
 

 

 

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จาํกดั 

รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 







บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,360,893                    711,044                       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3 906,507                       559,739                       

ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 1,852,367                    1,094,586                    

สินคา้คงเหลือ 281,024                       230,274                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 13,463                         12,248                         

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 377,231                       94,844                         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 2 280,492                       316,500                       

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 20 9,368                           -                                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,081,345                    3,019,235                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 2 1,013,624                    782,193                       

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 20 878                              -                                   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,500                           2,500                           

เงินสาํรองบาํรุงรักษาเครืองบิน 2, 4 3,135,619                    4,958,624                    

ทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 5 4,235,285                    5,277,491                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6 26,091,920                  28,284,478                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,127                           6,686                           

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 516,508                       543,632                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,770,949                    2,633,905                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 40,771,410                  42,489,509                  

รวมสินทรัพย์ 45,852,755                  45,508,744                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 8 750,000                       750,000                       

หุ้นกูร้ะยะสนั 9 740,553                       79,266                         

เงินกูย้ืมระยะสนัจากบริษทัใหญ่ 2 -                                   2,450,000                    

เจา้หนีการคา้ 1,113,126                    989,232                       

เจา้หนีอืน 374,666                       798,053                       

เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 1,436,803                    1,326,152                    

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 992,392                       941,710                       

หุน้กูร้ะยะยาว - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 999,632                       1,799,895                    

หนีสินตามสัญญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 12 7,642,293                    5,931,611                    

รายไดรั้บล่วงหนา้ 4,668,730                    2,425,485                    

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,217,190                    2,461,310                    

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 20 1,778                           22,993                         

รวมหนีสินหมุนเวยีน 22,937,163                  19,975,707                  

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 2,519,235                    3,094,192                    

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 1,415,494                    999,257                       

หนีสินตามสัญญาเช่า 

   - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 2, 12 34,235,828                  31,543,568                  

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 884,294                       782,439                       

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 20 2,222                           68,628                         

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 39,057,073                  36,488,084                  

รวมหนีสิน 61,994,236                  56,463,791                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี30 กันยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธันวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 13

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 94,618,327 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

      (31 ธันวาคม 2564: หุน้สามญั 63,671,349 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 946,183                       636,713                       

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 94,618,327 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 

      (31 ธันวาคม 2564: หุน้สามญั 63,671,349 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 946,183                       636,713                       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 13 12,018,159                  6,327,629                    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 43,556                         43,556                         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (29,149,379)                 (17,852,071)                 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                                   (110,874)                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกนิทุน) (16,141,481)                 (10,955,047)                 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,852,755                  45,508,744                  

-                                   -                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,811,189                 169,853                    

รายไดอื้น 14 81,122                      287,625                    

รวมรายได้ 4,892,311                 457,478                    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6,618,493                 1,818,207                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 149,714                    45,197                      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 264,089                    243,526                    

ค่าใชจ่้ายอืน 15 2,872,042                 2,072,016                 

รวมค่าใช้จ่าย 9,904,338                 4,178,946                 

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (5,012,027)                (3,721,468)                

รายไดท้างการเงิน 7,451                        5,933                        

ตน้ทุนทางการเงิน (625,145)                   (476,520)                   

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (5,629,721)                (4,192,055)                

รายไดภ้าษีเงินได้ 16 1,578,082                 370,210                    

ขาดทุนสําหรับงวด (4,051,639)                (3,821,845)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:   

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการป้องกนัความเสียง

     กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                41,770                      

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง

     กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                (341)                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 16 -                                41,429                      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (4,051,639)                (3,780,416)                

ขาดทุนต่อหุ้น 17

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (42.82)                       (87.75)                       

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 94,618                      43,556                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9,289,434                 2,299,556                 

รายไดอื้น 14 213,745                    588,619                    

รวมรายได้ 9,503,179                 2,888,175                 

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 15,941,605               7,367,989                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 383,315                    161,404                    

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 738,021                    747,661                    

ค่าใชจ่้ายอืน 15 5,163,134                 4,300,046                 

รวมค่าใช้จ่าย 22,226,075               12,577,100               

ขาดทุนจากกจิกรรมดําเนินงาน (12,722,896)              (9,688,925)                

รายไดท้างการเงิน 20,782                      44,065                      

ตน้ทุนทางการเงิน (1,736,683)                (1,327,011)                

ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้ (14,438,797)              (10,971,871)              

รายไดภ้าษีเงินได้ 16 3,141,489                 723,843                    

ขาดทุนสําหรับงวด (11,297,308)              (10,248,028)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการป้องกนัความเสียง

     กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 115,899                    242,355                    

การเปลียนแปลงสุทธิสาํหรับตน้ทุนในการป้องกนัความเสียง

     กระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,025)                       (1,021)                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 16 110,874                    241,334                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (11,186,434)              (10,006,694)              

ขาดทุนต่อหุ้น 17

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน (126.60)                     (235.28)                     

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 89,234                      43,556                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

สาํรองสาํหรับ สาํรองสาํหรับ รวม รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า การป้องกนัความเสียง ตน้ทุนการป้องกนั องคป์ระกอบอนื ส่วนของผูถื้อหุน้

ทีออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร กระแสเงินสด ความเสียง ของส่วนของผูถ้ือหุน้ (ขาดทุนเกินทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2564 435,556                    2,628,786                 43,556                      (6,232,104)                (377,927)                   6,369                      (371,558)                   (3,495,764)                

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                (10,248,028)              -                                -                              -                                (10,248,028)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                242,355                    (1,021)                     241,334                    241,334                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                (10,248,028)              242,355                    (1,021)                     241,334                    (10,006,694)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2564 435,556                    2,628,786                 43,556                      (16,480,132)              (135,572)                   5,348                      (130,224)                   (13,502,458)              

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)              

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                (11,297,308)              -                                -                              -                                (11,297,308)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนืสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                115,899                    (5,025)                     110,874                    110,874                    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                (11,297,308)              115,899                    (5,025)                     110,874                    (11,186,434)              

ออกหุน้สามญัเพมิทุน (หมายเหตุ 13) 309,470                    5,690,530                 -                                -                                -                                -                              -                                6,000,000                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2565 946,183                    12,018,159               43,556                      (29,149,379)              -                                -                              -                                (16,141,481)              

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จํากดั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (14,438,797)              (10,971,871)              

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 32,704                      91,770                      

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 4,719,219                 3,548,225                 

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายเครืองบินและอปุกรณ์ 39,063                      145                           

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 108,941                    119,269                    

  (กาํไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ 17,454                      (372,974)                   

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 5,546,076                 5,253,581                 

   รายไดท้างการเงิน (20,782)                    (44,065)                    

   ตน้ทุนทางการเงิน 1,736,683                 1,327,011                 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (2,259,439)                (1,048,909)                

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (334,005)                   29,656                      

   ลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (778,988)                   (250,381)                   

   สินคา้คงเหลือ (50,750)                    17,575                      

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (282,387)                   199,905                    

   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 159,666                    (118,707)                   

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน (146,324)                   135,847                    

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้ (141,073)                   (147,855)                   

   เจา้หนีอืน (374,779)                   174,644                    

   เจา้หนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั (540,963)                   474,518                    

   รายไดรั้บล่วงหนา้ 2,243,245                 (94,772)                    

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,303,707                 (12,583)                    

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (7,086)                      (16,355)                    

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,209,176)                (657,417)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (1,215)                      (560)                         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (1,210,391)                (657,977)                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือปรับปรุงอาคารเช่าและซืออปุกรณ์ (107,222)                   (81,417)                    

เงินสดรับจากดอกเบีย 211                           44,065                      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครืองบินและอปุกรณ์ 3,873,371                 210                           

เงินสดจ่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (112,977)                   -                               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 3,653,383                 (37,142)                    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึนสุทธิ -                               657,900                    

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัใหญ่เพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (2,450,000)                96,019                      

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูร้ะยะสันเพิมขึนสุทธิ 670,000                    -                               

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000                      -                               

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (554,389)                   (50,837)                    

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกูร้ะยะยาว 1,413,606                 -                               

ชาํระคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (1,800,000)                (300,000)                   

ชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่า (3,133,862)                (347,501)                   

เงินสดจ่ายเพือยกเลิกสญัญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด (1,719,197)                -                               

ดอกเบียจ่าย (258,042)                   (350,167)                   

เงินสดรับชาํระค่าหุ้นเพิมทุน 6,000,000                 -                               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,801,884)                (294,586)                   

