






บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 4 2,738,572,211             3,889,580,945             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 5 527,373,009                596,848,919                

ลูกหนีกิจการทเีกียวขอ้งกนั 3 493,287,356                1,919,708,411             

สินคา้คงเหลือ 238,513,646                294,641,205                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 26,429,395                  24,179,899                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 267,999,678                355,883,102                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน -                                   251,412,464                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,292,175,295             7,332,254,945             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 3 1,026,939,936             -                                   

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 21 5,657,624                    -                                   

เงินลงทุนระยะยาว -                                   11,732,200                  

เงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน 3, 6 5,984,498,762             5,963,213,001             

ทดิีน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 2, 7 5,907,882,968             24,821,094,240           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 32,418,808,212           -                                   

สินทรัพยไ์ม่มตีวัตน 9 19,460,722                  22,770,352                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,512,489,378             -                                   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 3 -                                   915,922,904                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 46,875,737,602           31,734,732,697           

รวมสินทรัพย์ 51,167,912,897           39,066,987,642           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 10 1,300,000,000             1,750,000,000             

เจา้หนีการคา้ 768,749,343                915,104,548                

เจา้หนีอืน 214,119,351                639,616,812                

เจา้หนีกิจการทเีกียวขอ้งกนั 3 1,819,448,044             373,823,439                

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 

   ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 133,452,264                353,601,294                

หุน้กูร้ะยะยาว - ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 1,499,506,945             999,872,760                

หนีสินตามสญัญาเช่า - 

   ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 13 6,118,225,575             -                                   

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 

   ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 -                                   1,334,736,213             

รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,941,244,221             4,648,342,693             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,875,761,865             2,702,956,063             

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 21 1,443,278,515             -                                   

หนีสินหมุนเวยีนอืน -                                   238,162,054                

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 18,113,786,123           13,956,215,876           

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 2,850,173,211             4,285,878,021             

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 1,597,990,973             3,096,860,858             

หนีสินตามสญัญาเช่า - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3, 13 26,271,080,599           -                                   

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 -                                   10,158,877,454           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14 742,160,597                666,297,843                

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 21 1,071,221,335             -                                   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                                   64,421,455                  

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 32,532,626,715           18,272,335,631           

รวมหนสิีน 50,646,412,838           32,228,551,507           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 43,555,560 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 435,555,600                435,555,600                

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

      หุน้สามญั 43,555,560 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 435,555,600                435,555,600                

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,628,786,469             2,628,786,469             

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 43,555,560                  43,555,560                  

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (812,478,036)               3,730,538,506             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,773,919,534)            -                                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 521,500,059                6,838,436,135             

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,167,912,897           39,066,987,642           

-                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 266,548,362             9,608,664,162          

รายไดอื้น 15 1,954,492,131          397,700,865             

รวมรายได้ 2,221,040,493          10,006,365,027        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 3,520,086,017          9,987,473,695          

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 123,835,643             364,930,685             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 208,183,593             453,196,868             

ค่าใชจ่้ายอืน 16 169,617,128             -                               

รวมค่าใช้จ่าย 4,021,722,381          10,805,601,248        

ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (1,800,681,888)        (799,236,221)           

รายไดท้างการเงิน 10,249,767               8,867,108                 

ตน้ทุนทางการเงิน (391,020,262)           (179,815,996)           

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (2,181,452,383)        (970,185,109)           

รายไดภ้าษีเงินได้ 17 105,804,589             91,039,614               

ขาดทุนสําหรับงวด (2,075,647,794)        (879,145,495)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 844,104,759             -                               

การเปลียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเสียง 20,672,198               -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 864,776,957             -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,210,870,837)        (879,145,495)           

ขาดทุนต่อหุ้น 18

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (47.66)                      (20.18)                      

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 43,555,560               43,555,560               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 8,079,160,993          20,763,977,408        

รายไดอื้น 15 1,596,166,586          860,000,487             

รวมรายได้ 9,675,327,579          21,623,977,895        

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 11,570,716,930        19,606,502,656        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 445,364,362             784,750,805             

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 508,667,539             907,888,628             

ค่าใชจ่้ายอืน 16 321,814,586             -                               

รวมค่าใช้จ่าย 12,846,563,417        21,299,142,089        

กาํไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมดาํเนินงาน (3,171,235,838)        324,835,806             

รายไดท้างการเงิน 18,223,172               13,305,936               

ตน้ทุนทางการเงิน (942,309,067)           (371,625,754)           

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (4,095,321,733)        (33,484,012)             

รายไดภ้าษีเงินได้ 17 796,226,950             57,258,601               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (3,299,094,783)        23,774,589               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (1,572,185,724)        -                               

การเปลียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเสียง (169,427)                  -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด (1,572,355,151)        -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (4,871,449,934)        23,774,589               

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 18

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (75.74)                      0.55                          

จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 43,555,560               43,555,560               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

ขาดทุนจาก การเปลียนแปลงใน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การป้องกนัความเสียง ตน้ทุนการป้องกนั องคป์ระกอบอืน รวม

ทอีอกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กระแสเงินสด ความเสียง ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562 435,555,600              2,628,786,469           43,555,560                4,536,632,711           -                                 -                               -                                 7,644,530,340           

กาํไรสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 23,774,589                -                                 -                               -                                 23,774,589                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                               -                                 -                                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 23,774,589                -                                 -                               -                                 23,774,589                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2562 435,555,600              2,628,786,469           43,555,560                4,560,407,300           -                                 -                               -                                 7,668,304,929           

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 435,555,600              2,628,786,469           43,555,560                3,730,538,506           -                                 -                               -                                 6,838,436,135           

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี (หมายเหตุ 2) -                                 -                                 -                                 (1,243,921,759)          (190,359,426)             (11,204,957)             (201,564,383)             (1,445,486,142)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง 435,555,600              2,628,786,469           43,555,560                2,486,616,747           (190,359,426)             (11,204,957)             (201,564,383)             5,392,949,993           

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 (3,299,094,783)          -                                 -                               -                                 (3,299,094,783)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 -                                 (1,572,185,724)          (169,427)                  (1,572,355,151)          (1,572,355,151)          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                 -                                 -                                 (3,299,094,783)          (1,572,185,724)          (169,427)                  (1,572,355,151)          (4,871,449,934)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 435,555,600              2,628,786,469           43,555,560                (812,478,036)             (1,762,545,150)          (11,374,384)             (1,773,919,534)          521,500,059              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (4,095,321,733)        (33,484,012)             

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   โอนกลบัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (4,506,575)               -                               

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,911,053,631         857,150,330            

   กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองบินและอปุกรณ์และตดัจาํหน่าย

      ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,331,618,753)        (356,853)                  

   ค่าตดัจาํหน่ายเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน 487,643,344            -                               

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 75,862,754              172,592,704            

   ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 39,485,415              -                               

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 540,231,249            (215,604,337)           

   ดอกเบียรับ (18,223,172)             (13,305,936)             

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 942,309,067            371,625,754            

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (453,084,773)           1,138,617,650         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 326,165,367            (110,146,037)           

   ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,425,644,445         (503,423,143)           

   สินคา้คงเหลือ 56,127,559              (98,271,951)             

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (54,636,190)             (54,174,663)             

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน -                               146,196,023            

   สินทรัพทท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน (99,257,131)             -                               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน -                               13,409,327              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ (145,686,986)           394,966,888            

   เจา้หนีอืน (721,480,180)           (67,535,606)             

   เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,445,528,715         35,165,813              

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (1,707,098,472)        (965,619,373)           

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (846,319,152)           (317,060)                  

   หนีสินหมุนเวียนอืน -                               (1,244,185)               

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                               (9,501,650)               

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (774,096,798)           (81,877,967)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (2,249,496)               (4,291,704)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (776,346,294)           (86,169,671)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

จ่ายเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน (508,929,105)           (514,819,873)           

เงินสดจ่ายเพือปรับปรุงอาคารเช่าและซืออุปกรณ์ (321,691,082)           (172,181,785)           

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,586,548)               (459,970)                  

ดอกเบียรับ 18,212,813              11,985,551              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองบินและอปุกรณ์ 13,372,037,030       730,876                   

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 12,558,043,108       (674,745,201)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (150,000,000)           150,000,000            

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 264,000,000            650,000,000            

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมกูยื้มเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                               (1,500,000)               

ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,040,072,325)        (107,341,125)           

เงินสดจ่ายเพือยกเลิกสัญญากูยื้มเงินระยะยาวก่อนถึงเวลาทีกาํหนด (1,180,023,438)        -                               

ชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,000,000,000)        -                               

ชาํระหนีสินภายใตส้ัญญาเช่า (2,688,963,327)        (653,732,167)           

เงินสดจ่ายเพือยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด (7,084,712,129)        -                               

ดอกเบียจ่าย (92,221,777)             (370,733,639)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (12,971,992,996)      (333,306,931)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,190,296,182)        (1,094,221,803)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,889,580,945         4,036,975,843         

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 39,287,448              (99,553,031)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 4) 2,738,572,211         2,843,201,009         

-                               

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   เจา้หนีอืนจากการซืออุปกรณ์เพิมขึน 53,430,796              1,475,582                

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 9,356,046,615         -                               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิมขึนจากการทาํสัญญาเช่า 7,653,094,627         -                               

   การขยายระยะเวลาเงินกูย้ืมจากระยะสันเป็นระยะยาว 300,000,000            -                               

   หนีสินตามสัญญาเช่าลดลงจากการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้หเ้ช่า

      เนืองจากสถานการณ์ COVID-19 14,444,356              -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลทัวไป 

1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจาํกดัซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมี บริษทั เอเชีย 

เอวิเอชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและจดัตงัในประเทศไทย

เป็นบริษทัใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการสายการบินราคาประหยดั ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทั

ตงัอยูที่ เลขที 222 ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้องหมายเลข 3200 ชนั 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน 

