บริ ษทั ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2565

31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,222,971

711,044

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

3

474,270

559,739

ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกัน

2

1,524,736

1,094,586

265,320

230,274

12,772

12,248

321,926

94,844

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

2

545,221

316,500

สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

20

156

-

4,367,372

3,019,235

913,805

782,193

2,500

2,500

2, 4

3,686,880

4,958,624

ทีดิน อาคาร เครื องบิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์

5

4,309,706

5,277,491

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

6

27,006,722

28,284,478

4,846

6,686

519,315

543,632

4,192,867

2,633,905

รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

40,636,641

42,489,509

รวมสินทรัพย์

45,004,013

45,508,744

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

2

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสํารองบํารุ งรักษาเครื องบิน

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

7

บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

8

750,000

750,000

หุ ้นกูร้ ะยะสัน

9

-

79,266

เงินกูย้ ืมระยะสันจากบริ ษทั ใหญ่

2

-

2,450,000

เจ้าหนีการค้า

956,313

989,232

เจ้าหนีอืน

420,344

798,053

2

1,333,629

1,326,152

10

1,014,081

941,710

11

999,507

1,799,895

2, 12

7,411,265

5,931,611

รายได้รับล่วงหน้า

2,905,291

2,425,485

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,715,176

2,461,310

4,905

22,993

19,510,511

19,975,707

10

2,681,386

3,094,192

11

1,413,190

999,257

2, 12

32,632,531

31,543,568

852,649

782,439

3,588

68,628

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน

37,583,344

36,488,084

รวมหนีสิน

57,093,855

56,463,791

เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว - ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์

20

รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
- สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสิ นตราสารอนุพนั ธ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

20

บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2565
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2565

31 ธันวาคม 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ว)

แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้

13

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 94,618,327 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2564: หุ น้ สามัญ 63,671,349 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)

946,183

636,713

946,183

636,713

12,018,159

6,327,629

43,556

43,556

(25,097,740)

(17,852,071)

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

-

(110,874)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)

(12,089,842)

(10,955,047)

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

45,004,013

45,508,744

-

-

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 94,618,327 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2564: หุ น้ สามัญ 63,671,349 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

13

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ น้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2565
2564
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ

2,691,773

983,196

81,323

96,731

รวมรายได้

2,773,096

1,079,927

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ

4,987,358

2,733,534

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

138,350

57,644

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

223,902

257,569

2,431,912

791,029

7,781,522

3,839,776

(5,008,426)

(2,759,849)

7,413

8,734

(551,759)

(424,845)

(5,552,772)

(3,175,960)

841,361

140,863

(4,711,411)

(3,035,097)

-

7,309

-

(292)

-

7,017

(4,711,411)

(3,028,080)

(49.79)

(69.68)

94,618

43,556

รายได้อืน

ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย

14

15

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

16

ขาดทุนสํ าหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงสุ ทธิ สาํ หรับต้นทุนในการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด

16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บงวด
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

17

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรั บงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุ น้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2565
2564
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ

4,478,245

2,129,703

148,889

300,994

รวมรายได้

4,627,134

2,430,697

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ

9,323,112

5,549,782

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

233,601

116,207

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

473,932

504,135

2,307,358

2,228,030

12,338,003

8,398,154

ขาดทุนจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน

(7,710,869)

(5,967,457)

13,331

38,132

ต้นทุนทางการเงิน

(1,111,538)

(850,491)

ขาดทุนก่ อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

(8,809,076)

(6,779,816)

1,563,407

353,633

(7,245,669)

(6,426,183)

115,899

200,586

(5,025)

(681)

110,874

199,905

(7,134,795)

(6,226,278)

(83.77)

(147.54)

86,497

43,556

รายได้อืน

ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่ าใช้ จ่าย

14

15

16

ขาดทุนสํ าหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
การเปลียนแปลงสุ ทธิ สาํ หรับต้นทุนในการป้ องกันความเสี ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับงวด

16

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรั บงวด
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ น้ ขันพืนฐาน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

17

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พันบาท)
องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกินมูลค่า

ทีออกและชําระแล้ว

หุน้ สามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้จดั สรร

สํารองสําหรับ

สํารองสําหรับ

รวม

รวม

การป้ องกันความเสียง

ต้นทุนการป้ องกัน

องค์ประกอบอืน

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

กระแสเงินสด

ความเสี ยง

ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(ขาดทุนเกินทุน)

435,556

2,628,786

43,556

(6,232,104)

(377,927)

6,369

(371,558)

(3,495,764)

ขาดทุนสําหรับงวด

-

-

-

(6,426,183)

-

-

-

(6,426,183)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

200,586

(681)

