนีสินหมุนเวยีน 61,222 22.7 46,742 20.1 +14,480 +31.0

ส่วนของหนีสินระยะยาวทถึีงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 2,434 0.9 606 0.3 +1,828 +301.7

หนีสินระยะยาว             159,532 59.3             139,269 59.9 +20,263 +14.5

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนๆ 46,014 17.1 45,853 19.7 +161 +0.4

รวมหนสีิน 269,202 100.0 232,470 100.0 +36,732 +15.8

%

งบการเงินรวม

เปลียนแปลง31 ธ.ค.2565 31 ธ.ค.2564

ล้านบาท ล้านบาท   ล้านบาท

 
 

หนีสินหมุนเวียน ซึงคิดเป็นร้อยละ 22.7 ของหนีสินทงัหมด มีจาํนวน 61,223 ลา้นบาท เพิมขึนจาก ณ       

31 ธันวาคม 2564  จาํนวน  14,481  ลา้นบาท (31%)  สาเหตุหลกัจากรายไดรั้บล่วงหน้าจากการขายบตัรโดยสาร

เพมิขึน 17,926 ลา้นบาท จากยอดขายทีเพมิขึน 
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หนีสินระยะยาวรวมส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี ซึงคิดเป็นร้อยละ 60.2 ของ

หนีสินทงัหมด เพิมขึน 22,091 ลา้นบาท  (15.8%)  โดยสาเหตุหลกัจากการเพิมขึนของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการ

รับมอบเครืองบินเช่าใหม่ 3 ลาํ และการปรับปรุงมูลค่าหนีสินจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่าตามแผนฟืนฟูกิจการ 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2, 7.3, 18.1, 18.2, 19)     

หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ ซึงคิดเป็นร้อยละ 17.1 ของหนีสินทงัหมด เพิมขึน 161 ลา้นบาท  (0.4%) สาเหตุ

หลกัเกิดจากการประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน จากประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครืองบิน เครืองยนต์เครืองบิน และ

ส่วนประกอบอืนๆ สําหรับรายการซ่อมทีจะตอ้งจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญาเพือรับรู้ภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาเช่า

ดาํเนินงาน เพิมขึน 6,705 ลา้นบาท ตามการใช้งานของเครืองบิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4)  ในขณะทีมี

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีไม่หมุนเวียนอืน ลดลง 5,763 ลา้นบาท  (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6, 20)  และประมาณ

การหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังานลดลง 677 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ )   

ณ วนัที  ธันวาคม 2565  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผูถื้อ

หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)  เท่ากบั -2.28 เท่า เปรียบเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2564 ทีเท่ากบั -1.96 เท่า  

และมีอตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั -3.79 เท่า ในขณะทีปีก่อนเท่ากบั -3.26 เท่า 

 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565  ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยติดลบจาํนวน 71,024 ลา้นบาท       

ติดลบลดลงจากวนัที 31 ธนัวาคม 2564  จาํนวน 227 ลา้นบาท   

 

ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขึนในภายหน้า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯ มีหนีสินทีอาจเกิดขึนจากภาระผูกพนัทีมิไดแ้สดงในงบการเงิน  จาก

หนงัสือคาํประกนัทีออกโดยธนาคารในประเทศและต่างประเทศ  และภาระผกูพนัจากการบอกเลิกสัญญาทีมีภาระ

เกินควรกว่าประโยชน์ทีจะพึงได ้ตามมติทีประชุมคณะผูบ้ริหารแผน ซึงเป็นไปตามแผนฟืนฟูกิจการ รวมทงัภาระ

ผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเครืองบิน A350-900 จาํนวน  ลาํ ทีมีระยะเวลาเช่า  ปี (รายละเอียดตามหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 35) 
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สรุปผลการดาํเนินงานงบการเงินเฉพาะบริษทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน)   

ในปี 2565  บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทัฯ”) มีรายไดร้วม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) 

ทงัสิน 97,514  ลา้นบาท สูงกว่าปีก่อน 75,415 ลา้นบาท (341.3%)  สาเหตุสาํคญัเนืองจากรายไดจ้ากการขนส่งผูโ้ดยสาร

และสินคา้เพิมขึนรวม 75,049 ลา้นบาท (529.1%)  เป็นผลจากปริมาณการผลิตและการขนส่งเพิมขึนจากการทีบริษทัฯ 

กลบัมาดาํเนินการบินปกติ ในขณะทีในช่วง 10 เดือนแรกของปีก่อน บริษทัฯ ทาํการบินเฉพาะเทียวบินพิเศษและเทียวบิน

สนับสนุนนโยบายภูเก็ต Sandbox เท่านนั    นอกจากนีรายไดกิ้จการอืน เพิมขึน  2,264  ลา้นบาท (40.9%) จากจาํนวน     

สายการบินลูกคา้ทีเพิมขึน  สําหรับค่าใช้จ่ายรวม (ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว) ทงัสิน 86,307  ลา้นบาท  เพิมขึน

กว่าปีก่อน 48,302  ลา้นบาท (127.1%)  สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิมขึนตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที

เพมิขึน โดยเฉพาะอยา่งยงิค่านาํมนัเครืองบินทีเพมิขึนมากจากราคานาํมนัทีสูงขึนกวา่ปีก่อนถึง 63.8%  แต่มีค่าใชจ่้าย

บุคลากรลดลง   ส่งผลใหมี้กาํไรจากการดาํเนินงาน ก่อนตน้ทุนทางการเงิน ไม่รวมรายการทีเกิดขึนครังเดียว 11,207

ลา้นบาท เพิมขึนจากปีก่อน 27,113 ล้านบาท (170.5%)  โดยบริษทัฯ มีผลการดาํเนินงานดีขึนต่อเนืองมาตงัแต่    

ไตรมาสแรกทีกลบัมาบินในเทียวบินประจาํ (ไตรมาสที 4 ปี 2564)  โดยในไตรมาสที 4 ของปีนี บริษทัฯ ยงัคงมีผล

กาํไรจากการดาํเนินงานต่อเนืองมาจากไตรมาสก่อน ทีนบัเป็นไตรมาสแรกทีมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานตงัแต่มี

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19  

 บริษทัฯ มีรายการทีเกิดขึนครังเดียวส่วนใหญ่เกิดจากกลบัรายการผลขาดทุนจากดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ และ

กําไรจากการขายทรัพย์สิน ถึงแม้จะขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ โดยในปี 2565 มีรายการทีเกิดขึนครังเดียว-สุทธิเป็นรายไดร้วม 1,187 ลา้นบาท ในขณะทีปีก่อนเป็นรายได้

จาํนวน 80,774 ลา้นบาท 

 บริษทัฯ  มีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ  2,697 ลา้นบาท ในขณะทีปีก่อนมีกาํไร 58,275 ลา้นบาท  คิดเป็น

กาํไรต่อหุน้ 1.24 บาท เปรียบเทียบกบัปีก่อนทีกาํไรต่อหุน้ 26.70 บาท  โดยมี EBITDA หลงัหกัเงินสดจ่ายหนีสินตาม

เงือนไขสัญญาเช่าเครืองบินรวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใช้เครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)      

ในปี 2565 เป็นกาํไรจาํนวน 19,689  ลา้นบาท  สูงกวา่ปีก่อน 19,209 ลา้นบาท  
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินทีสําคัญ (Financial Performance) - งบการเงินเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 ม.ค.-ธ.ค. 