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

1.  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนืองทาํให้เกิด 

การชะลอตวัของเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใชจ่้าย

ของผูบ้ริโภค การจาํกดัหรือหยุดชะงักการผลิต การดาํเนินงานทีล่าช้าขึน เป็นต้น รวมถึงมีผลกระทบต่อธุรกิจ                 

การบินของบริษทัฯ ซึงบริษทัฯตอ้งหยุดการบินหรือจาํกดัจาํนวนเทียวบินจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคจะดีขึน ปัจจุบนั บริษทัฯประกาศหยดุบินชวัคราวสําหรับเส้นทางบินภายในประเทศตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2563 

ถึง 30 เมษายน 2563 และเส้นทางบินระหว่างประเทศตงัแต่วนัที 22 มีนาคม 2563  

            สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

กระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทัฯ ซึง ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีหนีสินหมุนเวียนสูง

กว่าสินทรัพยห์มุนเวียนอย่างมีนัยสําคญั ฝ่ายบริหารไดด้าํเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจดัหาเงิน ปรับเปลียนแผน                 

การดาํเนินธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายเพือบริหารสภาพคล่องของบริษทัฯ และเชือมนัว่ามาตรการเหล่านีจะช่วยทาํให้

บริษทัฯสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนือง งบการเงินระหว่างกาลนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับ

กิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ความสาํเร็จของแผนการจดัหาเงินและแผนการดาํเนินธุรกิจเพือบริหาร

สภาพคล่องขึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการทมีีสาระสาํคญัซึงมีความไม่แน่นอนทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยเกียวกบั

ความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของบริษัทฯ ทงันี ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของ

สถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสิน

ทอีาจเกิดขึนอยา่งต่อเนืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเมือสามารถทาํได ้

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                      

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที 26 ธนัวาคม 2562 ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 
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 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั งบการเงิน

ระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อน

กบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่าง

กาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเริมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 25 3 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                                      

การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือใหมี้เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน

ใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ    

บริษทัฯ ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงไดม้ีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปได้

ดงันี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 

จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวข้างต้น กาํหนดหลกัการเกียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่า

เครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกียวกบัวิธีการคาํนวณ

การดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน และหลกัการเกียวกบั

การบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

การนาํมาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบทสีาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯจากรายการดงัต่อไปนี 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์าง

การเงินโดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายใน                

การพิจารณาค่าเผอืผลขาดทุนทคีาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายสุําหรับลูกหนีการคา้ 
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- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - บริษทัฯรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีเข้า

ทาํสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน การเปลียนแปลงใน     

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านกาํไรหรือขาดทุน และสําหรับตราสารอนุพนัธ์ซึงบริษทัฯได้

เลือกการบญัชีป้องกนัความเสียงนนั การเปลียนมูลค่ายุติธรรมของส่วนทีมีประสิทธิผลของตราสารอนุพนัธ์จะถูก

รับรู้ผ่านกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอนื 

บริษทัฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน                        

การรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบตัิครังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสมและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีทเีกียวขอ้ง มาตรฐานฉบบันีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนนัมีมูลค่าตาํ 

การบญัชีสาํหรบัผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

บริษทัฯนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน                

การรายงานทางการเงินฉบบันีมาถือปฏิบติัครังแรกโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่

ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

1.5  แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพมิเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง มาตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติม

ทางบญัชีเพอืรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย

มีวตัถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบางเรืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และ

เพอืใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาทียงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมือวนัที 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใช้

สําหรับการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯทีมีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที 1 มกราคม 

2563 ถึงวนัท ี31 ธนัวาคม 2563  

บริษทัฯเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชวัคราวสาํหรับทางเลือกเพิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปนี  

- เลือกทีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลทีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของ                  

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ในกรณีทีบริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุน         

ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน 
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- เลือกทีจะไม่นําการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู ้ใ ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ

เปลียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนีสินตามสัญญาเช่าทีครบกําหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีได้

ส่วนลด พร้อมทงักลบัรายการค่าเสือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่าที

ยงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสดัส่วนของค่าเช่าทีลดลง และบนัทึกผลต่างทีเกิดขึนในกาํไรหรือขาดทนุ 

- เลือกทีจะไม่นาํขอ้มูลทีเกียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของ

กาํไรทางภาษีทีจะเกิดขึนในอนาคตเพือทีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกทีจะไม่นําสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 36 

เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

.6 นโยบายการบัญชีทสํีาคญั  

งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเรืองเครืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า 

1.6.1 เครืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหนีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัฯในการ

จดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนนั 

หนีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้สัญญาอนุพนัธ์ทีใช้

สาํหรับการบญัชีป้องกนัความเสียง 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

โดยไม่จาํเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึนก่อน บริษทัฯพิจารณาการเปลียนแปลงใน                   

ความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตและ                  

การคาํนวณดอกเบียทีแทจ้ริงทีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหนีการค้าทีไม่มีองค์ประกอบ

เกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสาํคญั ซึงบริษทัฯใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน

ตลอดอาย ุ

การบัญชีป้องกนัความเสียง 

บริษทัฯพิจารณากรณีทเีขา้เงือนไขของการบญัชีป้องกนัความเสียง ดงันี   

หากเป็นการป้องกนัความเสียงในมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือป้องกนัความเสียง

จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เช่นเดียวกบัการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมเฉพาะส่วนของความเสียงทีเกียวขอ้งของ

รายการทีถูกป้องกนัความเสียง  
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หากเป็นการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือป้องกนัความเสียง

ส่วนทีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน ส่วนการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือ

ป้องกนัความเสียงส่วนทีไม่มีประสิทธิผลจะรบัรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

1.6.2    สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

บริษทัฯรบัรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือม

ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุน

ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเริมแรก ตน้ทุนทางตรง

เริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล 

และหกัดว้ยสิงจูงใจตามสญัญาเช่าทีไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่บริษทัฯเมือ

สินสุดอายสุญัญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเสือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนบัจากวนัทีสญัญาเช่าเริมมีผลจนถึง

วนัสินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัสินสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนัใดจะเกิดขึน

ก่อน 

หนีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัทีสญัญาเช่าเริมมีผล บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญา

เช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพิมของบริษทัฯ หลงัจากวนัที

สญัญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสญัญาเช่าจะเพิมขึนโดยสะทอ้นดอกเบียจากหนีสินตามสัญญาเช่า

และลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าทีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญา

เช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํา 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือ

สญัญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ตามทีกล่าวในหมายเหตุ 1.  บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนัโดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจาก    การ

เปลียนแปลงโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนทีแสดง

เปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการจดัประเภทรายการ ณ วนัที 1 มกราคม 256  จากการเปลียนแปลงนโยบาย              

การบญัชีเนืองจากการนาํมาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 

ผลกระทบจาก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

31 ธนัวาคม 2562 

กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน   -  

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 356 - (143) 213 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 315 - 315 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน  (251) - - 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอนื -  -  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 22 - 22 

เงินลงทนุระยะยาว  (12) - - 

ทดีิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคาร

เช่าและอุปกรณ์  24,821 - (16,310) 8,511 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 36,747 36,747 

สินทรัพย ์(หนีสิน) ภาษีเงินได ้           

รอตดับญัชี ( )    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอนื  ( ) - - 

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนีสินหมุนเวียน     

เจา้หนีอืน   -  

หนีสินตามสญัญาเช่า -          ส่วน

ทถีึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 5,271 5,271 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -     

ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,335 - (1,335) - 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ -  -  

หนีสินหมุนเวียนอืน 238 (238) - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 

ผลกระทบจาก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

31 ธนัวาคม 2562 

กลุ่มเครืองมือ

ทางการเงิน ฉบบัที 16 1 มกราคม 2563 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน     

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจาก   

ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - - 27,840 27,840 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10,159 - (10,159) - 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ - 807 - 807 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,731 (258) (986) 2,487 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถ้อืหุน้ - (202) - (202) 

2.1      เครืองมือทางการเงิน 

ผลกระทบทีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2563 จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือ            

ทางการเงินมาถือปฏิบติัครังแรก เป็นผลมาจากการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่อสินทรัพย ์                     

ทางการเงินจาํนวน 6 ลา้นบาท และการรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนดว้ย  

ผลขาดทุนสะสมจาํนวน 252 ลา้นบาท 

ผลกระทบทีมีต่อองค์ประกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที 1 มกราคม 2563 เป็นผลมาจากการรับรู้รายการ   

ตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืนดว้ยขาดทุนสะสมจาํนวน 202 ลา้นบาท 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 บริษทัฯจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินตามทีกาํหนด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้ ตราสารอนุพนัธ์ทีจดัประเภทและ               

วดัมูลค่าดงันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 

 มูลค่ายติุธรรมผ่าน          

กาํไรหรือขาดทนุ 

มูลค่ายติุธรรมผ่าน            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน รวม 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 1 336 337 

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 253 588 841 
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2.   สัญญาเช่า 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ

หนีสินตามสญัญาเช่าดงัต่อไปนี 

- สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด ําเนินงาน บริษทัฯรับรู้หนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าทีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกูย้มืส่วนเพมิของบริษทัฯ ณ วนัที 

1 มกราคม 2563 และรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชด้ว้ยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์สมือนว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันีไดถื้อปฏิบติัมาตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมส่วนเพมิของ

บริษทัฯ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 

- สําหรับสัญญาเช่าทีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัทีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติั          

ครังแรก 

 รายการปรับปรุงหนีสินตามสัญญาเช่าจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 16 มาถือปฎิบติัครังแรก                

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าทีเปิดเผย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 25, 93 

หกั: สญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าทสิีนทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ  ( ) 

หกั: สญัญาทพีิจารณาเป็นสญัญาบริการ (143) 

หกั: ดอกเบียจ่ายรอตดับญัชี (3,404) 

หนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16                   

มาถือปฏิบตัิครังแรก 

 

21,61  

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 11,494 

หนีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัที 1 มกราคม 2563 33,11  

ประกอบดว้ย  

หนีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 5,27  

หนีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวียน 27,840 

 33,111 

 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ จากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 มาถือปฏิบติัครังแรก 

