






บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 232,700,285                1,012,094,628             

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 4 266,416,452                284,060,444                

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 863,603,848                815,118,031                

สินคา้คงเหลือ 214,468,591                240,241,951                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 18,694,099                  18,311,405                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 110,819,780                287,454,448                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 22 6,641,469                    -                                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,713,344,524             2,657,280,907             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 2 884,988,732                906,142,425                

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 22 10,124,413                  -                                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 2,499,993                    -                                   

เงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน 2, 6 5,623,659,527             5,856,109,798             

ทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7 5,899,452,054             6,174,256,967             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 26,624,014,203           28,527,345,483           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 10,899,330                  15,201,007                  

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 10 151,000,822                -                                   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,319,356,517             993,470,127                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 40,525,995,591           42,472,525,807           

รวมสินทรัพย์ 42,239,340,115           45,129,806,714           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 1,383,375,824             1,000,000,000             

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 2 97,660,000                  -                                   

เจา้หนีการคา้ 813,481,740                756,515,092                

เจา้หนีอืน 390,412,039                291,884,529                

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 4,556,633,296             3,060,172,759             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 459,907,599                786,528,550                

หุน้กูร้ะยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 1,799,758,431             1,499,756,945             

หนีสินตามสัญญาเช่า - 

   ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 14 7,829,487,069             6,025,973,794             

รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,431,066,260             2,372,595,240             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,948,312,081             1,717,436,071             

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 22 73,902,346                  309,886,546                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 21,783,996,685           17,820,749,526           

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 3,599,117,087             3,073,256,587             

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 999,006,660                1,598,378,032             

หนีสินตามสัญญาเช่า - 

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 14 24,374,485,226           24,674,609,963           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15 915,293,517                849,328,766                

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 22 289,483,279                609,247,953                

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 30,177,385,769           30,804,821,301           

รวมหนีสิน 51,961,382,454           48,625,570,827           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      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 (12,658,286,416)          (6,232,103,702)            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (171,653,552)               (371,558,040)               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกนิทุน) (9,722,042,339)            (3,495,764,113)            

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,239,340,115           45,129,806,714           

-                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 983,195,971              266,548,362              

รายไดอ้ืน 16 96,730,978                1,954,492,131           

รวมรายได้ 1,079,926,949           2,221,040,493           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 2,733,533,920           3,520,086,017           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 57,644,436                123,835,643              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 257,567,977              208,183,593              

ค่าใชจ่้ายอืน 17 791,029,220              169,617,128              

รวมค่าใช้จ่าย 3,839,775,553           4,021,722,381           

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (2,759,848,604)         (1,800,681,888)         

รายไดท้างการเงิน 8,733,782                  10,249,767                

ตน้ทุนทางการเงิน (424,845,182)            (391,020,262)            

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (3,175,960,004)         (2,181,452,383)         

รายไดภ้าษีเงินได้ 18 140,863,281              105,804,589              

ขาดทุนสําหรับงวด (3,035,096,723)         (2,075,647,794)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:  

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการป้องกนัความเสียง

     กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,308,541                  844,104,759              

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง

   กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (291,693)                   20,672,198                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 18 7,016,848                  864,776,957              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (3,028,079,875)         (1,210,870,837)         

ขาดทุนต่อหุ้น 19

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (69.68)                       (47.66)                       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,129,703,280           8,079,160,993           

รายไดอ้ืน 16 300,993,931              1,596,166,586           

รวมรายได้ 2,430,697,211           9,675,327,579           

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 5,549,782,080           11,570,716,930         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 116,206,789              445,364,362              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 504,135,414              508,667,539              

ค่าใชจ่้ายอืน 17 2,228,030,480           321,814,586              

รวมค่าใช้จ่าย 8,398,154,763           12,846,563,417         

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (5,967,457,552)         (3,171,235,838)         

รายไดท้างการเงิน 38,132,409                18,223,172                

ตน้ทุนทางการเงิน (850,491,030)            (942,309,067)            

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (6,779,816,173)         (4,095,321,733)         

รายไดภ้าษีเงินได้ 18 353,633,459              796,226,950              

ขาดทุนสําหรับงวด (6,426,182,714)         (3,299,094,783)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเสียง

     กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 200,585,409              (1,572,185,724)         

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง

   กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (680,921)                   (169,427)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 18 199,904,488              (1,572,355,151)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (6,226,278,226)         (4,871,449,934)         

ขาดทุนต่อหุ้น 19

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (147.54)                     (75.74)                       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

สาํรองสาํหรับ สาํรองสาํหรับ รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การป้องกนัความเสียง ตน้ทุนการป้องกนั องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุน้

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กระแสเงินสด ความเสียง ของส่วนของผูถ้ือหุน้ (ขาดทุนเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 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)         