2565 2564 
เปลยีนแปลง 

ล้านบาท % 

รายได้รวม 97,514 22,099   +75,415   +341.3 

  -  ค่าโดยสารและค่านาํหนกัส่วนเกิน 65,489 3,278   +62,211 +1,897.8 

  -  ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภณัฑ ์ 23,743 10,905   +12,838 +117.7 

  -  รายไดกิ้จการอืน 7,793 5,529   +2,264 +40.9 

  -  อืนๆ 489 2,387   -1,898 -79.5 

ค่าใช้จ่ายรวม 86,307 38,005   +48,302 +127.1 

  -  ค่านาํมนัเครืองบิน 34,593 5,183   +29,410 +567.4 

  -  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานไม่รวมนาํมนั 51,714 32,822   +18,892 +57.6 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิ      

     ไม่รวมรายการทเีกดิขึนครังเดยีว 11,207 (15,906)        +27,113 +170.5 

ตน้ทุนทางการเงิน 11,148 9,371   +1,777   +19.0 

กาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานไม่รวมรายการทีเกดิขึนครังเดยีว 59 (25,277)   +25,336   +100.2 

    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองบินและสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    

         และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน (กลบัรายการ) 9,521 20,013   -10,492   -52.4 

    โครงการร่วมใจจากองคก์ร 610 (4,681) +5,291   +113.0 

    กาํไรจากการขายสินทรัพย ์ 783 1,593   -810   -50.8 

    การปรับปรุงผลประโยชน์พนกังานจากการปรับโครงสร้างองคก์ร   237 8,840 -8,603   -97.3 

    กาํไรจากการขายเงินลงทุน   16 3,453   -3,437   -99.5 

    เงินชดเชยกรณีเลิกจา้งงาน (112) (1,306) +1,194   +91.4 

    ปรับปรุงจาํนวนไมลส์ะสม (628) -   -628   - 

    ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (1,488) (8,472)   +6,984   +82.4 

    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึงเป็นไปตาม  TFRS 9  (2,514) (473)   -2,041   -431.5 

    กาํไร(ขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี   (5,238) 61,807   -67,045   -108.5 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,246 55,497   -54,251   -97.8 

กาํไรสุทธิ 2,697 58,275   -55,578   -95.4 

กาํไรต่อหุ้น                                                                                  (บาท)             1.24        26.70         -25.46   -95.4 
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 ม.ค.-ธ.ค. 

2565 2564 
เปลยีนแปลง 

ล้านบาท % 

ข้อมูลการดาํเนินงานทีสําคญั     

EBITDA หลงัหกัค่าเช่าเครืองบิน                                      (ลา้นบาท) 19,689 480   +19,209   +4,001.9 

จาํนวนผูโ้ดยสาร                                 (ลา้นคน)              4.71            0.19           +4.52 +2,378.9 

ปริมาณการผลิตดา้นผูโ้ดยสาร (ลา้นทีนงั-กิโลเมตร) 34,582 9,908   +24,674  +249.0 

ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสาร (ลา้นคน-กิโลเมตร) 23,201 1,276   +21,925  +1,718.3 

อตัราส่วนการบรรทุกผูโ้ดยสาร (%)              67.1           12.9   +54.2 

รายไดจ้ากผูโ้ดยสารเฉลียต่อหน่วย (บาท/คน-ก.ม.)              2.81            2.53            +0.28  +11.1 

ปริมาณการผลิตดา้นพสัดุภณัฑ ์ (ลา้นตนั-กิโลเมตร) 2,032 581 +1,451  +249.7 

ปริมาณการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (ลา้นตนั-กิโลเมตร) 1,283 547 +736  +134.6 

อตัราส่วนการขนส่งพสัดุภณัฑ ์ (%)             63.1             94.1   -31.0 

นาํหนกัพสัดุภณัฑข์นส่ง (พนักก.) 286,522 128,600 +157,922  +122.8 

รายไดจ้ากพสัดุภณัฑเ์ฉลียต่อหน่วย (บาท/ตนั-กม.)            18.25          19.63 -1.38  -7.0 

จาํนวนเครืองบิน ณ 31 ธ.ค.                                               (ลาํ)                66 67 -1          -1.5 

ชวัโมงปฏิบติัการบิน                   (ชวัโมง)  144,392 40,533 +103,859 +256.2 

อตัราการใชป้ระโยชน์เครืองบินเฉลีย (ชวัโมง/ลาํ/วนั)             11.4              5.3               +6.1     +115.1 

อตัราแลกเปลียนเฉลีย     

   1 USD    : THB 35.0614 31.9771 +3.0843 +9.6 

  1 EUR    : THB 36.8731 37.8123 -0.9392  -2.5 

  100 JPY : THB 26.7756 29.1454 -2.3698  -8.1 

ราคานาํมนัเฉลีย                               (USD/BBL)           135.16        82.54           +52.62 +63.8 

หมายเหตุ : EBITDA หลงัหักค่าเช่าเครืองบิน  =  รายได ้(ไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปลียน กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี และกาํไรจากการ

ขายเงินลงทุน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใช้เครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)  ตน้ทุนทางการเงิน ภาษี     

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครืองบินและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน  ผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าซึงเป็นไปตาม TFRS  และผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ) หักเงินสดจ่ายหนีสินตามเงือนไขสัญญาเช่า

เครืองบิน รวมค่าเช่าเครืองบินทีคาํนวณจากการใชเ้ครืองบินทีเกิดขึนจริง (Power by the Hour)  

 

 สินทรัพย์ งบการเงนิเฉพาะบริษทั การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 198,299 ลา้นบาท 

เพมิขึนจากวนัที  31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 35,640 ลา้นบาท (21.9%)   สาเหตุหลกัเกิดจาก 
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% ของ % ของ

สินทรัพย์รวม สินทรัพย์รวม

สินทรพัย์หมุนเวยีน

   เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 34,042 17.1 5,122 3.1 +28,920 +564.6

   สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนทถืีอไวเ้พอืขาย                  2,746 1.4                  4,321 2.7 -1,575 -36.4

   สินทรพัย์หมุนเวยีนอืน ๆ 22,582 11.4 17,456 10.7 +5,126 +29.4

สินทรัพย์หมนุเวียน 59,370 29.9 26,899                    16.5 +32,471 +120.7

ทดิีน  อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 45,918                    23.2 34,443                    21.2 +11,475 +33.3

สินทรพัย์สิทธิการใช ้ 56,296                    28.4 62,326                    38.3 -6,030 -9.7

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืนๆ 36,715                    18.5 38,991                    24.0 -2,276 -5.8

รวมสินทรัพย์ 198,299                  100.0 162,659                  100.0 +35,640 +21.9