ณ วนัที 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

เครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบนิ 36,382 

พนืท ี 189 

ยานพาหนะ 176 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 36,747 
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3. รายการธุรกิจกบักิจการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

   

รายการธุรกิจกบับริษัทใหญ่   

ค่าบริหารจดัการจ่าย 7 7 

รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั   

รายไดค่้าบริการวิศวกรรม 2 20 

รายไดค่้าบริการภาคพืน - 10 

รายไดค่้าบริหารจดัการอนื 2 11 

รายไดค่้าบริการอืน 1 4 

รายไดค่้านายหนา้สาํหรับรายการสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 3 21 

รายไดค่้าขนส่ง 6 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากสญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั 638 94 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานทีให้บริการทางบญัชีและอืน ๆ 15 19 

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 462 556 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 138 577 

ซือสินคา้และอุปกรณ์ 1 5 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 4 4 

ค่าธรรมเนียมการจองตวั 1 36 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 2 - 

ค่าใชเ้ครืองหมายการคา้ 6 143 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับรายการสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 3 21 

ค่าบริการภาคพืนจ่าย - 48 

ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 3 27 

ค่าบริการดา้นความปลอดภยั - 8 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัห้องประชุมและค่าบริการอืน ๆ 1 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

   

รายการธุรกิจกบับริษัทใหญ่   

ค่าบริหารจดัการจ่าย 13  

รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั   

รายไดค่้าบริการวิศวกรรม 28 50 

รายไดค่้าบริการภาคพืน 8 20 

ดอกเบยีรับจากลูกหนีผิดนดัชาํระ - 1 

รายไดค่้าบริหารจดัการอนื 12 20 

รายไดค่้าบริการอืน 5 8 

รายไดค่้านายหนา้สาํหรับรายการสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 22 48 

รายไดค่้าขนส่ง 77 - 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากสญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั (890) 18 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานทีให้บริการทางบญัชีและอืน ๆ 24 41 

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 905 1,111 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 535 1,149 

ซือสินคา้และอุปกรณ์ 5 10 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 8 8 

ค่าธรรมเนียมการจองตวั 32 80 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 2 - 

ค่าใชเ้ครืองหมายการคา้ 135 313 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับรายการสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 22 48 

ค่าบริการภาคพืนจ่าย 16 65 

ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด 45 83 

ค่าบริการดา้นความปลอดภยั 3 12 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัห้องประชุมและค่าบริการอืน ๆ  1 1 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีกจิการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 493,287,356 1,919,708,411 

รวม    493,287,356 1,919,708,411 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน/ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน 

  - กจิการทีเกยีวข้องกัน 

  

เงินมดัจาํการเช่าเครืองบินและเครืองยนต์เครืองบิน   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 282,578,920 275,785,640 

เงินมดัจาํสัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 15,357,550 14,988,350 

เงินมดัจาํอืน   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 20,000,000 20,000,000 

รวม  317,936,470 310,773,990 

เงนิสํารองบํารุงรักษาเครืองบิน - กจิการทีเกยีวข้องกนั     

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 5,984,498,762 5,963,213,001 

รวม  5,984,498,762 5,963,213,001 

เจ้าหนีกจิการทีเกยีวข้องกัน   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 1,819,448,044 373,823,439 

รวม  1,819,448,044 373,823,439 

หนีสินตามสัญญาเช่า - กจิการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 3,224,938,336 - 

รวม  3,224,938,336 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                           

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

   

ผลประโยชน์ระยะสนั 15,289,570 37,118,127 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                  1,960,260 25,491,824 

รวม 17,249,830 62,609,951 
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 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน                                     

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

   

ผลประโยชน์ระยะสนั 42,709,945 94,294,243 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                  3,920,522 29,805,461 

รวม 46,630,467 124,099,704 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 9,027,231 38,826,334 

เงินฝากธนาคาร 2,729,544,980 3,850,754,611 

รวม 2,738,572,211 3,889,580,945 

5. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีการคา้   

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถึีงกาํหนดชาํระ   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 66,593,446 432,763,913 

 คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  9,697,003 79,187,910 

 3 - 6 เดือน 42,448,775 19,721,014 

 6 - 12 เดือน 75,419,606 10,633,380 

 มากกวา่ 12 เดือน 8,621,684 44,372 

รวม 202,780,514 542,350,589 

หัก: ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (1,844,894) - 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ  200,935,620 542,350,589 

ลูกหนีอืน   

ลูกหนีกรมสรรพากร 148,069,187 - 

เงินอุดหนุนจากค่าธรรมเนียมและการใชส้นามบินคา้งรับ 4,420,696 6,332,761 

รายไดค้า้งรบั 804,579 2,130,251 

อนื ๆ  173,142,927 46,035,318 

รวมลูกหนีอืน  326,437,389 54,498,330 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  527,373,009 596,848,919 
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. เงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบิน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบินสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2563  5,963,213,001 