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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             

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 435,555,600             2,628,786,469          43,555,560               (6,232,103,702)         (377,926,536)            6,368,496               (371,558,040)            (3,495,764,113)         

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                (6,426,182,714)         -                                -                              -                                (6,426,182,714)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                200,585,409             (680,921)                 199,904,488             199,904,488             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                (6,426,182,714)         200,585,409             (680,921)                 199,904,488             (6,226,278,226)         

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 435,555,600             2,628,786,469          43,555,560               (12,658,286,416)       (177,341,127)            5,687,575               (171,653,552)            (9,722,042,339)         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (6,779,816,173)         (4,095,321,733)         

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (โอนกลบั) 88,434,197               (4,506,575)                

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,372,345,963          3,398,696,975          

   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเครืองบิน

      ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (67,046)                     (1,331,618,753)         

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 79,825,115               75,862,754               

  (กาํไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (237,589,354)            39,485,415               

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,124,198,089          540,231,249             

   ดอกเบียรับ (38,132,409)              (18,223,172)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 850,491,030             942,309,067             

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (1,540,310,588)         (453,084,773)            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 12,816,374               326,165,367             

   ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (130,053,512)            1,425,644,445          

   สินคา้คงเหลือ 25,773,360               56,127,559               

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 176,634,668             (54,636,190)              

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 27,231,706               (99,257,131)              

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ 53,253,663               (145,686,986)            

   เจา้หนีอืน 84,970,931               (721,480,180)            

   เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 746,676,794             1,445,528,715          

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 58,471,020               (1,707,098,472)         

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 57,856,002               (846,319,152)            

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (13,860,364)              -                                

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (440,539,946)            (774,096,798)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (382,694)                   (2,249,496)                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (440,922,640)            (776,346,294)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน -                                (508,929,105)            

เงินสดจ่ายเพอืปรับปรุงอาคารเช่าและซืออุปกรณ์ (102,422,115)            (321,691,082)            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                                (1,586,548)                

ดอกเบียรับ 38,132,409               18,212,813               

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองบินและอุปกรณ์ 87,375                      13,372,037,030        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (64,202,331)              12,558,043,108        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 632,100,000             (150,000,000)            

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่เพิมขึนสุทธิ 97,660,000               -                                

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                                264,000,000             

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (50,837,374)              (1,040,072,325)         

เงินสดจ่ายเพอืยกเลิกสญัญากูย้ืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนถึงเวลาทีกาํหนด -                                (1,180,023,438)         

ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (300,000,000)            (1,000,000,000)         

ชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่า (304,972,431)            (2,688,963,327)         

เงินสดจ่ายเพอืยกเลิกสญัญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด -                                (7,084,712,129)         

ดอกเบียจ่าย (355,407,224)            (92,221,777)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (281,457,029)            (12,971,992,996)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (786,582,000)            (1,190,296,182)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,012,094,628          3,889,580,945          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,187,657                 39,287,448               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3) 232,700,285             2,738,572,211          

-                                

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   เจา้หนีค่าหุ้นเพิมขึน 2,499,993                 -                                

   เจา้หนีอืนจากการซืออุปกรณ์เพิมขึน 9,880,532                 53,430,796               

   ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนทีรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ 10,273,895               -                                

   โอนทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณเ์ป็น

      อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 151,488,737             -                                

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ -                                9,356,046,615          

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พมิขึนจากการทาํสญัญาเช่า -                                7,653,094,627          

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึนจากการวดัมูลค่าใหม่ 6,501,766                 -                                

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากการลดค่าเช่าจากผูใ้ห้เช่า 20,599,335               14,444,356               

   การขยายระยะเวลาเงินกูย้ืมจากระยะสนัเป็นระยะยาว 250,000,000             300,000,000             

   โอนหนีสินตามสญัญาเช่าไปเจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 749,783,743             -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 256  

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 

 เมือวนัที 26 เมษายน 2564 ทปีระชุมคณะกรรมการของบริษทัฯและบริษทัใหญ่ไดมี้มติอนุมตัิทีสาํคญั ดงันี 

1. อนุมติัแผนการปรับโครงสร้างกิจการและทุนของบริษทัฯ ซึงมีขนัตอนโดยสรุป ดงันี 

1) การให้สินเชือโดยนกัลงทุนใหม่ โดยนกัลงทุนใหม่จะให้สินเชือแก่บริษทัฯจาํนวนสูงสุดไม่เกิน 3,150 

ลา้นบาท โดยไม่คิดดอกเบีย ในรูปของสญัญาเงินกูแ้ปลงสภาพหรือหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดยไม่มีส่วนลด โดย

นกัลงทุนสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพสัญญาเงินกู้ หรือหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามญัของไทยแอร์เอเชียไดภ้ายใน