199,905

199,905

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

(6,426,183)

200,586

(681)

199,905

(6,226,278)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

435,556

2,628,786

43,556

(12,658,287)

(177,341)

5,688

(171,653)

(9,722,042)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565

636,713

6,327,629

43,556

(17,852,071)

(115,899)

5,025

(110,874)

(10,955,047)

ขาดทุนสําหรับงวด

-

-

-

(7,245,669)

-

-

-

(7,245,669)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด

-

-

-

-

115,899

(5,025)

110,874

110,874

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

(7,245,669)

115,899

(5,025)

110,874

(7,134,795)

ออกหุน้ สามัญเพิมทุน (หมายเหตุ 13)

309,470

5,690,530

-

-

-

-

-

6,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

946,183

12,018,159

43,556

(25,097,740)

-

-

-

(12,089,842)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายเครื องบินและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กําไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ดอกเบียรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนี อืน
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย: พันบาท)
2564

(8,809,076)

(6,779,816)

45,719
3,178,466
40,747
70,210
32,037
2,426,053
(13,331)
1,111,538

88,434
2,372,346
(67)
79,825
(237,589)
2,124,198
(38,132)
850,491

(1,917,637)

(1,540,310)

90,805
(460,009)
(35,046)
(227,082)
(105,063)
(113,471)

12,816
(130,054)
25,773
176,635
27,232

(204,981)
(323,756)
(625,606)
479,806
1,039,510
(2,402,530)
(525)
(2,403,055)

53,254
84,971
746,677
58,471
57,856
(13,860)
(440,539)
(383)
(440,922)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พันบาท)
2565

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(90,633)

(102,422)

-

38,132

เงินสดรับจากการจําหน่ายเครื องบินและอุปกรณ์

3,870,822

87

เงินสดจ่ายสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

(112,977)

-

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

3,667,212

(64,203)

-

632,100

(2,450,000)

97,660

ชําระคืนหุ ้นกูร้ ะยะสัน

(80,000)

-

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

30,000

-

ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(370,511)

(50,837)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ ะยะยาว

1,431,500

-

ชําระคืนหุ ้นกูร้ ะยะยาว

(1,800,000)

(300,000)

ชําระหนีสิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่า

(1,612,841)

(304,973)

เงินสดจ่ายเพือยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกําหนด

(1,719,197)

-

ดอกเบียจ่าย

(182,805)

(355,407)

เงินสดรับชําระค่าหุ้นเพิมทุน

6,000,000

-

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(753,854)

(281,457)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

510,303

(786,582)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

711,044

1,012,095

1,624

7,187

1,222,971

232,700

เงินสดจ่ายเพือปรับปรุ งอาคารเช่าและซื ออุปกรณ์
ดอกเบียรับ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึนสุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ ษทั ใหญ่เพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

กําไรจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ งของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
(หน่วย: พันบาท)
2565

2564

รายการทีไม่ใช่เงินสด:
เจ้าหนีค่าหุ ้นเพิมขึน

-

2,500

เจ้าหนีอืนจากการซืออุปกรณ์เพิมขึน

-

9,881

18,336

-

-

10,274

18,718

151,489

โอนสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เป็ นเครื องบิน

3,212,137

-

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการทําสัญญาเช่า

2,682,481

-

-

20,599

797,977

6,502

13,522

-

-

250,000

646,304

749,784

ค่าธรรมเนี ยมการออกหุ้นกูค้ า้ งจ่ายเพิมขึน
ต้นทุนการกูย้ มื ส่วนทีรวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
โอนเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเป็ นทีดิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าลดลงจากการลดค่าเช่าจากผูใ้ ห้เช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สิ นตามสัญญาเช่าเพิมขึนจากการวัดมูลค่าใหม่
โอนเงินมัดจําการเช่าเครื องบินเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
การขยายระยะเวลาเงินกูย้ มื จากระยะสันเป็ นระยะยาว
หนี สิ นตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท ไทยแอร์ เอเชีย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
1.