   %

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธ.ค.2565 31 ธ.ค.2564 เปลียนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท   ล้านบาท

 

- สินทรัพยห์มุนเวียนเพิมขึนจาํนวน 32,471 ลา้นบาท (120.7%) สาเหตุหลกัเกิดจากเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 28,920 ลา้นบาท  ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืนเพิมขึน 4,504 ลา้นบาท จากยอดขาย

ทีเพิมขึน  ประกอบกบัค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ทีเพิมขึน ในขณะทีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย ลดลง 1,575 

ลา้นบาท จากการโอนเครืองบินแบบ A330-300 ทีนาํกลบัมาให้บริการ จาํนวน  3 ลาํ จดัประเภทเป็นทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์  รวมทังมีการจาํหน่ายเครืองบิน  เครืองยนต์ และทีดินและอาคารบางส่วนให้แก่ผูซื้อ (หมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 10)   

- ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ เพิมขึนจาํนวน 11,475  ลา้นบาท (33.3%) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการ         

รับโอนเครืองบินแบบ A330-300 ทีนาํกลบัมาให้บริการ จาํนวน 3 ลาํ มาจากสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนถือไวเ้พือขาย 

และ รับโอนรับโอนเครืองบินแบบ A380-800 จาํนวน  ลาํ มาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  ประกอบกบัมีการกลบั

รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเครืองบิน  ถึงแมจ้ะมีการคิดค่าเสือมราคาเพิมขึน ก็ตาม (หมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ้ 12)   

- สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ซึงประกอบดว้ยสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าเงินทุนและภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า

ดาํเนินงานเครืองบิน และสัญญาเช่าดาํเนินงานสินทรัพยถ์าวรอืนลดลง 6,030 ลา้นบาท  จากการปรับปรุงรายการ

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามเงือนไขค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าตามทีกาํหนดไวใ้นหนังสือขอ้ตกลงหรือสัญญา       

เช่าใหม่ของแต่ละสัญญาเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าเครืองบิน และมีการยกเลิกสัญญาเครืองบินเช่าซือ  การโอนเครืองบินแบบ 

A380-800 จาํนวน  ลาํ ไปอยู่ในกลุ่มทีดิน อาคาร และอุปกรณ์  รวมทงัการคิดค่าเสือมราคาของสินทรัพย ์  ในขณะทีมี

การรับมอบเครืองบินเช่าดาํเนินการใหม่  ลาํ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13)   
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 หนสิีน งบการเงนิเฉพาะบริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  มีหนีสินรวมจาํนวน 261,792 ลา้นบาท 

เพมิขึนจากวนัที  31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน  32,475  ลา้นบาท (14.2%) สาเหตุหลกัเกิดจาก 

% ของ % ของ

หนสีินรวม หนสีินรวม

หนีสินหมุนเวยีน 58,956                   22.5 45,680                   19.9 +13,276 +29.1

ส่วนของหนีสินระยะยาวทถึีงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี                 2,430                     0.9                    594                     0.3 +1,836 +309.1

หนีสินระยะยาว             159,531                   61.0             139,267                   60.7 +20,264 +14.6

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืนๆ 40,875                   15.6 43,776                   19.1 -2,901 -6.6

รวมหนสีิน 261,792 100.0 229,317 100.0 +32,475 +14.2

ล้านบาท ล้านบาท   ล้านบาท %

งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธ.ค.2565 31 ธ.ค.2564 เปลียนแปลง

 

- หนีสินหมุนเวียนเพิมขึน 13,276 ลา้นบาท (29.1%)  สาเหตุหลกัจากรายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายบตัร

โดยสารเพิมขึน 17,928 ลา้นบาท จากยอดขายทีเพมิขึน 

- หนีสินระยะยาวรวมส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี เพิมขึน 22,100 ลา้นบาท 

(15.8%)  โดยสาเหตุหลกัจากการเพิมขึนของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับมอบเครืองบินเช่าใหม่  ลาํ และการ

ปรับปรุงมูลค่าหนีสินจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6.2, 7.3, 18.1, 18.2, 19)      

- หนีสินไม่หมุนเวียนอืนๆ ลดลง 2,901 ลา้นบาท  (6.6%) สาเหตุหลกัเกิดจากมีเจา้หนีการคา้และเจา้หนี

ไม่หมุนเวียนอืน ลดลง 5,763 ล้านบาท  (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6, 20)  และประมาณการหนีสิน            

ไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานลดลง 669 ลา้นบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23)   ในขณะที

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน จากประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครืองบิน เครืองยนตเ์ครืองบิน และส่วนประกอบ

อืนๆ สําหรับรายการซ่อมทีจะตอ้งจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญาเพือรับรู้ภาระผูกพนัภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน 

เพมิขึน 3,720 ลา้นบาท ตามการใชง้านของเครืองบิน (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24)   

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงนิเฉพาะบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  มีส่วนของผูถื้อหุน้ติดลบจาํนวน 63,493         

ลา้นบาท  ติดลบลดลงจากวนัที 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 3,165 ลา้นบาท  สาเหตุหลกัเกิดจากผลกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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4. ปัจจยัทมีีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566  ยงัคงไดรั้บผลกระทบต่อเนืองจากปี 2565  

เศรษฐกิจโดยรวมยงัคงชะลอตวัจากหลายปัจจยั อาทิ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะวิกฤตความขดัแยง้

ระหว่างรัสเซียและยูเครน  วิกฤตค่าครองชีพจากอตัราเงินเฟ้อทีเพิมสูงขึน ราคานาํมนัในระดบัทีสูง ความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลียน สภาวะการเงินโลกทีตึงตวัตามการปรับขึนอตัราดอกเบียอย่างต่อเนืองของธนาคารกลางทวัโลก 

และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน   อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้ประกาศเปิดประเทศตังแต่วนัที 8 มกราคม 2566 

หลงัจากทีดาํเนินนโยบาย Zero-COVID มายาวนานกว่า 3 ปี (นบัตงัแต่เกิดการระบาดของไวรัสในปี 2562)  ซึงถือ

ว่าเป็นสัญญาณทีดีต่อการคา้ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจการท่องเทียว  สมาคมขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบินจะเติบโตได้ต่อเนือง กลับมาทาํกําไรได้ในปี 2566 

จาํนวน 4.7 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ  โดยจะมีปริมาณผูโ้ดยสารคิดเป็นร้อยละ 85 ของระดบัก่อนวิกฤตในปี 2562 

ในขณะทีปริมาณสินค้าและพัสดุภัณฑ์จะลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4 แต่จะสูงกว่าระดับก่อนวิกฤตในปี 2562            

ทีประมาณร้อยละ 5 โดยสายการบินในภูมิภาคยุโรปและตะวนัออกกลางจะกลบัมามีกําไรในปี 2566 ร่วมกับ       

สายการบินในภูมิภาคอเมริกาเหนือ  

 สําหรับบริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน)  มีแผนเพิมความถีเทียวบินและให้บริการเส้นทางบินใหม่