ระยะเวลา และตามราคาทีตกลงกนั 

2) การดําเนินการเพือนําบริษัทฯเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนที                  

บริษทั เอเชีย เอวเิอชนั จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัใหญ่ 

3) การแปลงหนีสินของบริษทัฯบางส่วนเพอืลดภาระหนีสิน หากแผนการนาํไทยแอร์เอเชียเขา้จดทะเบียน

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประสบผลสําเร็จ โดยเจา้หนีรายใหญ่ ไดแ้ก่ 

AirAsia Investment Limited จะตอ้งแปลงหนีสินจาํนวนไม่เกิน 3,900 ลา้นบาทเป็นทุน ขณะนีบริษทัฯ                   

อยูร่ะหว่างการเจรจารูปแบบการดาํเนินการทีเหมาะสมกบัเจา้หนีรายใหญ่  

4) การเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไวข้องหุน้ของบริษทัฯจากมูลค่าทีตราไวเ้ดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เพือเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. อนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม่ของบริษัทฯให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ได้แก่                     

นายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ โดยอนุมติัให้บริษทัฯออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ เพือเสนอขาย

ให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงดงักล่าวจาํนวนไม่เกิน 45, ,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทคิดเป็นสัดส่วน

ไม่เกินร้อยละ 3.3 ของหุ้นทีจาํหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษทัฯภายหลงัการเพิมทุน ในราคา 20.3925 บาท                

ต่อหุน้ โดยมีระยะเวลาการเสนอขายเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทีบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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 ต่อมาบริษัทฯได้รับข้อสังเกตเพิมเติมเกียวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯจากหน่วยงานกํากับดูแล              

ทเีกียวขอ้ง ขณะนี บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแกไ้ขแผนการปรับโครงสร้างของบริษทัฯดงักล่าว และจะเสนอที

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและบริษทัใหญ่เพือพิจารณาอนุมติัแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัและ

การออกและเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม่ของบริษทัฯใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงเพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

1.  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึนอย่างต่อเนืองทาํให้เกิด

การชะลอตวัของเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเทียว

และบริการ รวมถึงมีผลกระทบต่อธุรกิจการบินของบริษทัฯ ซึงบริษทัฯตอ้งหยุดการบินหรือจาํกดัจาํนวนเทียวบิน

จนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะดีขึน สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน 

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของบริษทัฯดว้ยเช่นกนั โดยบริษทัฯมีผลขาดทุนจาก

การดาํเนินงานตงัแต่ปี 2562 และงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 แสดงผลขาดทุนเกินทุนและ          

มีหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนอย่างมีนัยสําคญั และคาดการณ์ว่าสถานการณ์นีจะยงัดาํรงอยู่ต่อไป         

ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะนี ทงันี ฝ่ายบริหาร

ของบริษทัฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณด์งักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนืองและจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดังกล่าว        

เมือสามารถทาํได ้

 ณ ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารไดด้าํเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจดัหาเงินทงัโดยบริษทัฯเองและโดยบริษทัใหญ่ ปรับเปลียน

แผนการดาํเนินธุรกิจ ลดค่าใชจ่้ายและเลือนการจ่ายชาํระและค่าใชจ่้ายเพอืบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของ

บริษทัฯ โดยฝ่ายบริหารเชือมนัว่ามาตรการเหล่านีจะช่วยทาํให้บริษทัฯสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างต่อเนือง งบ

การเงินนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จของ

แผนการจดัหาเงินบางส่วนและแผนการดาํเนินธุรกิจของทงับริษทัฯและบริษทัใหญ่ ขึนอยู่กับปัจจยัภายนอกและ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดงันนั จึงยงัคงมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ซึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย

เกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของบริษทัฯ 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจัดทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                      

โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ

การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ

เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี ตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความในพระราชบญัญติั

การบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนเพือใหข้อ้มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั งบการเงิน

ระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเกียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอซาํซ้อน

กบัขอ้มูลทีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่าง

กาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 
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 บริษทัฯไม่ไดน้าํเสนองบการเงินรวมระหว่างกาล เนืองจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัไดถู้กจดัทาํโดย

บริษทั เอเชีย เอวิเอชนั จาํกัด (มหาชน) (บริษทัใหญ่) แลว้ ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 10 

เรือง งบการเงินรวม 

1.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน  

 ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

ฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัท ี                        

1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบั

วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ

บริษทัฯ 

 ทงันี บริษทัฯไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียง

โดยเฉพาะเป็นการชวัคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน สําหรับการป้องกนั

ความเสียงทีไดรั้บผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอ้างอิง ซึงส่งผลให้บริษทัฯสามารถใช้การบญัชีป้องกนั