ข้อมูลทัวไป

1.1

ข้อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากัด (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั จํากัดซึงจัดตังและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมี บริ ษทั เอเชี ย
เอวิเอชัน จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดตังในประเทศไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการให้บริ การสายการบินราคาประหยัด ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั
ตังอยูท่ ี เลขที 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่ วนกลาง ห้องหมายเลข 3200 ชัน 3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ใหญ่ (“กลุ่ มบริ ษ ัท”) มีการปรับโครงสร้ างทุน ของกลุ่ มบริ ษทั ซึ งมี
รายละเอียดโดยสรุ ป ดังนี
บริ ษทั ใหญ่ ได้มีการเพิมทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ ้นทีออกใหม่ให้แก่ ผถู ้ ือหุน้ เดิม ของบริ ษทั ใหญ่ตามสัดส่วน
การถือหุน้ (Rights Offering) ในราคาหุ้น ละ 1.75 บาท จํานวน 1,714,285,714 หุ้น รวมเป็ นเงิน 3,000 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ใหญ่ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 19 มกราคม 2565
เมือวันที 20 มกราคม 2565 บริ ษทั ใหญ่เข้าซื อหุ้นของบริ ษทั ฯร้ อยละ 30.77 จากผูถ้ ือหุ ้นอืนจํานวน 19,600,000 หุ ้น
มูลค่ารวมทังสิ น 116.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็ นมูลค่า 3,896 ล้านบาท

1.

ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ข องโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ยัง คงแพร่ ระบาด ซึ งก่ อให้เกิ ด การชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และ
มีผลกระทบอย่างมากต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมหลายภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรมการท่องเทียวและ
บริ ก าร และมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อธุ ร กิ จ การบิน ของบริ ษ ัท ฯโดยบริ ษ ัท ฯต้อ งจํากัด จํานวนเทียวบิน จนกว่ า
สถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคจะดี ขึน สถานการณ์ ด งั กล่าวมี ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่ อฐานะการเงิ น
ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯด้วยเช่ นกัน โดย ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯมี หนี สิ น
หมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวนมาก สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019
ทียังมีอยูข่ ณะนี ส่ งผลต่อความไม่แน่ นอนอย่างมากต่อการประเมินผลกระทบทางการเงินเกี ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิ นและหนีสินทีอาจเกิดขึนในอนาคตของบริ ษทั ฯ
ณ ปั จจุ บนั ฝ่ ายบริ หารได้ดาํ เนิ นมาตรการต่าง ๆ ในการจัดหาเงิ นทังโดยบริ ษทั ฯเองและโดยบริ ษทั ใหญ่ ซึ งรวมถึง
แผนการปรับเปลียนแผนการดําเนิ นธุ รกิ จ ลดค่าใช้จ่ายและเลือนการจ่ายชําระเพือบริ หารสภาพคล่องและกระแสเงินสด
ของบริ ษทั ฯ โดยฝ่ ายบริ หารเชื อมันว่ามาตรการเหล่ านี จะช่ วยทําให้บริ ษทั ฯสามารถดําเนิ น งานได้อย่างต่ อเนื อง
งบการเงินนีจึงถูกจัดทําขึนโดยใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิ จการทีดําเนินงานต่อเนื อง อย่างไรก็ตาม ความสําเร็ จของแผน
การจัด หาเงิ นบางส่ ว นและแผนการดําเนิ นธุ ร กิ จของทังบริ ษัท ฯและบริ ษทั ใหญ่ ขึ นอยู่ก ับ ปั จจัย ภายนอกและ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค ดังนัน จึงยังคงมีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญ ซึงอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
เกียวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื องของบริ ษทั ฯ

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.3

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที เรื อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล โดย
บริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับ
งบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนเพือให้ขอ้ มูลเพิมเติมจากงบการเงินประจําปี ทีนําเสนอครังล่าสุด ดังนัน งบการเงิน
ระหว่างกาลจึ งเน้น การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้ มู ลทีนําเสนอ
ซําซ้อนกับข้อมูลทีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี
ล่าสุด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่าง
กาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
บริ ษทั ฯไม่ได้นาํ เสนองบการเงินรวมระหว่างกาล เนื องจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั ได้ถูกจัดทํา
โดยบริ ษทั เอเชี ย เอวิเอชัน จํา กัด (มหาชน) (บริ ษทั ใหญ่) แล้ว ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 10 เรื อง งบการเงินรวม

.4

นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี จัดทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับทีใช้ในงบการเงินสําหรับ
ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ งซึ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ทังนี บริ ษทั ฯได้มีการถือปฏิบตั ิตามข้อยกเว้นชัวคราวตามการปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
เรื อง เครื องมือทางการเงิ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า สําหรับรายการที
ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง ซึ งรวมถึงผลกระทบจากการเปลียนแปลงกระแสเงิ นสดตาม
สัญญา หรื อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี ยงทีเกิดขึนจากการเปลียนอัตราดอกเบียอ้างอิงไปใช้อตั ราดอกเบีย
อ้างอิงอืนแทน
การนําข้อยกเว้นชัวคราวดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ

2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

รายการธุ รกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันเหล่ านัน ซึ งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจ ทังนี ไม่มีการเปลียนแปลงทีมีสาระสําคัญในนโยบายการกําหนดราคาของรายการธุ รกิจกับกิจการที
เกียวข้องกัน
รายการธุ รกิ จทีมีสาระสําคัญกับกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
รายการธุ รกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้ค่าขนส่ ง
ค่าเช่าเครื องบินและเครื องยนต์เครื องบิน
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื องบิน
ค่าบริ หารจัดการจ่าย
ปันส่ วนค่าใช้จ่ายพนักงานและบริ การอืน ๆ
ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ
ค่าบริ การภาคพืนจ่าย

รายการธุ รกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
รายได้ค่าขนส่ ง
ส่วนแบ่งขาดทุนจากสัญญาแลกเปลียนราคานํามัน
ค่าเช่าเครื องบินและเครื องยนต์เครื องบิน
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื องบิน
ค่าบริ หารจัดการจ่าย
ปันส่ วนค่าใช้จ่ายพนักงานและบริ การอืน ๆ
ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ
ค่าบริ การภาคพืนจ่าย

23
437
239
25
100
99
8

46
348
10
23
1
35
20

(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
42
789
416
48
199
163
34

93
55
716
223
45
231
77
45
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564
ลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อกรรมการร่ วมกัน)
1,850,849
1,375,152
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
(326,113)
(280,566)
รวมลูกหนีกิจการทีเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
1,524,736
1,094,586
สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอืน
เงินมัดจําการเช่ าเครื องบิน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวม

109,606
109,606

103,730
103,730

158,586

145,308

17,565

, 4

20,000
196,151

20,000
181,932

เงินสํารองบํารุงรักษาเครื องบิน (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
รวม

3,686,880
3,686,880

4,958,624
4,958,624

เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ และ/หรื อกรรมการร่ วมกัน)
รวม

33,469
1,300,160
1,333,629

20,442
1,305,710
1,326,152

หนีสิ นตามสัญญาเช่ า (หมายเหตุ 12)
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันและกรรมการร่ วมกัน)
รวม

2,735,591
2,735,591

2,898,662
2,898,662

สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน
เงินมัดจําการเช่ าเครื องบิน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
เงินมัดจําสัญญาแลกเปลียนราคานํามัน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีผถู้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน)
เงินมัดจําอืน
บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (มีกรรมการร่ วมกัน)
รวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงินกู้ยืมระยะสั นจากบริษัทใหญ่

เงินกูย้ ืมระยะสันจาก
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั เอเชีย เอวิเอชัน จํากัด
(มหาชน)
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม 2565
2,450,000
2,450,000

เพิมขึน
ระหว่างงวด
799,000
799,000

ลดลง
ระหว่างงวด
(3,249,000)
(3,249,000)

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
30 มิถุนายน 2565
-

เงินกู้ยืมระยะสันจากบริ ษทั ใหญ่เป็ นการกู ้ยมื ทีไม่มีหลักประกัน คิ ดดอกเบียในอัตราคงทีร้อยละ 0.25 ต่อปี และมี
กําหนดชําระคื นเมือทวงถามหรื อเมือบริ ษทั ฯมี กระแสเงิ นสดเพียงพอ ซึ งบริ ษทั ฯจ่ายชําระทังจํานวนแล้วในวัน ที
30 มิถุนายน 2565
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
ผลประโยชน์ระยะสัน
23,002
18,610
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
957
1,399
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
4
รวม
23,963
20,00

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
45,198
33,49
1,914
2,982
8
4
47,120
36,481
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
30 มิถุนายน 2565
ลูกหนีการค้า
อายุหนีคงค้างนับจากวันทีถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีการค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
ลูกหนีกรมสรรพากร
ค่าบํารุ งรักษาเครื องบินรอเบิกคืน
อืน ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีอืน - สุ ทธิ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

4.

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564

115,550

72,784

38,450
10,889
1,404
46,803
213,096
(48,874)
164,222

26,82
1,436
3,698
45,620
150,362
(47,652)
102,710

197,026
151,130
5,261
353,417
(43,369)
310,048
474,270

357,
132,684
10,314
500,398
(43,36 )
457,029
559,739

เงินสํ ารองบํารุงรักษาเครื องบิน
รายการเปลียนแปลงของบัญชี เงินสํารองบํารุ งรักษาเครื องบิน สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565
4,958,624
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
(1,271,744)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565
3,686,880
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