เพมิเติม เพือรองรับปริมาณความตอ้งการเดินทางทียงัมีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนือง ตลอดจนเร่งขยายขนาดฝูงบิน

ทงัโดยการนาํเครืองบินในฝูงบินของบริษทัฯ ไดแ้ก่เครืองบินแบบ B777-200ER กลบัมาใหบ้ริการเพมิอีก 2 ลาํ และ 

ในปี 2566 บริษทัฯ มีแผนการจดัหาอากาศยานเพิมเติมรวมทงัสินเป็นจาํนวน 9 ลาํ ตามแผนฟืนฟูกิจการฉบบัแกไ้ข

ทีศาลเห็นชอบแลว้เมือวนัที 20 ตุลาคม 2565  โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาเช่าดาํเนินการอากาศยาน

แบบ A350-900 จาํนวน 2 ลาํ ซึงคาดว่าจะปฏิบัติการบินไดใ้นไตรมาสที 2 ของปี 2566 ในเส้นทางสตอกโฮล์ม 

จาการ์ตา และเมลเบิร์น   นอกจากนี บริษทัฯ มีแผนเพิมความถีเทียวบิน อาทิ โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา 

โซล ไทเป ฮ่องกง สิงคโปร์ กลักตัตา มุมไบ เป็นตน้ และกลบัมาให้บริการเส้นทางบินเพิมเติมในเส้นทางประเทศ

จีนในช่วงต้นปี ได้แก่ ปักกิง เซียงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู กว่างโจว เพือรองรับปริมาณความต้องการเดินทางทียงัมี

แนวโนม้เติบโตอย่างต่อเนือง  ทงันี บริษทัฯ มีความมนัใจว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูโ้ดยสารและ

บรรลุเป้าหมายรายไดที้กาํหนดไวต้ามแผนฟืนฟูกิจการ   นอกจากนนั บริษทัฯ คาดหมายว่าจะสามารถดาํเนินการ

ปรับโครงสร้างทุนใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2567 ซึงหากการดาํเนินการเป็นไปตามขอ้เสนอขอแกไ้ขแผน ส่วนของทุน

จะกลบัมาเป็นบวกในปี 2567 และหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะสามารถกลบัมาทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้

ในปี 2568 สามารถสร้างความเชือมนัใหแ้ก่เจา้หนี ผูถื้อหุน้เดิมและนกัลงทุน ในการใหก้ารสนบัสนุนบริษทัฯ และ

ร่วมเป็นส่วนหนึงของบริษทัฯ ทีจะกลบัมาเติบโตขึนอยา่งแขง็แกร่งต่อไปในอนาคต 
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5. สรุปอตัราส่วนทางการเงินทีสําคัญ 

2565 2564 2565 2564

อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.04 0.69 2.17 0.78 

อัตราส่วนแสดงความสามารถ ในการหากาํไร (Profitability Ratio)

อัตรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน ร้อยละ (4.37) (122.93) 0.06 (114.38)

อัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ร้อยละ (0.24) 232.09 2.77 263.70 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น ร้อยละ (0.35) (55.14) (4.14) (60.11)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ (0.14) 29.75 1.49 31.32 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนสิีนทมีีภาระดอกเบยีต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น เท่า (2.28) (1.96) (2.55) (2.10)

อัตราส่วนหนสิีนรวมต่อส่วนของผ ู้ถือหุ้น เท่า (3.79) (3.26) (4.12) (3.44)

อัตราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบยี เท่า 1.44 (0.29) 1.85 0.05 

อัตราส่วนหนสิีนสุทธิต่อ EBITDA เท่า 12.88 (83.69) 11.02 467.09 

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพัน เท่า 1.19 (0.13) 1.43 0.13 

ม.ค.-ธ.ค.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 
ความหมายและสูตรในการคํานวณอตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 

 =  สินทรัพยห์มุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พือขาย) / หนีสินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับ 

ดา้นการขนส่งทียงัไม่ถือเป็นรายได)้ 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Operating Profit (Loss) Margin) 

 =  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน/รายไดร้วม(ไม่รวมอตัราแลกเปลียน  กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี 

และปรับปรุงจาํนวนไมลส์ะสม) 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin) 

=  กาํไร (ขาดทุน)สุทธิ / รายไดร้วม(ไม่รวมอตัราแลกเปลียน  กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี และปรับปรุง

จาํนวนไมลส์ะสม) 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on  Equity) 

 =  กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้เฉลีย  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)  

 =  กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ / สินทรัพยร์วมเฉลีย 

อตัราส่วนหนสิีนทีมีภาระดอกเบียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)  

 =  (เงินกูยื้มระยะสนั+หนีสินระยะยาวรวมส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
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อตัราส่วนหนสิีนรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)  

 =  หนีสินรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบยี (Interest Coverage Ratio)  

=   รายได ้(ไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปลียน กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี  และกาํไรจากการขายเงิน

ลงทุน) - ค่าใชจ่้าย (ไม่รวมตน้ทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย ผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของเครืองบินและสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอุปกรณ์การบินหมุนเวียน  ผลขาดทุนจากการดอ้ย

ค่าซึงเป็นไปตาม TFRS 9 และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ) (EBITDA) / 

ดอกเบียจ่าย 

อตัราส่วนหนสิีนสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt to EBITDA) 

 =  (หนีสินรวม – เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / EBITDA 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (Debt Service Coverage Ratio)  

 =  EBITDAR / (การชาํระคืนหนีสินระยะยาวและหนีสินตามสัญญาเช่า + ดอกเบียจ่าย + ค่าเช่าเครืองบิน

และอะไหล่)  
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6.  รายการระหว่างกนั 

     6.1    บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนัทีสาํคญักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษทัทีอาจมีความขดัแยง้ สาํหรับปี 2565 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 ดงันี 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

กระทรวงการคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ โดยถือหุน้ประมาณร้อยละ 47.86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กระทรวงการคลงักูเ้งินจากสถาบนั

การเงินต่างประเทศ ให้บริษทัฯ กูต่้อ  

- เงินกูย้มืคงคา้ง 

- เงินกูย้มืคงคา้งตามแผนฟืนฟู 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียรอตดับญัชี 

 

 

 

 

11,721.78 

0.00 

0.00 

135.90 

 

 

 

 

6,082.08 

0.00 

0.00 

351.95 

 

 

 

12,496.88 

 

1,158.94 

1,146.23 

0.00 

 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

 

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 และ  

2.บริษทัฯ มีรายการเช่าทีดินจากท ี

ราชพสัดุ  

8.63 8.03 8.47 

 

- ก ํ า ห น ด จ า ก ร า ค า ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ 

เช่น เดียวกับทีก ําหนดให้กับบุ คคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

  3.บริษทัฯขายบตัรโดยสารเครืองบิน

ให้แก่กระทรวงการคลงั 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

0.16 

- ก ํ า ห น ด จ า ก ร า ค า ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ 

เช่น เดียวกับทีก ําหนดให้กับบุ คค ลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

ธนาคารออมสิน  กระทรวงการคลงั ซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ มอีาํนาจควบคุมธนาคารออมสิน 