ความเสียงสําหรับความสัมพนัธ์เหล่านนัต่อไปได้ในช่วงเวลาทีมีความไม่แน่นอนเกียวกับเวลาหรือจาํนวนของ

กระแสเงินสด ทีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียอา้งอิงของรายการทีมีการป้องกันความเสียงหรือของเครืองมือป้องกัน              

ความเสียง 

 การนาํขอ้ยกเวน้ชวัคราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวันที 

1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบงัคับใช้

สาํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชวัคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํามาตรฐาน                 

การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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.5 นโยบายการบัญชีทีสําคญั  

งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการบญัชีป้องกนัความเสียงโดยเฉพาะเป็น              

การชวัคราวตามทีกล่าวในหมายเหตุ 1.4 ก และ อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดงันี 

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมตน้ทุนการทาํรายการ หลงัจากนนั 

บริษทัฯจะบนัทกึอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนดว้ยราคาทนุหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณ 29 ปี ค่าเสือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินทีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนในปีทีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนออกจากบญัชี 

2. รายการธุรกิจกบักิจการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับริษัทใหญ่   

รายไดค่้าบริหารจดัการจ่าย 7 7 

รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั   

รายไดค่้าบริการวิศวกรรม 9 2 

รายไดค่้าบริหารจดัการอนื 3 2 

รายไดค่้าบริการอืน - 1 

รายไดค่้านายหนา้สาํหรับรายการสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้  3 

รายไดค่้าขนส่ง 46 6 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากสญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั - 638 

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 348 462 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 10  138 

ซือสินคา้และอุปกรณ์ - 1 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 23 4 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานและบริการอืน ๆ 1  15 

ค่าใชเ้ครืองหมายการคา้ - 6 

ค่าธรรมเนียมการจองตวั - 1 

ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด - 3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 35 2 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับรายการสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2 3 

ค่าบริการภาคพืนจ่าย 20 - 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัห้องประชุมและค่าบริการอืน ๆ - 1 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

รายการธุรกิจกบับริษัทใหญ่   

รายไดค่้าบริหารจดัการจ่าย 13 13 

รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั   

รายไดค่้าบริการวิศวกรรม 14 28 

รายไดค่้าบริการภาคพืน - 8 

รายไดค่้าบริหารจดัการอนื 7 12 

รายไดค่้าบริการอืน - 5 

รายไดค่้านายหนา้สาํหรับรายการสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 5 22 

รายไดค่้าขนส่ง 93 77 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากสญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั 55 890 

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 716 905 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 223 535 

ซือสินคา้และอุปกรณ์ - 5 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 45 8 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานและบริการอืน ๆ 231 24 

ค่าใชเ้ครืองหมายการคา้ - 135 

ค่าธรรมเนียมการจองตวั - 32 

ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาด - 45 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 77 2 

ค่าใชจ่้ายสาํหรับรายการสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 5 22 

ค่าบริการภาคพืนจ่าย 45 16 

ค่าบริการดา้นความปลอดภยั - 3 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัห้องประชุมและค่าบริการอืน ๆ  - 1 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีกจิการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 1,059,632,635 , ,  

หัก: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน  (196,028,787) (114,461,092) 

รวม  863,603,848 815,118,031 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน - กจิการทีเกยีวข้องกัน   

เงินมดัจาํการเช่าเครืองบินและเครืองยนต์เครืองบิน   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 235,767,938 215,776,921 

เงินมดัจาํสัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 15,942,350 14,933,700 

เงินมดัจาํอืน   

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

รวม  271,710,288 250,710,621 

เงนิสํารองบํารุงรักษาเครืองบิน - กจิการทีเกยีวข้องกนั    

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 5,623,659,527 5,856,109,798 

รวม      5,623,659,527 5,856,109,798 

เจ้าหนีกจิการทีเกยีวข้องกัน   

บริษทัใหญ ่(มีผูถ้ือหุน้และกรรมการร่วมกนั) 6,687,500 - 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 4,549,945,796 3,060,172,759 

รวม  4,556,633,296 3,060,172,759 

หนีสินตามสัญญาเช่า - กจิการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 2,287,454,492 2,763,814,050 

รวม  2,287,454,492 2,763,814,050 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

 เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทใหญ่ 

(หน่วย: บาท) 

 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัท ี เพมิขึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 1 มกราคม 2564 ระหว่างปี ระหว่างปี 30 มิถุนายน 2564 

บริษทั เอเชีย เอวิเอชนั 

จาํกดั (มหาชน) - 98,000,000 (340,000) 97,660,000 

รวม - 98,000,000 (340,000) 97,660,000 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัใหญ่เป็นการกู้ยืมในรูปของตวัสัญญาใชเ้งินทีไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบียในอตัราคงที