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 641,108                    (989,705)                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 711,044                    1,012,095                 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินสด

   และรายการเทียบเท่าเงินสด 8,741                        576                           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,360,893                 22,966                      

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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รายการทีไม่ใช่เงินสด:

   เจา้หนีค่าหุ้นเพมิขึน -                               2,500                        

   เจา้หนีอืนจากการซืออปุกรณ์เพมิขึน (ลดลง) (50,222)                    44,465                      

   ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูค้า้งจ่ายเพิมขึน 9,914                        -                               

   ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทีรวมเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์ -                               12,294                      

   โอนทีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -                               510,937                    

   โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนเป็นทีดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 18,718                      -                               

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นเครืองบิน 3,212,137                 -                               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึนจากการทาํสญัญาเช่าใหม่ 2,739,979                 -                               

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากการลดค่าเช่าจากผูใ้ห้เช่า -                               20,599                      

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสินตามสญัญาเช่าเพิมขึนจากการวดัมูลค่าใหม่ 713,622                    1,391,835                 

   โอนเงินมดัจาํการเช่าเครืองบินเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการวดัมูลค่าสญัญาเช่าใหม่ 16,688                      -                               

   การขยายระยะเวลาเงินกูย้มืจากระยะสนัเป็นระยะยาว -                               250,000                    

   หนีสินตามสญัญาเช่าลดลงจากการหกักลบกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั 688,341                    982,363                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565 

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 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัใหญ่ (“กลุ่มบริษัท”) มีการปรับโครงสร้างทุนของกลุ่มบริษทั ซึงมี

รายละเอียดโดยสรุป ดงันี   

 บริษทัใหญ่ไดมี้การเพิมทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ให้แก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัใหญ่ตามสัดส่วน

การถือหุน้ (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 1.75 บาท จาํนวน 1,714,285,714 หุ้น รวมเป็นเงิน 3,000 ลา้นบาท โดย

บริษทัใหญ่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 19 มกราคม 2565  

 เมือวนัที 20 มกราคม 2565 บริษทัใหญ่เขา้ซือหุ้นของบริษทัฯร้อยละ 30.77 จากผูถื้อหุ้นอืนจาํนวน 19,600,000 หุ้น 

มูลค่ารวมทงัสิน 116.77 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 3,896 ลา้นบาท 

1.  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ยงัคงแพร่ระบาด ซึงก่อให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และ                 

มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิงอุตสาหกรรมการท่องเทียวและ

บริการ และมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจการบินของบริษัทฯโดยบริษัทฯต้องจํากัดจํานวนเทียวบินจนกว่า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะดีขึน สถานการณ์ดงักล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน              

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯดว้ยเช่นกนั โดย ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีหนีสิน

หมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจาํนวนมาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019   

ทยีงัมีอยูข่ณะนีส่งผลต่อความไม่แน่นอนอยา่งมากต่อการประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์

ประมาณการหนีสินและหนีสินทอีาจเกิดขึนในอนาคตของบริษทัฯ 

 ณ ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารได้ดาํเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจดัหาเงินทงัโดยบริษทัฯเองและโดยบริษทัใหญ่ ซึงรวมถึง

แผนการปรับเปลียนแผนการดาํเนินธุรกิจ ลดค่าใชจ่้ายและเลือนการจ่ายชาํระเพือบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด

ของบริษทัฯ โดยฝ่ายบริหารเชือมนัว่ามาตรการเหล่านีจะช่วยทาํให้บริษทัฯสามารถดาํเนินงานได้อย่างต่อเนือง                

งบการเงินนีจึงถูกจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ความสาํเร็จของแผน 

การจัดหาเงินบางส่วนและแผนการดาํเนินธุรกิจของทงับริษัทฯและบริษทัใหญ่ ขึนอยู่กับปัจจัยภายนอกและ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ดงันนั จึงยงัคงมีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ซึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย

เกียวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืองของบริษทัฯ 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที  เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย

บริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับ               

งบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนเพอืใหข้อ้มูลเพมิเติมจากงบการเงินประจาํปีทีนาํเสนอครังล่าสุด ดงันนั งบการเงิน

ระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพือไม่ให้ขอ้มูลทีนาํเสนอ

ซาํซอ้นกบัขอ้มูลทไีดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลนีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปี

ล่าสุด 

  งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่าง

กาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

 บริษทัฯไม่ได้นาํเสนองบการเงินรวมระหว่างกาล เนืองจากงบการเงินรวมระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัไดถู้กจดัทาํ

โดยบริษทั เอเชีย เอวิเอชนั จาํกดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่) แล้ว ซึงเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                    

ฉบบัท ี10 เรือง งบการเงินรวม 

.4 นโยบายการบัญชีทีสําคญั  

งบการเงินระหวา่งกาลนีจดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใชใ้นงบการเงินสาํหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุงซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2. รายการธุรกิจกบักิจการทีเกยีวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไป

ตามปกติธุรกิจ ทงันี ไม่มีการเปลียนแปลงทมีีสาระสาํคญัในนโยบายการกาํหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการที

เกียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจทมีีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 

รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั   

รายไดค่้าขนส่ง 17 14 

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 327 171 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 302 40 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 26 24 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานและบริการอืน ๆ 129 137 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 140 3 

ค่าบริการภาคพืนจ่าย - 17  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 

รายการธุรกิจกบักจิการทีเกยีวข้องกนั   

รายไดค่้าขนส่ง 59 107 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากสญัญาแลกเปลียนราคานาํมนั - 55 

ค่าเช่าเครืองบินและเครืองยนตเ์ครืองบิน 1,116 887 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองบิน 718 263 

ค่าบริหารจดัการจ่าย 74 69 

ปันส่วนค่าใชจ้่ายพนกังานและบริการอืน ๆ 328 368 

ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ 303 80 

ค่าบริการภาคพืนจ่าย 34 62 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียด

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีกจิการทีเกยีวข้องกนั   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 2,167,517 1,375,152 

หัก: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน (315,150) (280,566) 

รวมลูกหนีกิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ  1,852,367 1,094,586 

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอืน   

เงินมดัจาํการเช่าเครืองบิน                                                                               

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 64,922 103,730 

รวม  64,922 103,730 

สินทรัพย์ทางการเงนิไม่หมุนเวยีนอืน   

เงินมดัจาํการเช่าเครืองบิน                                                                                      

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 173,170 145,308 

เงินมดัจาํสัญญาแลกเปลียนราคานาํมนั                                                               

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 18,873 

 

, 4 

เงินมดัจาํอืน                                                                                                                 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 20,000 20,000 

รวม  212,043 181,932 

เงนิสํารองบํารุงรักษาเครืองบิน (หมายเหตุ 4)    

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั) 3,135,619 4,958,624 

รวม  3,135,619 4,958,624 
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(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เจ้าหนีกจิการทีเกยีวข้องกัน   

บริษทัใหญ ่ 40,125 20,442 

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการร่วมกนั) 1,396,678 1,305,710 

รวม 1,436,803 1,326,152 

หนีสินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุ 12)   

บริษทัทเีกียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและกรรมการร่วมกนั) 2,759,105 2,898,662 

รวม  2,759,105 2,898,662 

 เงินกู้ยืมระยะสันจากบริษัทใหญ่ 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกูย้ืมระยะสนัจาก 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที เพมิขึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที 

บริษทัใหญ่ 1 มกราคม 2565 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 กนัยายน 2565 

บริษทั เอเชีย เอวิเอชนั จาํกดั 

(มหาชน) 2,450,000 889,000 (3,339,000) - 

รวม 2,450,000 889,000 (3,339,000) - 

เงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัใหญ่เป็นการกูย้มืในรูปของตวัสัญญาใช้เงินทีไม่มีหลกัประกนั คิดดอกเบียในอตัราคงที

ร้อยละ 0.25 ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเมือทวงถามหรือเมือบริษทัฯมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึงบริษทัฯจ่ายชาํระ  

ทงัจาํนวนแลว้ในระหว่างปี 2565 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานทีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                           

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสนั 22,071 6,827 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                  957 1,398 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอืน  3 - 

รวม 23,031 8,225 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน                                     

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสนั 67,269 40,32  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน                  2,871 4,38  

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน 11 - 

รวม 70,151 44,706 

3. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ลูกหนีการคา้   

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทถึีงกาํหนดชาํระ   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 279,853 72,784 