 

 

 

 

 

1.บริษทัฯ ทาํสัญญาวงเงินกูป้ระเภท

เงินทุนหมุนเวยีนกบัธนาคารออมสิน

จาํนวนเงิน 3,500 ลา้นบาท มีการใช้

วงเงินกู ้

- ยอดเงินคงคา้ง 

- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู ้

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

 

 

 

 

2.บริษทัฯ ขายบตัรโดยสารเครืองบิน 

ให้บริการเช่าพนืทีและบริการอืนๆ แก่

ธนาคารออมสิน 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

3,500.00 

0.00 

119.22 

119.22 

 

 

 

 

 

 

 

0.63 

0.00 

 

 

 

 

3,500.00 

0.00 

212.96 

212.96 

 

 

 

 

 

 

 

0.18 

0.00 

 

 

 

 

3,500.00 

1.37 

530.08 

522.89 

 

 

 

 

 

 

 

2.51 

2.03 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

หมายเหตุ 

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี2563 เป็นอตัราผดิ

นดัชาํระ  

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี 2564-65 เป็น

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามสัญญาเดิม 

- กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

ธนาคารเพอืการ

ส่งออกและนาํเขา้

แห่งประเทศไทย 

 กระทรวงการคลงั ซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมธนาคารเพือการ

ส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

1.บริษทัฯ ทาํสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวกบั

ธนาคารเพอืการส่งออกและนาํเขา้แห่ง 

ประเทศไทย  

- ยอดเงินคงคา้ง 

- เงินกูย้มืคงคา้งตามแผนฟืนฟ ู

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียรอตดับญัชี 

2.บริษัทฯ ทําสัญญาวงเงิน กู้ประเภท

เงินทุนหมุนเวียนกับธนาคารเพือการ

ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย

จาํนวนเงิน 1,500 ล้านบาท มีการใช้

วงเงินกู ้ 

- ยอดเงินคงคา้ง 

- เงินกูย้มืคงคา้งตามแผนฟืนฟ ู

- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู ้

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียรอตดับญัชี 

 

 

 

 

605.90 

 

 

37.45 

 

 

 

 

 

 

1,485.55 

 

 

 

22.18 

 

 

 

 

568.48 

 

 

19.44 

 

 

 

 

 

 

1,452.83 

 

 

 

11.93 

 

 

 

398.74 

 

39.92 

37.62 

 

 

 

 

 

 

1,500.00 

 

1.50 

170.67 

165.38 

-การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติ

ของธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

กบัการกาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการ

อืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

-ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 และ  

 

-การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติ

ของธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

กบัการกาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการ

อืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

-ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

  3.บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครืองบิน

ให้แก่ธนาคารเพือการส่งออกและ

นาํเขา้แห่งประเทศไทย 

- ยอดรายไดร้วม 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

0.04 

 

- กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

ธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 

 กระทรวงการคลงั ซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมธนาคารอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 

1.บริษทัฯ ทาํสัญญาเงินกูย้มื ระยะยาว

กบัธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

- ยอดเงินคงคา้ง 

- เงินกูย้มืคงคา้งตามแผนฟืนฟู 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียรอตดับญัชี 

 

 

 

 

1,273.73 

 

 

78.36 

 

 

 

 

1,195.37 

 

 

54.06 

 

 

 

2,500.00 

 

253.72 

233.68 

 

 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 และ  
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

ธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

 กระทรวงการคลงั ซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯ  เป็นผูค้วบคุมธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) โดยผา่นทางธนาคารแห่งประเทศ

ไทยและกองทุนเพอืการฟืนฟูและพฒันาระบบ

สถาบนัการเงิน  

 

1.บริษทัฯ ทาํสัญญาวงเงินกูป้ระเภท

เงินทุนหมุนเวยีนกบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 3,000 ลา้น

บาท มีการใชว้งเงินกู ้ 

- ยอดเงินคงคา้ง 

- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู ้

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

 

 

2.บริษัทฯ ทําสัญญาวงเงิน กู้ประเภท

เงินทุนหมุนเวยีนกับธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) จาํนวนเงิน 3,500 ลา้น

บาท มีการใชว้งเงินกู ้

- ยอดเงินคงคา้ง 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

2,260.73 

 

            76.86 

            76.86 

           

 

 

 

 

 

3,500.00 

39.90 

39.90 

 

 

 

 

 

 

 

2,260.73 

 

            63.84 

            63.84 

 

 

 

 

 

 

3,500.00 

128.63 

128.63 

 

 

 

 

 

 

 

2,260.73 

0.86 

284.66 

260.69 

 

 

 

 

 

 

3,500.00 

385.11 

378.00 

 

 

 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

หมายเหตุ 

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี2563 เป็นอตัราผดิ

นดัชาํระ  

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี 2564-65 เป็น

อตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามสัญญาเดิม 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั 

หมายเหตุ 

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี2563 เป็นอตัราผดิ

นดัชาํระ  

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี 2564-65 เป็นอตัรา

ดอกเบียทีแทจ้ริงตามสัญญาเดิม 



28 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

3.บ ริษั ท ฯ  ข ายหุ้ น กู้ ให้ แ ก่ ธน า ค าร 

กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

- มูลค่าหุน้กู ้

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียตามแผนฟืนฟู 

 

4.บริษทัฯ ขายบริการให้เช่าสํานักงาน ตู ้

ATM ค่านํา-ไฟ  แล ะ Lease line แก่

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

5.บริษทัฯ ซือบริการรับ-ส่ง เงินสดของ

บริษัท ฯ และจ่ายค่าธรรมเนียมจัด

จาํหน่าย  หุ้นกูใ้ห้กบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

832.00 

 

 

12.48 

 

 

 

 

2.72 

0.16 

 

 

 

 

 

0.00 

0.13 

 

 

832.00 

 

 

6.80 

 

 

 

 

3.30 

0.22 

 

 

 

 

 

2.84 

0.13 

 

 

832.00 

32.15 

33.33 

 

 

 

 

 

3.05 

0.11 

 

 

 

 

 

3.92 

0.15 

 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

 

 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

 



29 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ไปรษณียไ์ทย 

จาํกดั 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั และของบริษทัฯ 

1.บริษทัฯ ซือบริการฝากส่งไปรษณียใ์น

ประเทศและต่างป ระเท ศ แล ะซื อ

อุปกรณ์ จาก บริษัท  ไปรษณี ย์ไทย 

จาํกดั  

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

.บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครืองบิน 

ให้แก่ บริษทัไปรษณียไ์ทย จาํกดั 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

0.27 

0.00 

 

 

 

       0.00 

        0.00 

 

 

 

 

0.14 

0.00 

 

 

 

                0.00 

                 0.00 

 

 

 

 

0.62 

0.01 

 

 

 

        0.22 

       0.00 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

 

 

 

 

- กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

       



30 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

การท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย 

 กระทรวงการคลงัซึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมการท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย 