ร้อยละ 7.25% ต่อปี  และมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามหรือเมือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพยีงพอ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                           

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสนั 18,610,252 15,289,570 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                  1,398,456 1,960,260 

รวม 20,008,708 17,249,830 

 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน                                     

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสนั 33,494,899 42,709,945 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                  2,986,154 3,920,522 

รวม 36,481,053 46,630,467 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 4,934,044 7,133,525 

เงินฝากธนาคาร 227,766,241 887,997,046 

เงินฝากธนาคารทีมีวตัถุประสงคเ์พอืการจ่ายชาํระราคาระยะสนั - 6,964,057 

รวม 232,700,285 1,012,094,628 

เงินฝากธนาคารทีมีวตัถุประสงคเ์พือจ่ายชาํระราคาระยะสัน คือ ส่วนของเงินฝากออมทรัพยที์บริษทัฯกันวงเงินไว้

เพอืจ่ายชาํระค่านาํมนัแก่บริษทัเอกชนแห่งหนึงในประเทศไทย 

4. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหนีการคา้   

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถึีงกาํหนดชาํระ   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 12,298,043 28,964,233 

 คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  10,184,406 27,522,547 

 3 - 6 เดือน  940,144 1,857,266 

 6 - 12 เดือน 1,813,394 39,522,776 

 มากกวา่ 12 เดือน 45,313,643 25,834,501 

รวม 70,549,630 , ,  

หัก: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน (46,125,819) (39,499,618) 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ  24,423,811 84,201,705 

ลูกหนีอืน   

ค่าบาํรุงรักษาเครืองบินรอเบิกคืน 133,226,894 116,246,482 

ลูกหนีกรมสรรพากร 118,676,177 92,681,172 

อนื ๆ  28,125,296 28,726,510 

รวม 280,028,367 237,654,164 

หัก: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (38,035,726) (37,795,425) 

รวมลูกหนีอืน  241,992,641 199,858,739 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  266,416,452 284,060,444 
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทนุในบริษทัย่อย มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 

(หน่วย: บาท) 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษทั 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

30 มิถุนายน 

2564 

31 ธนัวาคม  

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษทั เอเชีย เอวิเอชนั 

เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,500,000 

 

- 99.99 - 2,499,9993 

 

- 

 เมือวนัที 27 มกราคม 2564 บริษทั เอเชีย เอวิเอชัน เซ็นเตอร์ จาํกัดได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์โดยมี

วตัถุประสงค์เพือเป็นสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมการบิน                  

การท่องเทียวและบริการ โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท (หุน้สามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) และบริษทัฯ

มีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทัดงักล่าว 

6. เงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบิน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบินสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564  5,856,109,798 

ตดัจาํหน่าย  (232,450,271) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  5,623,659,527 

7. ทดีิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุด           

วนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 6,174,256,967 

ซือเพมิ - ราคาทุน 112,302,647 

ตน้ทุนการกู้ยมืส่วนทีรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย ์ 10,273,895 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทจีาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (20,329) 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทโีอน (151,488,737) 

ค่าเสือมราคา (245,872,389) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 5,899,452,054 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้นาํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองบินจาํนวน 4 ลาํ (31 ธนัวาคม 2563:              

ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองบินจาํนวน 2 ลาํ) ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 3,865 ล้านบาท                                       

(31 ธันวาคม 2563: 2,263 ลา้นบาท) ไปคาํประกันวงเงินสินเชือทีได้รับจากสถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้น              

หมายเหตุ 12 
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8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564  28,527,345,483 

เพมิขึนจากการปรับปรุงอตัราดอกเบียลอยตวั  6,501,766 

ลดลงจากการลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้ห้เช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 (20,599,335) 

ค่าเสือมราคา            (1,889,233,711) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  26,624,014,203 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564  15,201,007    

ค่าตดัจาํหน่าย  (4,301,677) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  10,899,330 

10. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุป

ไดด้งันี 

        (หน่วย: บาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2564  - 

รับโอนจากทีดิน เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - มูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัทีโอน 

  

151,488,737 

ค่าเสือมราคา            (487,915) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  151,000,822 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

51 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: ไม่มี) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้น 

หมายเหตุ 12 

11. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ  

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้ืมในรูปตวัสัญญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย

คงทีระหว่างร้อยละ 2.50 และ 7.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: ระหวา่งร้อยละ 2. 0 และ 2.85 ต่อปี) 
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12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนด                 

ชาํระภายในหนึงปี 460,061,445  786,682,396  

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูย้มื (153,846)  (153,846) 

รวมเงินกูย้มืส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 459,907,599  786,528,550  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนด            