 คา้งชาํระ   

 ไม่เกิน 3 เดือน  38,744 26,82  

 3 - 6 เดือน 8,347 1,436 

 6 - 12 เดือน 10,663 3,698 

 มากกวา่ 12 เดือน 47,275 45,620 

รวม 384,882 150,362 

หัก: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน (52,810) (47,652) 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 332,072 102,710 

ลูกหนีอืน   

ค่าบาํรุงรักษาเครืองบินรอเบิกคืน 372,689 132,684 

ลูกหนีกรมสรรพากร 158,323 357,   

อนื ๆ 82,254 10,314 

รวม 613,266 500,398 

หัก: ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (38,831) (43,36 ) 

รวมลูกหนีอืน - สุทธิ  574,435 457,029 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน  906,507 559,739 

4. เงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบิน 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินสํารองบาํรุงรักษาเครืองบินสําหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 

สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2565  4,958,624 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด  (1,823,005) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2565  3,135,619 
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5. ทดีิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีทีดิน อาคาร เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือน

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 5,277,491 

ซือเพมิ - ราคาทุน 57,000 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (4,027,483) 

รับโอนจากสิทธิการใช ้- มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทีโอน 3,212,137 

รับโอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัทโีอน 18,718 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด (302,578) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 4,235,285 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดโ้อนกรรมสิทธิอากาศยานจาํนวน 5 ลาํ โดยการชาํระหนีและค่าปรับเพือยกเลิกสัญญาเช่า

ก่อนถึงเวลาทกีาํหนด เพอืนาํอากาศยานจาํนวน 4 ลาํและอีก 1 ลาํทีบริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธิอยู่เดิมดงักล่าวเขา้

ทาํธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลบักบับริษทัเอกชนในต่างประเทศสองแห่งเพอืใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ  

โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกขาดทุนจากการจาํหน่ายอากาศยานจาํนวนรวม 40.89 ลา้นบาท ซึงแสดงเป็นส่วนหนึงของ

ค่าใชจ่้ายอนื 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง อุปกรณ์ ยานพาหนะและเครืองบินจาํนวน 3 ลาํ                 

(31 ธนัวาคม 2564: ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างและเครืองบินจาํนวน 4 ลาํ) ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 

3,  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 3,122 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามที

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 

6. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้าํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท ี1 มกราคม 2565  28,284,478 

เพมิขึนจากการทาํสญัญาเช่าในระหว่างงวด  2,871,940 

เพมิขึนจากการวดัมูลค่าสญัญาเช่าใหม่  730,310 

ลดลงจากการโอนไปเป็นเครืองบินจากการยกเลิกสญัญาเช่าก่อนกาํหนด (3,212,137) 

ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด  (2,582,671) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2565  26,091,920 
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7. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  

ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯได้นาํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 51               

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 544 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากสถาบนัการเงินตามทีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 10 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

บริษทัฯเขา้ทาํสญัญาเช่าสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ซึงประกอบดว้ยพนืทีในอาคาร โดยมีอายสุัญญา 14 ปี 

บริษัทฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทียกเลิกไม่ได้ ณ วนัที                 

30 กนัยายน 2565 ดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ภายใน 1 ปี 13,035 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 56,279 

มากกวา่ 5 ปี 155,289 

รวม 224,603 

8. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ  

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูย้ืมในรูปตวัสัญญาใช้เงิน มีอตัราดอกเบีย

คงทีร้อยละ 2.95 และ 3.05 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2564: อตัราดอกเบียคงทรีะหวา่งร้อยละ 2.  และ 2. 5 ต่อปี) 

9.      หุ้นกู้ระยะสัน 

 หุน้กูร้ะยะสนัประเภท ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัทีออก ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 โดยบริษทัฯ จาํนวน 750,000 

หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบียร้อยละ 6 ต่อปี หุ้นกู้ดงักล่าวเป็นหุ้นกู้ทีไม่มีการจดัลาํดบั                   

ความน่าเชือถือ 

 เมือวนัท ี7 เมษายน 2565 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้สาํหรับหุ้นกู้ระยะสันของบริษทัฯ จาํนวน 80 ลา้นบาท ซึงออก 

ณ วนัที 6 ตุลาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นกู้ทงัหมด  

10. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

    (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทีถึงกาํหนด                 

ชาํระภายในหนึงปี 992,546 941,864 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูย้มื (154) (154) 