1.บริษทัฯ จ่ายค่าโฆษณา และ ส่งเสริม

การขาย ใหแ้ก่ การท่องเทียวแห่ง

ประเทศไทย 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

0.00 

0.52 

 

 

 

0.00 

0.24 

 

 

 

0.00 

0.11 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

  2.บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครืองบิน 

และให้เช่าสํานักงานแก่การท่องเทียว

แห่งประเทศไทย 

- ยอดรายไดร้วม 

    - ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

   16.17 

     5.23 

 

 

 

10.15 

     1.13 

 

 

 

18.17 

      0.73 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

บริษทั อสมท จาํกดั 

(มหาชน) 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

อสมท จาํกดั (มหาชน) และของบริษทัฯ 

1.บริษัทฯ จ่ายค่าโฆษณา ให้แก่ บริษัท 

อสมท จาํกดั (มหาชน) 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

 

0.00 

0.87 

 

 

 

0.00 

0.87 

 

 

 

1.63 

0.87 

 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

 



31 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ 

บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) และของบริษทัฯ  

1.บริษัทฯ ซือนํามันรถยนต์และและ

นาํมนัหล่อลืนจากบริษทั ปตท. จาํกัด 

(มหาชน)  

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

- เงินกูย้มืคงคา้งตามแผนฟืนฟู 

- ดอกเบียรอตดับญัชี 

 

 

.บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครืองบิน 

และให้บริการสอบเทียบเครืองมือ วดั 

(AC Dielectric Tester) ให้ แ ก่ บ ริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

- ยอดรายไดร้วม 

 

 

 

0.00 

0.17 

1.17 

0.33 

 

 

 

 

 

 

16.33 

 

 

 

0.06 

1.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

18.60 

1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.37 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 

 

 

 

 

 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 



32 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ท่าอากาศยาน

ไทยจาํกดั (มหาชน) 

 กระทรวงการคลังเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) และ

ของบริษทัฯ  

 

1.บริษัทฯ ประกอบกิจการและเช่าพืนที

ใน เขตท่ าอาก าศยาน ต่างๆ  เพื อใช้

สําหรับจอดอากาศยาน จอดพาหนะ  

ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์ภาคพืนดิน 

เก็บตูค้อนเทนเนอร์ ทีทาํการสํานักงาน

สายการบิ น  และบ ริการอืน ๆ จาก

บ ริ ษั ท  ท่ าอ าก าศ ย าน ไท ย จํากั ด 

(มหาชน) 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,865.62 

890.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,642.18 

891.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,577.76 

892.59 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

  2.บ ริษัท ฯ  มี รายได้จากก ารขายบัตร

โดยสารเครืองบิน และไดรั้บส่วนแบ่ง

ร า ย ไ ด้  2% จ า ก ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ

ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ใ ช้ ส น า ม บิ น 

(Passenger Service Charges) ใ ห้ กั บ

บ ริ ษั ท  ท่ า อ า ก าศ ย าน ไ ท ย จํา กั ด 

(มหาชน) 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

18.52 

33.70 

 

 

 

 

 

 

 

0.51 

13.97 

 

 

 

 

 

 

 

23.18 

13.42 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  



33 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน)  

 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) และ

ของบริษทัฯ 

 

1.บริษทัฯ ขายหุน้กูใ้ห้แก่  บริษทั กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

- มูลค่าหุน้กู ้

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียตามแผนฟืนฟู 

 

 

 

933.00 

 

 

13.99 

 

 

 

933.00 

 

 

17.48 

 

 

 

933.00 

46.54 

49.47 

 

 

 

 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 

 

2.บริษทัฯ เช่าช่องสัญญานอินเตอร์เน็ต

จาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั 

(มหาชน) 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

 

0.00 

2.51 

 

 

 

 

0.25 

2.51 

 

 

 

 

3.20 

2.42 

 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  



34 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท ทีโอที จ ํากัด 

(มหาชน) 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และของบริษทัฯ 

1.บริษทัฯ ขายหุน้กูใ้ห้แก่  บริษทั ทีโอที 

จาํกดั (มหาชน) 

- มูลค่าหุน้กู ้

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียคา้งจ่าย 

- ดอกเบียตามแผนฟืนฟู 

 

 

 

415.00 

 

 

6.22 

 

 

 

415.00 

 

 

7.11 

 

 

 

415.00 

15.93 

16.80 

 

 

- การกาํหนดราคา/เงือนไข/อตัราดอกเบีย/

ค่าธรรมเนียมวงเงินกูเ้ป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจ ซึงเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัการ

กาํหนดให้กบับุคคลหรือกิจการอืนทีไม่

เกียวขอ้งกนั  

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 

  2.บริษทัฯ เช่าเส้นใยแกว้นาํแสงจาก  

บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

0.00 

7.09 

 

 

0.42 

7.07 

 

 

7.47 

6.23 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 



35 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

สถาบนัการบินพล

เรือน 

 

 กระทรวงการคลงัซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ

บริษทัฯ มีอาํนาจควบคุมสถาบนัการบินพลเรือน 

1.บริษทัฯ จดัส่งนกับินบริษทัฯ ไปอบรม

ดา้นกิจการบิน จาก สถาบนัการบินพล

เรือน 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

0.00 

10.00 

 

 

 

0.00 

10.00 

 

 

 

9.34 

10.00 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  



36 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ไทย-อะมาดิ

อุส เซาทอี์สตเ์อเชีย 

จาํกดั  

(บริษทัยอ่ย) 

 บริษัทฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัไทย-

อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ ํากัด โดยถือหุ้น

ประมาณร้อยละ 55 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่    

- นายชาย เอียมศิริ บริษทัฯ แต่งตงัให้ไปดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาทอี์สตเ์อเชีย 

จาํกดั  

- นายกรกฏ ชาตะสิงห์ บริษทัฯ แต่งตงัให้ไปดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์

อีสตเ์อเชีย จาํกดั 

1.บริษัทฯ ขายบัตรโดยสารเครืองบิน 

และให้บริการเช่าพืนทีสํานักงานและ

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้แก่ บริษัท 

ไท ย - อ ะมาดิอุส  เซ าท์อีส ต์เอ เชีย 

จาํกดั  

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

 

 

6.20 

1.04 

 

 

 

 

 

 

6.62 

0.99 

 

 

 

 

 

 

9.26 

0.78 

 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

     



37 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บ ริ ษั ท  วิ ง ส แ ป น 

เซอร์วสิเซส จาํกดั  

(บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั วงิส

แปน เซอร์วสิเซส จาํกดั โดยถือหุน้ประมาณ

ร้อยละ  และมีอาํนาจควบคุม 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่    

-  นายสุวรรธนะ  สีบุญเรือง บริษทัฯ แต่งตงัใหไ้ป

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ของ บริษทัวงิสแปน 

เซอร์วสิเซส จาํกดั และลาออกจากตาํแหน่งเมือ

วนัที 30 เม.ย.65 

-  นางจนัทริกา โชติกเสถียร บริษทัฯ แต่งตงัใหไ้ป

ดํารงตําแหน่งกรรมการของ บริษัท วิงสแปน 

เซอร์วสิเซส จาํกดั เมือวนัที  เม.ย.  