จ่ายเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน  508,929,105 

ตดัจาํหน่าย  (487,643,344) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  5,984,498,762 

7. ทดีิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุด           

วนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2)  8,510,766,375 

ซือเพมิ - ราคาทุน  375,121,878 

เพมิขึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกาํหนด  9,356,046,615 

จ ําหน่าย/ตัดจําหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีจําหน่าย/ตัด

จาํหน่าย 

 (12,040,418,277) 

ค่าเสือมราคา  (293,633,623) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  5,907,882,968 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนกรรมสิทธิเครืองบินจาํนวน 8 ลาํโดยการชาํระหนีและค่าปรับเพือยกเลิก

สญัญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด เพือนาํเครืองบินจาํนวน 8 ลาํดงักล่าวและอีก 2 ลาํทีบริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธิ

อยูเ่ดิมเขา้ทาํธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบักบับริษทัเอกชนในต่างประเทศสองแห่ง ซึงประกอบไป

ดว้ยการขายอากาศยานจาํนวน 10 ลาํ และการเช่าอากาศยานทีขายกลบัมาเพอืใชใ้นการดาํเนินธุรกิจจาํนวน 9 ลาํ โดย

บริษทัฯไดบ้นัทึกกาํไรจากการจาํหน่ายเครืองบนิจาํนวนรวม 1,332 ลา้นบาทซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของรายไดอื้น 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองบินจาํนวน 2 ลาํ (31 ธันวาคม 2562: 4 

ลาํ) ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 2,301 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 4,348 ลา้นบาท) ไปคาํประกนั

วงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2)  36,746,606,19  

ลดลงจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกาํหนด  (9,356,046,615) 

เพมิขึนจากการทาํสญัญาเช่าในระหว่างงวด  7,653,094,627 

ค่าเสือมราคา  (2,624,845,991) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  32,418,808,212 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯบนัทึกกลบัรายการค่าเสือมราคาจาก

สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้าํนวน 12 ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชวัคราว

สาํหรับการลดค่าเช่าตามสญัญาเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 

. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2563  22,770,352 

ซือเพมิ - ราคาทุน  1,586,548 

ค่าตดัจาํหน่าย  (4,896,178) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  19,460,722 

. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ  

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้ืมในรูปตวัสัญญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย

คงทีร้อยละ 2.00 และ 2.85 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 1.93 และ 2.70 ต่อปี) 

. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนด                 

ชาํระภายในหนึงปี 133,936,110 354,085,140 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูย้มื (483,846) (483,846) 

รวมเงินกูย้มืส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 133,452,264 353,601,294 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนด            

ชาํระภายในหนึงปี 2,851,944,156 4,287,890,889 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูย้มื (1,770,945) (2,012,868) 

รวมเงินกูย้มืส่วนทยีงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 2,850,173,211 4,285,878,021 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,983,625,475 4,639,479,315 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2563 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563  4,639,479,315 

กูเ้งินเพมิในระหวา่งงวด  264,000,000 

เพมิขึนจากการขยายระยะเวลาการชาํระเงินกู ้  300,000,000 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการกูย้มืเงิน  241,923 

จ่ายคืนเงินกู้ยมืระยะยาว  (1,040,072,325) 

จ่ายเพอืการยกเลิกสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวก่อนถึงเวลาทีกาํหนด  (1,180,023,438) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  2,983,625,475 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้ยกเลิกสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนถึงเวลาทีกาํหนดและปลดภาระคาํประกัน

เครืองบินจาํนวน 2 ลาํ เพอืทาํธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบัตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

 เมือวนัที 23 เมษายน 2563 บริษทัฯได้แก้ไขสัญญากู ้ยืมเงินระยะยาวฉบบัหนึงเพือขอพกัการชําระเงินต้นและ

ดอกเบียสาํหรับงวดการชาํระในเดือนเมษายน 2563 ถึงงวดเดือนกนัยายน 2563 และตกลงจะชาํระดอกเบียทีตงัพกั

ดงักล่าวใหแ้ก่ธนาคารพร้อมกบัการชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยในเดือนมกราคม 2569 

 เมือวนัที 26 พฤษภาคม 2563 บริษทัฯได้เข้าทาํบนัทึกต่อทา้ยสัญญากู้ยืมเงินระยะสันฉบบัหนึงเพือขอพกัชาํระ                   

เงินต้นบางส่วน โดยตกลงจะชําระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษทัฯจะเริมชาํระคืนเงินต้นทีขอ           

พกัชาํระตงัแต่เดือนธนัวาคม 2564 และชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนมีนาคม 2566 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคาํประกันดว้ยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

และเครืองบินของบริษทัฯ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

ภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบบัหนึง บริษทัฯต้องปฎิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น             

การดาํรงอตัราส่วนหนีสินทมีีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ซึงเมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารในประเทศแห่งหนึงไดมี้หนงัสือถึงบริษทัฯแจง้อนุมตัิการยกเวน้ทีจะไม่ใช้

สิทธิในการเรียกคืนหนีทงัหมดภายใต้สัญญาเงินกู้จากการทีบริษทัฯไม่สามารถดาํรงอัตราส่วนหนีสินทีมีภาระ

ดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงบการเงินไตรมาสปัจจุบนัได ้

12. หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,500,000,000 1,000,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (493,055) (127,240) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,499,506,945 999,872,760 

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,600,000,000 3,100,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (2,009,027) (3,139,142) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,597,990,973 3,096,860,858 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 3,097,497,918 4,096,733,618 

หุ้นกูร้ะยะยาวเป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบียคงที โดยมีมูลค่า

ยุติธรรรม ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 เป็นจาํนวน 3,035 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 4,152 ลา้นบาท) 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 4,096,733,618 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้ะยะยาว 764,300 

จ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว (1,000,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 3,097,497,918 
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13. หนีสินตามสัญญาเช่า/ หนีสินตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หนีสินตามสญัญาเช่า/ หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 37,336,347,315 13,400,792,385 

หกั: ดอกเบียรอการตดับญัชี (4,947,041,141) (1,907,178,718) 

รวม 32,389,306,174 11,493,613,667 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,118,225,575) (1,334,736,213) 

หนีสินตามสญัญาเช่า/ หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  -    

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  26,271,080,599 10,158,877,454 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2)  33,110,205,789 

เพมิขึนจากการทาํสญัญาเช่าในระหว่างงวด  7,653,094,627 

ลดลงจากการลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 (14,444,356) 

ชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างงวด  (2,688,963,327) 

ชาํระหนีเพอืการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด  (7,084,712,129) 

เพมิขึนจากดอกเบีย  851,203,262 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน  562,922,308 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563  32,389,306,174 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้ยกเลิกสัญญาเช่าเครืองบิน 8 ลาํก่อนถึงเวลาทีกาํหนดเพือทาํธุรกรรมขายและ           

เช่าเครืองบินกลบัคืนตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯบนัทึกกลบัรายการดอกเบียจากหนีสิน

ตามสัญญาเช่าจาํนวน 2 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการเลือกใชม้าตรการผ่อนปรนชวัคราวสาํหรับการ

ลดค่าเช่าตามสัญญาเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลียนแปลงของบัญชี สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสําหรับงวดหกเ ดือนสินสุด             

วนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 666,297,843 

เพมิขึนในระหวา่งงวด 75,862,754 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2563 742,160,597 
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15. รายได้อืน 

(หน่วย: บาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

กาํไรจากการจาํหน่ายเครืองบิน               

และส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

(หมายเหตุ 7) - 62,703 1,331,618,753 356,853 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 1,814,482,985 212,479,251 - 351,306,523 

อืน ๆ  140,009,146 185,158,911 264,547,833 508,337,111 

รวม 1,954,492,131 397,700,865 1,596,166,586 860,000,487 

1 . ค่าใช้จ่ายอืน 

(หน่วย: บาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน - - 282,329,171 - 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 169,617,128 - 39,485,415 - 

รวม 169,617,128 - 321,814,586 - 

1 . ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีที

ประมาณไว ้

รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

   

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว             

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (105,804,589) (91,039,614) 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (105,804,589) (91,039,614) 
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(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

  2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว             

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (796,226,950) (57,258,601) 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน (796,226,950) (57,258,601) 

ผลกระทบของภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวดสามเดือน                   

และหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                  

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562 

กาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 211,026,189 - 

การเปลียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 5,168,050 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื 216,194,239 - 

 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน                    

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2563 2562 

ขาดทุนจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 393,046,431 - 

การเปลียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 42,357 - 

รายไดภ้าษีเงินไดท้ีบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 393,088,788 - 

1 . กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) 

ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกในระหวา่งงวด 
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1 . ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของ

ส่วนงานดาํเนินงานทรีายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที                          

30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 236,695,941 29,852,421 266,548,362 

รวมรายได้ 236,695,941 29,852,421 266,548,362 

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน (2,984,918,380) (600,638,511) (3,585,556,891) 

รายไดอื้น   1,954,492,131 

ค่าใชจ่้ายอนื   (169,617,128) 

รายไดท้างการเงิน   10,249,767 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (391,020,262) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (2,181,452,383) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   105,804,589 

ขาดทุนสําหรับงวด   (2,075,647,794) 

 (หน่วย: บาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9,345,353,591 263,310,571 9,608,664,162 

รวมรายได้ 9,345,353,591 263,310,571 9,608,664,162 

ผลการดําเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (1,213,352,111) 16,415,02  (1,196,937, ) 

รายไดอื้น   397,700,865 

รายไดท้างการเงิน   8,867,108 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (179,815,996) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (970,185, ) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   91,039,614 

ขาดทุนสําหรับงวด   (879,145,49 ) 
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(หน่วย: บาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,798,909,204 280,251,789 8,079,160,993 

รวมรายได้ 7,798,909,204 280,251,789 8,079,160,993 

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน (3,940,913,766) (504,674,072) (4,445,587,838) 

รายไดอื้น   1,596,166,586 

ค่าใชจ่้ายอนื   (321,814,586) 