ทีดิน อาคาร เครื องบิน ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
รายการเปลี ยนแปลงของบัญ ชี ทีดิ น อาคาร เครื องบิน ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดื อน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565
5,277,491
ซือเพิม - ราคาทุน
3,247,838
จําหน่าย/ตัดจําหน่ าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(4,026,618)
รับโอนจากอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันทีโอน
18,718
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
(207,723)
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565
4,309,706
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้โอนกรรมสิ ทธิ อากาศยานจํานวน 5 ลํา โดยการชําระหนี และค่าปรับเพือยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนถึงเวลาทีกําหนด เพือนําอากาศยานจํานวน 4 ลําและอีก 1 ลําทีบริ ษทั ฯเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ อยู่เดิมดังกล่าวเข้า
ทําธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับกับบริ ษทั เอกชนในต่างประเทศสองแห่งเพือใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจ
โดยบริ ษทั ฯได้บนั ทึกขาดทุนจากการจําหน่ ายอากาศยานจํานวนรวม 40.89 ล้านบาท ซึ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ งของ
ค่าใช้จ่ายอืน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง อุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื องบินจํานวน 3 ลํา
(31 ธันวาคม 2564: ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างและเครื องบินจํานวน 4 ลํา) ซึงมีมูลค่ าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวนประมาณ
3,643 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 3,122 ล้านบาท) ไปคําประกันวงเงินสิ นเชื อทีได้รับจากสถาบันการเงิ นตามที
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10

6.

สินทรัพย์ สิทธิการใช้
รายการเปลียนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิการใช้สาํ หรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 สรุ ปได้ดงั นี
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม 2565
เพิมขึนจากการทําสัญญาเช่าในระหว่างงวด
เพิมขึนจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่ าใหม่
ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนด
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พันบาท)
28,284,478
2,814,442
811,499
(3,212,137)
(1,691,560)
27,006,722
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้ าง ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญ ชี จาํ นวนประมาณ 519
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 544 ล้านบาท) ไปคําประกันวงเงิ นสิ นเชื อทีได้รับจากสถาบันการเงินตามทีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 10
บริษัทฯในฐานะผู้ให้ เช่ า
บริ ษทั ฯเข้าทําสัญญาเช่าสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ซึ งประกอบด้วยพืนทีในอาคาร โดยมีอายุสัญญา 14 ปี
บริ ษ ัทฯมี จาํ นวนเงิ น ขันตําที คาดว่า จะได้รั บในอนาคตจากการให้เช่ า ภายใต้สัญญาเช่ า ทียกเลิ ก ไม่ ไ ด้ ณ วัน ที
30 มิถุนายน 2565 ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
13,035
55,834
158,993
227,862

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
8.

เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ นเป็ นเงิ นกูย้ ืมในรู ปตัวสัญญาใช้เงิ น มีอตั ราดอกเบีย
คงทีร้อยละ 2.95 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: อัตราดอกเบียคงทีระหว่างร้อยละ 2. และ 2. 5 ต่อปี )

9.

หุ้นกู้ระยะสั น
หุ้นกู้ระยะสันประเภท ไม่ ด้อยสิ ทธิ ไม่ มีหลักประกันทีออกโดยบริ ษทั ฯ จํานวน 80,000 หน่วย ในราคาหน่ วยละ
1,000 บาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 6.75 ต่อปี หุน้ กูด้ งั กล่าวเป็ นหุน้ กูท้ ีไม่มีการจัดลําดับความน่าเชือถือ
เมือวันที 7 เมษายน 2565 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคื นเงิ นต้นสําหรับหุ ้นกู้ระยะสันของบริ ษทั ฯ จํานวน 80 ล้านบาท ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ กูท้ งหมด
ั

10.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หัก: ค่าธรรมเนียมการกูย้ มื
รวมเงินกูย้ มื ส่วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินส่ วนทียังไม่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หัก: ค่าธรรมเนียมการกูย้ มื
รวมเงินกูย้ มื ส่วนทียังไม่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี - สุ ทธิ
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564

1,014,235
(154)
1,014,081

941,864
(154)
941,710

2,682,219
(833)
2,681,386
3,695,467

3,095,102
(910)
3,094,192
4,035,902
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวคําประกันด้วยทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้าง
และเครื องบินของบริ ษทั ฯ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 5 และ หมายเหตุ 7
รายการเปลียนแปลงของบัญชี เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดหกเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
4,035,902
กูเ้ งินเพิมในระหว่างงวด
30,000
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนี ยมการกูย้ มื เงิน
77
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
(370,512)
3,695,467
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 30 มิถุนายน 2565
ภายใต้สญ
ั ญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา โดยธนาคารพิจารณา
การดํารงอัตราส่ วนหนี สิ น ทีมีภาระดอกเบียจ่ายต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นให้เป็ นไปตามอัต ราทีกําหนดในสัญญาจาก
งบการเงินประจําปี และข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือน และพิจารณาอัตราส่ วนความสามารถใน
การชําระหนีเกินกว่าอัตราทีกําหนดในสัญญาจากงบการเงินประจําปี
ณ วัน ที 30 มิถุน ายน 2565 บริ ษทั ฯไม่ สามารถปฏิบตั ิ ตามเงือนไขบางประการตามสัญญาเงิน กูจ้ ากธนาคารได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้รับการยกเว้นเงื อนไขจากธนาคารก่ อนวันที 30 มิถุนายน 2565 ดังนัน จึงไม่มีการจัดประเภท
รายการใหม่สาํ หรับยอดคงเหลือของเงินกูย้ มื ระยะยาวของธนาคารดังกล่าว
11.