รวมเงินกูย้มืส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 992,392 941,710 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนด            

ชาํระภายในหนึงปี 2,520,029 3,095,102 

หกั: ค่าธรรมเนียมการกูย้มื (794) (910) 

รวมเงินกูย้มืส่วนทยีงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 2,519,235 3,094,192 

รวมเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,511,627 4,035,902 
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ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคาํประกันดว้ยทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง

และเครืองบินของบริษทัฯ ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 และ หมายเหตุ 7 

รายการเปลียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 

มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565  4,035,902 

กูเ้งินเพมิในระหวา่งงวด  30,000 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการกูย้มืเงิน  11  

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว  (554,389) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 กนัยายน 2565  3,511,627 

ภายใตส้ญัญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสญัญา โดยธนาคารพิจารณา

การดาํรงอตัราส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียจ่ายต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในสัญญาจาก             

งบการเงินประจาํปีและขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดหกเดือน และพิจารณาอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหนีเกินกว่าอตัราทีกาํหนดในสญัญาจากงบการเงินประจาํปี 

 เมือวนัท ี25 กรกฎาคม 2565 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพมิเติม ดงันี 

ก) บนัทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิมเติมสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวฉบบัหนึงเพือเลือนการชาํระเงินตน้ โดยบริษทัฯตกลง                 

จะเริมชาํระคืนเงินต้นทีขอพกัชําระตงัแต่เดือนมกราคม 2566 และชาํระคืนเงินต้นงวดสุดทา้ยภายในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2569 

ข) บนัทึกขอ้ตกลงแก้ไขเพิมเติมตวัสัญญาใช้เงินฉบบัหนึงเพือขอลดอตัราดอกเบีย โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายชําระ

ดอกเบียดังกล่าวเป็นรายเดือน และปฎิบตัิตามเงือนไขทีกาํหนดไวภ้ายในสัญญา หากบริษทัฯไม่ปฏิบติัตาม

เงือนไขดงักล่าวจะตอ้งจ่ายชาํระดอกเบียในอตัราเดิม 

11. หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,000,000 1,800,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (368) (105) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 999,632 1,799,895 

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 1,431,500 1,000,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี (16,006) (743) 

รวมหุน้กูร้ะยะยาวส่วนทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - สุทธิ 1,415,494 999,257 

รวมหุน้กูร้ะยะยาว 2,415,126 2,799,152 

หุน้กูร้ะยะยาวเป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีอตัราดอกเบียคงที โดยมีมูลค่า

ยุติธรรรม ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 เป็นจาํนวน 2,380 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 1,470 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมนี              

ไม่รวมหุน้กูมู้ลค่า 1,200 ลา้นบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกู ้จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคา

ตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย) 
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รายการเปลียนแปลงของบญัชีหุน้กูร้ะยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 2,799,152 

ออกหุน้กูใ้นระหวา่งงวด 1,431,500 

จ่ายคืนหุน้กูใ้นระหว่างงวด (1,800,000) 

จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู ้ (18,336) 

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อการตดับญัชี 2,810 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2565 2,415,126 

เมือวนัที 26 เมษายน 2565 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้สาํหรับหุ้นกู้ของบริษทัฯชุดที 1/2561 จาํนวน 1,200 ลา้นบาท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูท้งัหมด 

12. หนีสินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

หนีสินตามสญัญาเช่า 52,325,613 46,092,799 

หกั: ดอกเบียรอการตดับญัชี (10,447,492) (8,617,620) 

รวม 41,878,121 37,475,179 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (7,642,293) (5,931,611) 

หนีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  34,235,828 31,543,568 

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีหนีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 37,475,179 

เพมิขึนจากการทาํสญัญาเช่าในระหว่างงวด 2,739,979 

เพมิขึนจากการวดัมูลค่าสญัญาเช่าใหม่ 713,622 

ชาํระหนีสินภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างงวด (3,133,862) 

ชาํระหนีเพอืการยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาทีกาํหนด (1,719,197) 

ลดลงจากการหกักลบกบับริษทัทเีกียวขอ้งกนั (688,341) 