 

1.บ ริษัทฯ ซือบริการจัดส่งพนักงาน

แรงงานภายนอก เพือปฏิบัติงานใน

บริษทัฯ จากบริษทั วิงสแปน เซอร์วิส

เซส จาํกดั 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

2.บริษทัฯ ให้บริการเช่าพืนทีสํานักงาน

และอุปกรณ์สาํนกังาน ให้แก่ 

 บริษทั วงิสแปน เซอร์วสิเซส จาํกดั 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

376.97 

166.36 

 

 

 

3.56 

1.37 

 

 

 

 

178.60 

128.93 

 

 

 

0.50 

1.59 

 

 

 

 

604.38 

138.81 

 

 

 

2.02 

2.05 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

 

 

 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

       

บริษทั ไทยไฟลท ์    

เทรนนิง จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ บริษทั ไทยไฟลท์

เทรนนิง จาํกดั โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 49 และมี

อาํนาจควบคุม 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่  

- เรือโท สุพจน์  เจริญสุข บริษทัฯ แตง่ตงัให้ไปดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง 

จาํกดั  

- นางจันทริกา โชติกเสถียร บริษัทฯ แต่งตงัให้ไป

1.บริษทัฯ ใหบ้ริการใชเ้ครืองมือและ

อุปกรณ์ในการฝึกอบรมดา้นการบิน 

และให้บริการเช่าพนืทีสาํนกังานและ

อุปกรณ์สาํนกังาน ใหแ้ก่ บริษทั ไทย

ไฟลทเ์ทรนนิง จาํกดั 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

 

22.14 

4.23 

 

 

 

 

 

15.08 

1.19 

 

 

 

 

 

20.23 

2.58 

- กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ บริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนนิง 

จาํกดั 
- นางบุษกร อมรวิวฒัน์ บริษทัฯ แต่งตงัให้ไปดาํรง

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรน

นิง จาํกดั 

 

2.บริษทัฯ ซือบริการ การฝึกอบรม

พนกังานตอ้นรับบนเครืองบิน จาก

บริษทั ไทยไฟลทเ์ทรนนิง จาํกดั 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

0.39 

 

 

 

 

 

 

0.45 

 

 

 

บริษทั ทวัร์เอือง

หลวง จาํกดั  

(บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัฯ เป็นผูถื้อผ่านบริษทั วิงสแปน เซอร์วิส

เซส จาํกัด ประมาณร้อยละ 49 และมีอ ํานาจ

ควบคุม 

 

1.บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทน 

(Commission) จากการจาํหน่าย

ผลิตภณัฑข์องบริการเอืองหลวง 

ให้แก่บริษทั ทวัร์เอืองหลวง จาํกดั  

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

 

2.บริษทัฯ ขายทวัร์เอืองหลวงให้แก่

บริษทัทวัร์เอืองหลวง จาํกดั  

- ยอดรายไดร้วม 

-ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

 

2.05 

 

 

 

12.31 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

0.04 

1.55 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

11.79 

1.55 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

 

 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ไทยสมายล์

แอร์เวย ์จาํกดั 

(บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไทย

สมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั ร้อยละ 100 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่    

- นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง บริษทัฯ แต่งตงัให้ไปดาํรง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย ์

จาํกดั  

- นางสาวปิยาณีสังข์ทอง บริษทัฯ แต่งตงัให้ไปดาํรง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย ์

จาํกดั และลาออกจากตาํแหน่งเมือวนัที 0 พ.ย.  

- นายนนท์  ก ลิ นทะบริษัทฯ แต่ งตังให้ ไปดํารง

ตําแหน่งกรรมการของบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย ์

จาํกดั เมือวนัที  เม.ย.  และลาออกจากตาํแหน่งเมือ

วนัที  ต.ค.  

 

1.บริษทัฯ ซือบริการ Block Space จาก

บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จาํกดั 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

2.บริษทัฯให้บริการเช่าเครืองบิน การ

บริการภาคพนืดิน ลานจอดสนามบิน 

ค่าเบียประกนัเครืองบิน บตัรผา่นขึน

เครืองบิน ฝึกนกับินใชเ้ครืองบิน

จาํลอง และอาหารขึนเครืองบิน 

- ยอดรายไดร้วม 

-ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,995.72 

490.16 

 

 

 

 

 

 

3,346.78 

10,885.92 

 

 

 

342.06 

0.00 

 

 

 

 

 

 

1,323.53 

     8,384.46 

 

 

 

1,884.16 

2.93 

 

 

 

 

 

 

5,015.00 

     7,763.06 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั และเป็นไปตาม

ราคาตลาด 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั และเป็นไปตาม

ราคาตลาด 
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั ดอนเมือง 

อินเตอร์เนชนัแนล 

แอร์พอร์ต โฮเตล็ 

จาํกดั 

(บริษทัร่วม) 

 บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั ดอนเมือง อินเตอร์

เนชนัแนล  แอร์พอร์ต โฮเตล็ จาํกดั ประมาณ

ร้อยละ 40 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่    

    - นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศกัดิ บริษทัฯ แต่งตงัให้

ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทดอนเมือง 

อินเตอร์เนชันแนล  แอร์พอร์ต โฮเต็ล จาํกัด เมือ

วนัที 10 พ.ย.65  

1.บริษทัฯ ซือบริการหอ้งพกัของ บริษทั 

ดอนเมือง อินเตอร์เนชนัแนล แอร์

พอร์ต โฮเตล็  จาํกดั สาํหรับผูโ้ดยสาร

ของ บริษทัฯ 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  
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นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษัท  ครั วการบิ น

ภูเก็ต จาํกดั  

(บริษทัร่วม) 

 บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั ครัวการบิน ภเูก็ต จาํกดั 

ประมาณร้อยละ 30 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่    

- นายสุวรรธนะ  สีบุญเรือง บริษทัฯ แต่งตงัให้ไปดาํรง

ตําแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ครัวการบิน ภูเก็ต 

จาํกดั เมือวนัที  8  เม.ย.  