หุ้นกู้ระยะยาว

หุน้ กูร้ ะยะยาวส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อการตัดบัญชี
รวมหุ น้ กูร้ ะยะยาวส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุทธิ
หุน้ กูร้ ะยะยาวส่ วนทียังไม่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อการตัดบัญชี
รวมหุ น้ กูร้ ะยะยาวส่ วนทียังไม่ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี - สุ ทธิ
รวมหุ น้ กูร้ ะยะยาว

30 มิถุนายน 2565
1,000,000
(493)
999,507
1,431,500
(18,310)
1,413,190
2,412,697

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2564
1,800,000
(105)
1,799,895
1,000,000
(743)
999,257
2,799,152

หุน้ กูร้ ะยะยาวเป็ นหุ ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทไม่ ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีอตั ราดอกเบียคงที โดยมีมูลค่า
ยุติธรรรม ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 เป็ นจํานวน 2,356 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 1,470 ล้านบาท มูลค่ายุติธรรมนี
ไม่รวมหุ น้ กูม้ ูลค่า 1,200 ล้านบาท เนื องจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ ้นกู้ จึงไม่มีการแสดงมูลค่ ายุติธรรมตามราคา
ตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย)

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการเปลียนแปลงของบัญชี หุน้ กูร้ ะยะยาวสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 มีรายละเอียดดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
ออกหุน้ กูใ้ นระหว่างงวด
จ่ายคืนหุน้ กูใ้ นระหว่างงวด
จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ ้นกู้
ตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พันบาท)
2,799,152
1,431,500
(1,800,000)
(18,336)
381
2,412,697

เมือวันที 26 เมษายน 2565 บริ ษทั ฯได้ชาํ ระคื นเงินต้นสําหรับหุ ้นกู้ของบริ ษทั ฯชุดที 1/2561 จํานวน 1,200 ล้านบาท
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กูท้ งหมด
ั
12.

หนีสิ นตามสัญญาเช่ า

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบียรอการตัดบัญชี
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564
49,399,015
46,092,799
(9,355,219)
(8,617,620)
40,043,796
37,475,179
(7,411,265)
(5,931,611)
32,632,531
31,543,568

รายการเปลียนแปลงของบัญชี หนีสินตามสัญญาเช่าสําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 สรุ ปได้ดงั นี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565
เพิมขึนจากการทําสัญญาเช่าในระหว่างงวด
เพิมขึนจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
ชําระหนี สิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าระหว่างงวด
ชําระหนี เพือการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกําหนด
ลดลงจากการหักกลบกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เพิมขึนจากดอกเบีย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: พันบาท)
37,475,179
2,682,481
797,977
(1,612,841)
(1,719,197)
(646,304)
878,684
2,187,817
40,043,796

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ยกเลิกสัญญาเช่าอากาศยาน 4 ลํา ก่อนถึงเวลาทีกําหนดเพือทําธุ รกรรมขายและ
เช่าอากาศยานกลับตามทีได้กล่าวไว้ในหมายเหตุ 5
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13.

ทุนเรือนหุ้น
เมือวันที 24 มกราคม 2565 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครังที 1/2565 ได้มีมติอนุ มตั ิให้เพิมทุนจดทะเบียน
จาก 637 ล้านบาทเป็ น 946 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น สามัญเพิมทุ นจํานวน 30,946,978 หุ ้น ในราคาหุ ้น ละ
193.88 บาท มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงิน 6,000 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิมทุน
กับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีออกและมูลค่าตราไว้
จํานวน 5,691 ล้านบาท ได้แสดงไว้เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญในส่วนของผูถ้ ือหุน้

14.

รายได้อืน

กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
อุปกรณ์
กําไรจากตราสารอนุ พนั ธ์
อืน ๆ
รวม
15.