เพมิขึนจากดอกเบีย 1,362,331 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลียน 5,128,410 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 41,878,121 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯ ไดย้กเลิกสัญญาเช่าอากาศยาน 4 ลาํ ก่อนถึงเวลาทีกาํหนดเพือทาํธุรกรรมขายและ                   

เช่าอากาศยานกลบัตามทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5  
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13.      ทุนเรือนหุ้น 

 เมือวนัที 24 มกราคม 2565 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯครังที 1/2565 ไดมี้มติอนุมตัิให้เพิมทุนจดทะเบียน

จาก 637 ลา้นบาทเป็น 946 ลา้นบาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวน 30,946,978 หุ้น ในราคาหุ้นละ                  

193.88 บาท มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิมทุน

กบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ผลแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นทีออกและมูลค่าตราไว้

จาํนวน 5,691 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวเ้ป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัในส่วนของผูถื้อหุ้น 

14. รายได้อืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ 14,582 135,385 - 372,974 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

เครืองบินส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์ ,684 - - - 

อืน ๆ  64,856 152,240 213,745 215,645 

รวม 81,122 287,625 213,745 588,619 

15. ค่าใช้จ่ายอืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 

สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน                         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน 2,885,057 2,066,62  5,073,913 4,187,15  

ผลขาดทุน (กลบัรายการ) ดา้นเครดิต              

ทคีาดวา่จะเกิดขึน (13,015) 3,33  32,704 91,770 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย

เครืองบิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์ - - 39,063 - 

ขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ ์ - - 17,454 - 

อืน ๆ - 2,055 - 21,120 

รวม 2,872,042 2,072,016 5,163,134 4,300,04  
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16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากขาดทุนก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉลียทงัปีที

ประมาณไว ้

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน                         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว             

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 1,578,082 370,210 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 1,578,082 370,210 

   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - (15,241) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน                         

สินสุดวนัที 30 กนัยายน 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชวัคราว             

และการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว 3,141,489 723,843 

รายได้ภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 3,141,489 723,843 

   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีรวมอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (4,445) (42,988) 

17. ขาดทุนต่อหุ้น 

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัของหุ้นสามญัทีออกในระหว่างงวด 
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18. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลียนแปลงโครงสร้างของ

ส่วนงานดาํเนินงานทรีายงาน 

 ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวนัที                         

30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,778,230 32,959 4,811,189 

รวมรายได้ 4,778,230 32,959 4,811,189 

ผลการดําเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (2,233,779) 12,672 (2,221,107) 

รายไดอื้น   81,122 

ค่าใชจ่้ายอนื   (2,872,042) 

รายไดท้างการเงิน   7,451 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (625,145) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (5,629,721) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   1,578,082 

ขาดทุนสําหรับงวด   (4,051,639) 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 168,485 1,368 169,853 

รวมรายได้ 168,485 1,368 169,853 

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน (1,927,755) (9,322) (1,937,077) 

รายไดอื้น   287,625 

ค่าใชจ่้ายอนื   (2,072,016) 

รายไดท้างการเงิน   5,933 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (476,520) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (4,192,055) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   370,210 

ขาดทุนสําหรับงวด   (3,821,845) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 9,249,230 40,204 9,289,434 

รวมรายได้ 9,249,230 40,204 9,289,434 

ผลการดําเนินงาน    

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (7,779,871) 6,364 (7,773,507) 

รายไดอื้น   213,745 

ค่าใชจ่้ายอนื   (5,163,134) 

รายไดท้างการเงิน   20,782 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (1,736,683) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (14,438,797) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   3,141,489 

ขาดทุนสําหรับงวด   (11,297,308) 
 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานการบิน

แบบมีตารางบิน

ประจาํ 

ส่วนงานการบิน

แบบเช่าเหมาลาํ รวมส่วนงาน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2564   

รายได้    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,291,853 7,703 2,299,556 

รวมรายได้ 2,291,853 7,703 , ,  

ผลการดําเนินงาน    

ขาดทุนของส่วนงาน (5,955,92 ) (21,569) (5,977,49 ) 

รายไดอื้น   588,619 

ค่าใชจ่้ายอนื   (4,300,04 ) 

รายไดท้างการเงิน   44,065 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (1,327,011) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   (10,971,871) 

รายไดภ้าษีเงินได ้   723,843 

ขาดทุนสําหรับงวด   (10,248,028) 
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19. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกิดขึน 