ชาํระภายในหนึงปี 3,600,104,267 3,074,320,690 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูย้มื (987,180)  (1,064,103) 

รวมเงินกูย้มืส่วนทยีงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 3,599,117,087  3,073,256,587  

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,059,024,686  3,859,785,137  

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคาํประกันดว้ยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

และเครืองบินของบริษทัฯ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 และ 10 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2564 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564  3,859,785,137 

เพมิขึนจากการขยายระยะเวลาการชาํระเงินกู ้  250,000,000 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการกูย้มืเงิน  76,923 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว  (50,837,374) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  4,059,024,686 

เมือวนัที 23 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํบนัทึกต่อทา้ยสัญญากู้ยมืเงินระยะสันฉบบัหนึงเพอืขอพกัชาํระเงินตน้

บางส่วน โดยตกลงจะชาํระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษทัฯจะเริมชาํระคืนเงินต้นทีขอพกัชาํระ

ตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2565 และชาํระคืนเงินตน้งวดสุดทา้ยภายในเดือนกรกฎาคม 2568 โดยบริษทัฯตอ้งปฎิบตัิตาม

เงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น เมือบริษทัฯมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีเกิน

กว่าอตัราทีกาํหนดในสญัญา ใหน้าํกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายมาชาํระหนีที

คา้งชาํระในงวดสุดทา้ยของสัญญาในอตัราอย่างนอ้ยร้อยละ 20 ของกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดอกเบีย ภาษี ค่าเสือม

ราคาและค่าตดัจาํหน่าย โดยพจิารณาจากงบการเงินประจาํปี 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12 

เมือวนัท ี24 พฤษภาคม 2564 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวเพือเลือนการชาํระเงินตน้บางส่วน โดยบริษทัฯ

ตกลงจะชาํระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษทัฯจะเริมชําระคืนเงินต้นทีขอพกัชําระตงัแต่เดือน

ธันวาคม 2564 และชาํระคืนเงินต้นงวดสุดทา้ยภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 โดยบริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงือนไข

ทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของ                      

ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่เกินกว่าทีระบุในสัญญา โดยพิจารณาจากงบการเงินประจาํปีและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

สาํหรับงวดหกเดือน 

เมือวนัที 22 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้ทาํสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวเพือเลือนการชาํระเงินตน้บางส่วน โดยบริษทัฯ                   

ตกลงจะชาํระดอกเบียเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร บริษทัฯจะเริมชําระคืนเงินต้นทีขอพกัชําระตงัแต่เดือน

มกราคม 2565 และชาํระคืนเงินต้นงวดสุดทา้ยภายในเดือนตุลาคม 2571 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 ภายใต้สัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุใน

สญัญา โดยธนาคารพิจารณาการดาํรงอตัราส่วนหนีสินทมีีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัรา

ทีกาํหนดในสัญญาจากงบการเงินประจาํปีและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือน และพิจารณา

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีเกินกวา่อตัราทีกาํหนดในสัญญาจากงบการเงินประจาํปี 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขบางประการตามสัญญาเงินกู้จากธนาคารได ้

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดรั้บการยกเวน้เงือนไขจากธนาคารก่อนวนัที 30 มิถุนายน 2564 

13. หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,800,000,000 1,500,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (241,569) (243,055) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,799,758,431 1,499,756,945 

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,000,000,000 1,600,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (993,340) (1,621,968) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 999,006,660 1,598,378,032 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 2,798,765,091 3,098,134,977 

หุ้นกูร้ะยะยาวเป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบียคงที โดยมีมูลค่า

ยุติธรรรม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 เป็นจาํนวน 1,446 ลา้นบาท มูลค่ายุติธรรมนีไม่รวมหุน้กู้มูลค่า 1,200 ลา้นบาท 

เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกู ้จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

(31 ธนัวาคม 2563: 3,007 ลา้นบาท) 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 3,098,134,977 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุน้กูร้ะยะยาว 630,114 

จ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว (300,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 2,798,765,091 
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 เมือวนัที 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯครังที 1/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้มีการเสนอแก้ไข

ระยะเวลาและขอ้กาํหนดสาํหรับหุน้กูข้องบริษทัฯชุดที 1/2561 มูลค่า 1,500 ลา้นบาท (1.5 ลา้นหน่วย หน่วยละ 1,000 

บาท) ทจีะครบกาํหนดไถ่ถอนวนัที 26 มิถุนายน 2564 โดย 

1. ขยายระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 10 เดือน จากเดิมวนัที 26 มิถุนายน 2564 เป็นวนัที 26 