สําหรับงวดสามเดือน
สินสุดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
26,964
54,359
81,323

67
66,090
30,574
96,731

ค่าใช้ จ่ายอืน

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
ขาดทุนจากการจําหน่ ายและตัดจําหน่าย
เครื องบิน และอุปกรณ์
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
อืน ๆ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สินสุดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
148,889
148,889

67
237,589
63,338
300,994

สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
2,398,821
733,502
33,090
56,529

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
2,188,856
2,120,531
45,719
88,434

1
2,431,912

40,747
32,036
2,307,358

998
791,029

19,065
2,228,030
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึนจากขาดทุนก่ อนภาษีเงิน ได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษีเฉลียทังปี ที
ประมาณไว้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีรวมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

-

-

841,361
841,361

140,863
140,863

-

(7,794)

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดหกเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565
2564
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีรวมอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
17.

-

-

1,563,407
1,563,407

353,633
353,633

(4,44 )

(27,747)

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารขาดทุนสําหรับงวด (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลีย
ถ่วงนําหนักของหุ ้นสามัญทีออกในระหว่างงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18.

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจ ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้ างของ
ส่วนงานดําเนินงานทีรายงาน
ข้อมูลรายได้และขาดทุนของส่ วนงานของบริ ษทั ฯสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
และ 2564 มีดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานการบิน
แบบมีตารางบิน ส่ วนงานการบิน
ประจํา
แบบเช่าเหมาลํา
รวมส่วนงาน
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
2,685,617
6,156
2,691,773
รวมรายได้
2,685,617
6,156
2,691,773
ผลการดําเนินงาน
ขาดทุนของส่ วนงาน
(2,651,085)
(6,75 )
(2,657,837)
รายได้อืน
81,323
ค่าใช้จ่ายอืน
(2,431,91 )
รายได้ทางการเงิน
7,413
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(551,759)
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
(5,552,77 )
841,361
รายได้ภาษีเงินได้
(4,711,411)
ขาดทุนสํ าหรับงวด

สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
ขาดทุนของส่ วนงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายอืน
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)

ส่ วนงานการบิน
แบบมีตารางบิน
ประจํา

ส่ วนงานการบิน
แบบเช่าเหมาลํา

981,177
981,177

2,019
2,019

983,196
983,196

(2,058,369)

(7,182)

(2,065,551)
96,731
( , )
8,734
(424,845)
(3,175,960)
140,863
(3,035,097)

รวมส่วนงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2565
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
ขาดทุนของส่ วนงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายอืน
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด

สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2564
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รวมรายได้
ผลการดําเนินงาน
ขาดทุนของส่ วนงาน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายอืน
รายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสํ าหรับงวด

(หน่วย: พันบาท)

ส่ วนงานการบิน
แบบมีตารางบิน
ประจํา

ส่ วนงานการบิน
แบบเช่าเหมาลํา

4,471,000
4,471,000

7,245
7,245

4,478,245
4,478,245

(5,546,092)

(6,308)

(5,552,400)
148,889
(2,307,358)
13,331
(1,111,538)
(8,809,076)
1,563,407
(7,245,669)

รวมส่วนงาน

(หน่วย: พันบาท)

ส่ วนงานการบิน
แบบมีตารางบิน
ประจํา

ส่ วนงานการบิน
แบบเช่าเหมาลํา

2,123,369
2,123,369

6,335
6,335

2,129,703
2,129,703

(4,028,174)

(12,247)

(4,040,421)
300,994
(2,228,030)
38,132
(850,491)
(6,779,816)
353,633
(6,426,183)

รวมส่วนงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.

ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน

19.1 ภาระผูกพันเกียวกับการก่อสร้ างอาคาร
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคารของ
โครงการแห่งหนึ งเป็ นจํานวนเงิน 25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 34 ล้านบาท)
19.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาบริการบํารุ งรักษาเครื องบิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีภาระผูก พันจากสัญญาบริ การบํารุ งรักษาเครื องบิน
ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการทีเกียวข้องกัน และผูใ้ ห้เช่าเครื องบินรายอืนโดยบริ ษทั ฯตกลงจ่ายค่าบํารุ งรักษาเครื องบิน
ตามอัตราในสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐฯตามทีระบุในสัญญาซึ งผันแปรตามจํานวนชัวโมงบิน และอายุของเครื องบิน
แต่ละลํา
19.3 ภาระผูกพันเกียวกับการบริการ
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับการบริ การทีสําคัญ ดังนี
1) บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี ยวกับการใช้บริ การด้านบริ หารบุคคล กฎหมายและบริ การอืนกับกิ จการทีเกี ยวข้องกัน
โดยบริ ษทั ฯมีภาระในการจ่ายค่าบริ การตามอัตราทีตกลงกันในระหว่างงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2565 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 205 ล้านบาท
2) บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับการใช้บริ การทางด้านการตลาด การจองตัวโดยสารและการให้บริ การอืน ๆ กับ
กิจการทีเกียวข้องกัน โดยบริ ษทั ฯมีภาระในการจ่ายค่าบริ การแปรผันตามอัตราทีตกลงกัน ในระหว่างงวดหก
เดือนสิ นสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 163 ล้านบาท
3) บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี ยวกับการใช้บริ การให้คาํ ปรึ กษาและบริ หารจัดการด้านข้อมูลกับกิ จการทีเกี ยวข้องกัน
โดยบริ ษทั ฯมีภาระในการจ่ายค่าบริ การตามอัตราทีตกลงกัน
19.4 ภาระผูกพันอืน ๆ
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าระยะสัน สัญญาประกันภัย และสัญญาบริ การอืน ๆ
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2565
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
53,057
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1,397
รวม
54,454
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.5 การคําประกัน
1) ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 บริ ษทั ฯไม่มีภาระคําประกันเงินกูย้ มื ธนาคารของนักบินฝึ กหัดเพือใช้ในการศึกษาใน
หลักสู ตรนักบินพาณิ ชย์ (31 ธันวาคม 2564: 14 ล้านบาท)
2) บริ ษ ัทฯมี ภ าระผู ก พัน จากการคําประกัน ที เกี ยวข้อ งกับ ค่ าใช้จ่ า ยภาคพืนดิ น ค่ าสนับ สนุ น ทางด้า นเทคนิ ค
และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการบินอืน ๆ รวมถึงค่าซ่ อมแซมบํารุ งรักษาเครื องบินซึ งเป็ นปกติของการดําเนินธุ รกิจ
ดังต่อไปนี
(หน่วย: ล้าน)
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
หนังสื อคําประกันสําหรับค่าใช้จ่าย
เกียวกับการปฏิบตั ิการบิน
หนังสื อคําประกันสําหรับกองทุน
ซ่อมแซมบํารุ งรักษาเครื องบิน
รวม
รวมเทียบเท่าเป็ นสกุลเงินบาท

30 มิถุนายน 2565
ดอลลาร์ อินเดีย
สิ งคโปร์
รู ปี

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

31 ธันวาคม 2564
ดอลลาร์ อินเดีย
สิ งคโปร์
รู ปี

บาท

0.16

1.04

78.93

15.92

0.09

1.04

63.78

16.01

1.28
1.44

1.04

78.93

15.92

37.31
37.40

1.04

63.78

16.01

50.90

26.75

37.45

15.92

1,256.42

26.10

29.88

16.01

19.6 คดีฟ้องร้ อง
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่ มีคดีฟ้องร้ องทีมีสาระสําคัญเพิมเติ มจากทีได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิ นสําหรับปี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
20.

ลําดับชันของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิ นในสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐฯและสกุลเงินบาททีวัดมูลค่าหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมซึ งจัดลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมเป็ นระดับ 2
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
30 มิถุนายน 2565
31 ธันวาคม 2564
สกุลเงินตามสัญญา
สกุลเงินตามสัญญา
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
สินทรัพย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
156
หนีสิ นทางการเงินทีวัดมูลค่ าหรื อเปิ ดเผย
มูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุ พนั ธ์
สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
6,135
28,545
21,48
สัญญาแลกเปลียนอัตราแลกเปลียนสกุลเงิน
2,358
41,592
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
3,695,467
4,035,901
หุน้ กูร้ ะยะยาว
2,356,126
1,469,767*
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
* มูลค่ายุติธรรมนีไม่รวมหุ น้ กู้มูลค่า 1,200 ล้านบาท เนื องจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ ้นกู้ตามทีกล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 11 จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือ
ทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
21.

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ก) เมือวันที 25 กรกฎาคม 2565 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิมเติมสัญญากูย้ ืมเงิ นระยะยาวฉบับหนึ ง
เพือเลือนการชําระเงินต้น โดยบริ ษทั ฯตกลงจะเริ มชําระคืนเงิ นต้นทีขอพักชําระตังแต่เดือนมกราคม 2566 และ
ชําระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ข) เมือวันที 25 กรกฎาคม 2565 บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิมเติ มตัวสัญญาใช้เงิน ฉบับหนึ งเพือ
ขอลดอัตราดอกเบีย โดยบริ ษ ทั ฯจะต้องจ่ ายชําระดอกเบี ยดัง กล่ าวเป็ นรายเดื อน และปฎิบ ตั ิตามเงื อนไขที
กําหนดไว้ภายในสัญญา หากบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวจะต้องจ่ายชําระดอกเบียในอัตราเดิม

2.

การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมือวันที 11 สิ งหาคม 2565
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