รายไดท้างการเงิน   18,223,172 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (942,309,067) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (4,095,321,733) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   796,226,950 

ขาดทุนสําหรับงวด   (3,299,094,783) 

 
(หน่วย: บาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 20,251,152,394 512,825,014 20,763,977,408 

รวมรายได้ 20,251,152,394 512,825,014 20,763,977,408 

ผลการดําเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (587,543,040) 52,378,359 (535,164,681) 

รายไดอื้น   860,000,487 

รายไดท้างการเงิน   13,305,936 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (371,625,754) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (33,484,012) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   57,258,601 

กาํไรสําหรับงวด   23,774,589 
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. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

.1  ภาระผูกพนัเกยีวกบัการก่อสร้างอาคาร 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกบัการก่อสร้างอาคารของโครงการแห่ง

หนึงเป็นจาํนวนเงิน 381 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 601 ลา้นบาท) 

.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาบริการบํารุงรักษาเครืองบิน 

 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการบาํรุงรักษาเครืองบินระหว่างบริษทัฯกบั AirAsia Berhad และ AirAsia 

(Mauritius) Limited ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั และผูใ้ห้เช่าเครืองบินรายอืนโดยบริษทัฯตกลงจ่ายค่าบาํรุงรักษา

เครืองบินตามอตัราในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯตามทีระบุในสัญญา ซึงผนัแปรตามจาํนวนชวัโมงบินและอายุของ

เครืองบินแต่ละลาํ 

.3  ภาระผูกพนัอืน ๆ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทตีอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสัน สัญญาประกนัภยั และสัญญาบริการอืน ๆ 

ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 234,680,649 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8,068,718 

รวม 242,749,367 

.4 การคาํประกนั 

1) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีภาระคาํประกนัเงินกูย้ืมธนาคารของนกับินฝึกหัดเพือใช้ในการศึกษาใน

หลกัสูตรนกับินพาณิชยเ์ป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 14 ลา้นบาท) เป็นระยะเวลา 18 เดือน 

นบัตงัแต่วนัเริมตน้ของสญัญาเงินกูแ้ต่ละฉบบั 
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2) บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการคาํประกันทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายภาคพืนดิน ค่าสนับสนุนทางด้านเทคนิค                  

ค่าซือผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการบินอืน ๆ รวมถึงค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองบิน                

ซึงเป็นปกติของการดาํเนินธุรกิจดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

อืน ๆ 

(เทียบเท่า

เป็นสกลุ

เงินบาท) 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

อืน ๆ 

(เทียบเท่า

เป็นสกลุ

เงินบาท) 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับคา่ใชจ่้าย           

 เกียวกบัการปฏิบติัการบิน 0.63 1.81 81.82 8.90 9.52 0.97 1.81 81.82 8.90 12.22 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับกองทุน           

 ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองบิน 48.18 - - - - 57.44 - - - - 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับการซือ

ผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม - - - 400.00 - - - - 400.00 - 

หนงัสือคาํประกนัหลกัประกนัซอง - - - 100.00 - - - - 100.00 - 

รวม 48.81 1.81 81.82 508.90 9.52 58.41 1.81 81.82 508.90 12.22 

รวมเทียบเท่าเป็นสกลุเงินบาท 1,516.52 40.71 35.90 508.90 9.52 1,771.65 40.89 36.78 508.90 12.22 

. ลําดับชันของมูลค่ายตุธิรรม 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนีสินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯและ

สกุลเงินบาททวีดัมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมซึงจดัลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 2 ดงันี  

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 สกุลเงินตามสญัญา สกุลเงินตามสญัญา 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท 

สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

 ตราสารอนุพนัธ ์     

      สญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั - - ,848,638 - 

       สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - - 12,678,918 - 

     สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 5,657,624 - - - 
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 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 สกุลเงินตามสญัญา สกุลเงินตามสญัญา 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท 

หนีสินทีวดัมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

    ตราสารอนุพนัธ ์     

     สญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั 1,851,281,612 - 41,436,708 - 

     สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 102,705,745 83,605,598 1,684,187 67,684,311 

     สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 245,142,57  - 448,174,777 - 

 สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน 231,764,322 - 282,460,445 - 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 2,983,625,475 - 4,639,479,315 

   หุน้กูร้ะยะยาว - 3,034,647,352 - 4,151,962,496 

 หนีสินตามสญัญาเช่า 31,610,628,067 778,678,107 - - 

 หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - - 5,197,954,251 6,295,659,416 

 ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมในระหว่างงวดปัจจุบนั 

. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน 2562 ใหม่ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                               

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 

สาํหรับงวดหกเดือน                                               

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2562 

 ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทเีคยรายงานไว ้ ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีเคยรายงานไว ้

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - 212,479,251 - 351,306,523 

รายไดอื้น 397,700,86  194,088,722 860,000,487 521,999,900 

รายไดท้างการเงิน 8,867,108 - 13,305,936 - 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไร (ขาดทุน) หรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามทีไดร้ายงานไว ้

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัท ี11 สิงหาคม 2563 