เมษายน 2565 

2. ชาํระคืนเงินต้นให้แก่ผูถ้ือหุ้นกู้บางส่วน ในจาํนวนร้อยละ 20 ของมูลค่าหุ้นกู้คงค้าง ณ วนัครบกาํหนดวนัท ี 

26 มิถุนายน 2564 โดยมูลค่าเงินตน้หลงัจากชาํระมีมูลค่า 800 บาทต่อหน่วย 

3. ปรับเพิมอตัราดอกเบียจากร้อยละ 2.56 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.75 ต่อปี ตงัแต่วนัที 26 มิถุนายน 2564 จนถึงวนัครบ

กาํหนดใหม่ 

 เมือวนัที 7 พฤษภาคม 2564 ทีประชุมผูถ้ือหุ้นกูไ้ดม้ีมติให้แก้ไขระยะเวลาและขอ้กาํหนดดงักล่าวขา้งต้น ต่อมาเมือ

วนัที 26 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้ชาํระคืนเงินตน้ให้แต่ผูถื้อหุ้นกู้ร้อยละ 20 ของจาํนวนหุ้นกู้คงค้าง หรือคิดเป็น

จาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท  

14. หนีสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: บาท) 

 0 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

หนีสินตามสญัญาเช่า 36,265,294,817 34,884,759,523 

หกั: ดอกเบียรอการตดับญัชี (4,061,322,522) (4,184,175,766) 

รวม 32,203,972,295 30,700,583,757 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (7,829,487,069) (6,025,973,794) 

หนีสินตามสญัญาเช่า -    

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  24,374,485,226 24,674,609,963 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564  30,700,583,757 

ลดลงจากการลดค่าเช่าตามสญัญาจากผูใ้หเ้ช่าเนืองจากสถานการณ์ COVID-19 (20,599,335) 

ลดลงจากการโอนหนีไปบริษทัทเีกียวขอ้งกนั (749,783,743) 

ชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างงวด  (304,972,431) 

เพมิขึนจากการวดัมูลค่าสญัญาเช่าใหม่  6,501,766 

เพมิขึนจากดอกเบีย  576,057,995 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน  1,996,184,286 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564  32,203,972,295 

ภายใต้สัญญาเช่าเครืองบิน บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาเงือนไขดงักล่าวเป็นรายปี 
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15. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 849,328,766 

เพมิขึนในระหวา่งงวด 79,825,115 

ลดลงจากรายจ่ายทีเกิดขึนจริง (13,860,36 ) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2564 915,293,51  

16. รายได้อืน 

(หน่วย: บาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคาร

เช่าและอุปกรณ์ 67,046 - 67,046 1,331,618,753 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน - 1,814,482,985 - - 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ 66,090,136 - 237,589,354 - 

อืน ๆ  30,573,796 140,009,146 63,337,531 264,547,833 

รวม 96,730,978 1,954,492,131 300,993,931 1,596,166,586 

17. ค่าใช้จ่ายอืน 

(หน่วย: บาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 733,501,978 - 2,120,531,568 282,329,171 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะ

เกิดขึน 56,529,523 - 88,434,197 - 

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

อืน ๆ 997,719 - 19,064,715 - 

รวม 791,029,220 169,617,128 2,228,030,480 321,814,586 
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18. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีที

ประมาณไว ้

รายได ้ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว             

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 140,863,281 105,804,589 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 140,863,281 105,804,589 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (7,794,109) (216,194,239) 

 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือน                         

สินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว             

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 353,633,459 796,226,950 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 353,633,459 796,226,950 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ทีรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (27,747,069) 393,088,788 

19. ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกในระหว่างงวด 

20. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของ

ส่วนงานดาํเนินงานทรีายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของบริษทัฯสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 

และ 2563 มีดงันี 
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(หน่วย: บาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 981,177,280 2,018,691 983,195,971 

รวมรายได้ 981,177,280     2,018,691 983,195,971 

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน (2,058,368,291) (7,182,071) (2,065,550,362)  

รายไดอื้น   96,730,978  

ค่าใชจ่้ายอนื   ( , , )  

รายไดท้างการเงิน   8,733,782  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (424,845,182)  

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (3,175,960,004) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   140,863,281  

ขาดทุนสําหรับงวด    (3,035,096,723) 

 

(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) 
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(หน่วย: บาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,123,368,588 6,334,692 2,129,703,280 

รวมรายได้ 2,123,368,588 6,334,692 2,129,703,280 

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน  (4,028,174,191) (12,246,812) (4,040,421,003) 

รายไดอื้น   300,993,931 

ค่าใชจ่้ายอนื   (2,228,030,480) 

รายไดท้างการเงิน   38,132,409 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (850,491,030) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้     (6,779,816,173) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   353,633,459 

ขาดทุนสําหรับงวด     (6,426,182,714) 

 
 

(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) 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