 

 

1.บ ริษัทฯ ซืออาหารและบริการจาก

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จาํกดั 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

- เงินกูย้มืคงคา้งตามแผนฟืนฟู 

- ดอกเบียรอตดับญัชี 

2.บริษัทฯ มีรายได้จากการขายวตัถุดิบ

และการให้บริการแก่บริษัท ครัวการ

บินภูเก็ต จาํกดั 

- ยอดรายไดร้วม 

- ยอดลูกหนีคงคา้ง 

 

 

 

38.93 

0.00 

15.95 

1.19 

 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

0.04 

20.44 

 

 

 

 

 

0.00 

0.00 

 

 

99.02 

20.52 

 

 

 

 

 

0.06 

0.00 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

- ดูเงือนไข ตามหมายเหตุขอ้ 1 

 

 

-ก ํ า ห น ด จ า ก ร า ค า ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ 

เช่น เดียวกับทีก ําหนดให้กับบุ คคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 

       



42 

 
 

นิติบุคคล/บริษทั 

ทีอาจมี 

ความขดัแยง้ 

ความสัมพนัธ์ 

 

 

ลกัษณะของรายการ 

ระหวา่งกนั 

 

 

มูลค่าของรายการระหวา่งกนั (ลา้นบาท) เงือนไข/นโยบายราคา 

 

 
สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2565 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2564 

สาํหรับปี 

สินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2563 

บริษทั โรงแรมท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ 

จาํกดั 

 (บริษทัร่วม) 

 

 บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทั โรงแรมท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ จาํกดั ประมาณร้อยละ 30 

 ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่   

- นางสาวปิยาณี สังขท์อง ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ จาํกดั 

 

 

1.บริษทัฯ ซือบริการห้องพกัจากบริษทั 

โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จาํกดั สาํหรับผูโ้ดยสารของบริษทัฯ 

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

 

 

 

 

0.16 

2.16 

 

 

 

0.00 

2.16 

 

 

 

5.69 

2.16 

กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

บริษทั วทิยกุารบิน

แห่งประเทศไทย 

จาํกดั 

(บริษทัร่วมลงทุน) 

 

 กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ

บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั และ

ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ ถือหุน้ประมาณร้อยละ 0.24 ในบริษทั 

วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

1.บริษทัฯซือบริการนาํร่อง (Navigation) 

และเช่าอุปกรณสื์อสารจากบริษทั 

วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  

- ยอดค่าใชจ่้ายรวม 

- ยอดเจา้หนีคงคา้ง 

2.บริษทัฯ ขายบตัรโดยสารเครืองบิน 

และให้บริการขนส่งแก่บริษทั วิทยุ

การบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  

- ยอดรายไดร้วม 

 

 

 

438.31 

107.31 

 

 

 

0.00 

 

 

 

145.30 

105.14 

 

 

 

0.00 

 

 

 

364.52 

105.53 

 

 

 

0.12 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั  

 

 

-กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจ 

เช่นเดียวกบัทีกาํหนดใหก้บับุคคลหรือ

กิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั 
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หมายเหต ุ

1.หลงัจากทีศาลลม้ละลายกลางมีคาํสงัเห็นชอบดว้ยแผนฟืนฟูกิจการและคาํร้องขอแกไ้ขแผนตามมติทีประชุมของเจา้หนีเมือวนัที 19 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปรับปรุงมูลหนีสาํหรับหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบีย

ทีแทจ้ริงและพิจารณาวา่หนีสินทางการเงินก่อนปรับปรุง และหลงัปรับปรุงมีผลแตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัหรือไม่สาํหรับหนีสินทางการเงินทีมีผลแตกต่างอยา่งมากจะรับรู้หนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชว้ิธีการคิดลดกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบีย

ตลาด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของหนีสินทางการเงินก่อนปรับปรุงและมูลค่าปัจจุบนัของหนีสินทางการเงินทีคาํนวณใหม่ บริษทัฯ รับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับรู้ดอกเบียจ่ายดว้ยอตัรา

ดอกเบียตลาด หากหนีสินทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างมาก บริษทัฯ จะปรับปรุงกระแสเงินสดภายใตเ้งือนไขใหม่โดยใชอ้ตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามสัญญาเดิม ผลแตกต่างทีเกิดขึนจะรับรู้เป็นกาํไรจากการปรับโครงสร้างหนีในงบกาํไรขาดทุนและกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน และรับรู้ดอกเบียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตามสญัญาเดิม 

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี  เป็นอตัราผิดนดัชาํระ 

- อตัราดอกเบียสาํหรับปี -  เป็นอตัราตาม ศาลมีคาํสงัเห็นชอบดว้ยแผนฟืนฟูกิจการ (วนัที  มิถุนายน ) 

.เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินต่างประเทศผ่านผูถื้อหุ้นใหญ่ เป็นเงินกูย้ืมทีกระทรวงการคลงัทาํสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินต่างประเทศ และกระทรวงการคลงัไดใ้หบ้ริษทักูย้ืมต่อ เมือวนัที  ตุลาคม  ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสงัเห็นชอบดว้ยแผนทีแกไ้ข เจา้หนี

กลุ่มที  เจา้หนีเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ทีไม่ใช่สถาบนัการเงิน ปรับเปลียนวิธีการชาํระหนีเป็นไดรั้บชาํระหนีดว้ยการแปลงหนีเงินตน้เป็นทุนหุน้สามญั ตามแผนฟืนฟูกิจการทีแกไ้ข ดงันนับริษทัจึงปรับปรุงมูลหนีให้เป็นไปตามคาํสงัจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์

วดัมูลค่าหนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบียตลาด 

.เมือวนัที  ตุลาคม  ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสงัเห็นชอบดว้ยแผนทีแกไ้ข เจา้หนีกลุ่มที  เจา้หนีสถาบนัการเงินไม่มีประกนัปรับเปลียนวิธีการชาํระหนีเป็นไดรั้บชาํระหนีดว้ยการแปลงหนีเงินตน้เป็นทุนหุ้นสามญั ตามแผนฟืนฟูกิจการทีแกไ้ข ดว้ยเหตุนี ณ วนัที 

 ธนัวาคม  บริษทัปรับปรุงมูลหนีใหเ้ป็นไปตามคาํสงัจากเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์วดัมูลค่าหนีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดดว้ยอตัราดอกเบียตลาด   

 6.2 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

สาํหรับการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัขา้งตน้นนั บริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด โดยเป็นการดาํเนินการตามปกติของธุรกิจ ทงันี ราคาทีซือ/ขาย หรือให/้รับบริการจาก

บริษทัทีเกียวขอ้ง กาํหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัทีบริษทัฯ กาํหนดใหก้บับุคคล หรือกิจการอืนทีไม่เกียวขอ้งกนั ทงันีเป็นไปตามความเหมาะสมของเงือนไข และการใชร้าคาตลาด

ทีอา้งอิงได ้ซึงก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ทงับริษทัฯ และบริษทัทีเกียวขอ้ง โดยมิไดมี้วตัถุประสงคใ์นการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหวา่งกนั หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ เพือใหผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทุกรายไดรั้บการดูแลผลประโยชนอ์ยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทัฯ 

 6.3 ขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

การเขา้ทาํรายการระหว่างกนัขา้งตน้ เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษทัฯ และไดด้าํเนินการอนุมติัตามขนัตอนของบริษทัฯ ซึงมีมาตรการทีรัดกุม รวมทงักรรมการและผูบ้ริหารทีมีส่วนไดเ้สีย

ในเรืองนนัๆ จะไม่มีส่วนในการอนุมติัการทาํรายการ 
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 6.4 นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทัฯ จะร่วมกนัดูแลรายการระหวา่งกนัดงักล่าวทีอาจเกิดขึนในอนาคตวา่จะเป็นไปดว้ยความสมเหตุสมผลและมีอตัราตอบแทนทียติุธรรม พร้อมทงัผา่นการ

อนุมติัตามขนัตอนและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ภายใตป้ระกาศและขอ้บงัคบัของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 