21.1  ภาระผูกพนัเกยีวกบัการก่อสร้างอาคาร 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารของ

โครงการแห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 84 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 156 ลา้นบาท) 

21.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาบริการบํารุงรักษาเครืองบิน 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการบาํรุงรักษาเครืองบิน

ระหว่างบริษทัฯกบั AirAsia Berhad และ AirAsia (Mauritius) Limited ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั และผูใ้ห้เช่า

เครืองบินรายอืนโดยบริษทัฯตกลงจ่ายค่าบาํรุงรักษาเครืองบินตามอตัราในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯตามทีระบุใน

สญัญาซึงผนัแปรตามจาํนวนชวัโมงบนิและอายขุองเครืองบินแต่ละลาํ 

21.3 ภาระผูกพนัเกยีวกบัการบริการ 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการบริการทสีาํคญั ดงันี 

1) บริษัทฯมีภาระผูกพนัเกียวกับการใช้บริการด้านบริหารบุคคล กฎหมายและบริการอืนกับบริษทั แอร์เอเชีย             

เอสอีเอ จาํกัด ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกัน โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการตามอตัราทีตกลงกันใน

ระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 231 ลา้นบาท  

2) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการใช้บริการทางดา้นการตลาด การจองตวัโดยสารและการให้บริการอืน ๆ กบั

AirAsia Com Travel Sdn. Bhd. ซึงเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการแปรผนั

ตามอตัราทีตกลงกนั ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญา

ดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 76 ลา้นบาท 

21.4  ภาระผูกพนัอืน ๆ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทตีอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสัน สัญญาประกนัภยั และสัญญาบริการอืน ๆ 

ดงันี 

(หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 

จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 185,178,875 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,023,165 

รวม 190,202,040 
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21.5 การคาํประกนั 

1) ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯมีภาระคาํประกนัเงินกูย้ืมธนาคารของนักบินฝึกหัดเพือใช้ในการศึกษาใน

หลกัสูตรนักบินพาณิชยเ์ป็นจาํนวน 14 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 14 ลา้นบาท) เป็นระยะเวลา 18 เดือน 

นบัตงัแต่วนัเริมตน้ของสญัญาเงินกูแ้ต่ละฉบบั 

2) บริษัทฯมีภาระผูกพนัจากการคาํประกันทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายภาคพืนดิน ค่าสนับสนุนทางด้านเทคนิค                  

ค่าซือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม ค่าซือนาํมนั และค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัการบินอืน ๆ รวมถึงค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา

เครืองบินซึงเป็นปกติของการดาํเนินธุรกิจดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: ลา้น) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับคา่ใชจ่้าย         

 เกียวกบัการปฏิบติัการบิน 0.14 1.04 81.82 15.92 0.72 1.04 81.82 14.99 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับกองทุน         

 ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองบิน 46.28 - - - 47.54 - - - 

รวม 46.42 1.04 81.82 15.92 48.26 1.04 81.82 14.99 

รวมเทียบเท่าเป็นสกลุเงินบาท 1,495.62 25.18 37.38 15.92 1,457.64 23.94 35.66 14.99 

21.6  คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 บริษทัฯได้รับหมายเรียกพร้อมสําเนาคาํฟ้องคดีแพง่สามญัจาํนวนรวม 16 คดี จากการ                   

บอกเลิกสัญญาและผิดสัญญา ให้บริษทัฯชาํระเงินค่าเสียหายจาํนวนเงินรวม 6 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการในขนัเริมต้น ทงันีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่าบริษทัฯสามารถแยง้คาํฟ้องไดด้ว้ยหลกัฐานทีบริษทัฯมี

อยู ่

22. ลําดับชันของมูลค่ายตุธิรรม 

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรฐัฯและสกุลเงินบาททวีดัมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมซึงจดัลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดบั 2 

ดงันี 
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 (หน่วย: บาท) 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 สกุลเงินตามสญัญา สกุลเงินตามสญัญา 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน            

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้             16,765,882 - - - 

หนีสินทางการเงินทวีัดมูลค่าหรือเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรม     

ตราสารอนุพนัธ ์     

 สญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั - -  175,109,193  - 

 สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย 58,125,166 , ,   83,004,185   75,867,711 

สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน             

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 123,523,062 -  320,025,966  - 

 สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน 125,221,371 -  265,127,444  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - , , ,  - 3,859,785,137 

หุน้กูร้ะยะยาว - , , , * - 3,006,584,061  

* มูลค่ายุติธรรมนีไม่รวมหุน้กู้มูลค่า 1,200 ลา้นบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกู้ตามทีกล่าวไวใ้น    

หมายเหตุ 13 จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

เครืองมือทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัท ี13 สิงหาคม 2564 