19.1  ภาระผูกพนัเกยีวกบัการก่อสร้างอาคาร 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกียวกับการตกแต่งอาคารของโครงการ                  

แห่งหนึงเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 34 ลา้นบาท) 

19.2 ภาระผูกพนัเกยีวกบัสัญญาบริการบํารุงรักษาเครืองบิน 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากสัญญาบริการบาํรุงรักษาเครืองบิน

ระหว่างบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั และผูใ้ห้เช่าเครืองบินรายอืนโดยบริษทัฯตกลงจ่ายค่าบาํรุงรักษาเครืองบิน

ตามอตัราในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯตามทีระบุในสัญญาซึงผนัแปรตามจาํนวนชวัโมงบินและอายุของเครืองบิน       

แต่ละลาํ 

19.3 ภาระผูกพนัเกยีวกบัการบริการ 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการบริการทีสาํคญั ดงันี 

1) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการใช้บริการดา้นบริหารบุคคล กฎหมายและบริการอืนกบักิจการทีเกียวข้องกนั 

โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการตามอตัราทีตกลงกนัในระหว่างงวดเกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 

2565 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 326 ลา้นบาท  

2) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการใช้บริการทางดา้นการตลาด การจองตวัโดยสารและการให้บริการอืน ๆ กบั

กิจการทีเกียวข้องกนั โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการแปรผนัตามอตัราทีตกลงกัน ในระหว่างงวด                          

เกา้เดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 303 ลา้นบาท 

3) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัการใช้บริการให้คาํปรึกษาและบริหารจดัการดา้นขอ้มูลกบักิจการทีเกียวข้องกัน             

โดยบริษทัฯมีภาระในการจ่ายค่าบริการตามอตัราทีตกลงกนั 

19.4  ภาระผูกพนัอืน ๆ 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขนัตาํทตีอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสัน สัญญาประกนัภยั และสัญญาบริการอืน ๆ 

ดงันี 

(หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 

จ่ายชาํระ  

ภายใน 1 ปี 155,833 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 32,541 

รวม 188,374 
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19.5 การคาํประกนั 

1) ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 บริษทัฯไม่มีภาระคาํประกนัเงินกูย้มืธนาคารของนกับินฝึกหดัเพือใชใ้นการศึกษาใน

หลกัสูตรนกับินพาณิชย ์(31 ธนัวาคม 2564: 14 ลา้นบาท)  

2) บริษัทฯมีภาระผูกพนัจากการคาํประกันทีเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายภาคพืนดิน ค่าสนับสนุนทางด้านเทคนิค                  

และค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัการบินอืน ๆ รวมถึงค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองบินซึงเป็นปกติของการดาํเนินธุรกิจ

ดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: ลา้น) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

ดอลลาร์

สหรัฐฯ 

ดอลลาร์

สิงคโปร์ 

อินเดีย

รูปี บาท 

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับคา่ใชจ่้าย         

 เกียวกบัการปฏิบติัการบิน 0.16 1.04 73.43 15.92 0.09  1.04  63.78  16.01  

หนงัสือคาํประกนัสาํหรับกองทุน         

 ซ่อมแซมบาํรุงรักษาเครืองบิน 1.28 - - - 37.31 - - - 

รวม 1.44 1.04 73.43 15.92 37.40  1.04  63.78  16.01  

รวมเทียบเท่าเป็นสกลุเงินบาท 54.65 27.91 36.24 15.92 1,256.42 26.10 29.88 16.01 

19.6  คดีฟ้องร้อง 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีคดีฟ้องร้องทีมีสาระสาํคญัเพิมเติมจากทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับปี

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

20. ลําดับชันของมูลค่ายตุธิรรม 

 ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินในสกุลเงิน

ดอลลาร์สหรฐัฯและสกุลเงินบาททีวดัมูลค่าหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมซึงจดัลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดบั 2 

ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 สกุลเงินตามสญัญา สกุลเงินตามสญัญา 

 ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท ดอลลาร์สหรัฐฯ บาท 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีวัดมูลค่ายุติธรรม    

ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียน                

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 8,410 - - - 

 สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 1,836 - - 

หนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าหรือเปิดเผย

มูลค่ายุติธรรม 

    

ตราสารอนุพนัธ ์     

สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบีย - 4,000 28,545 21,48  

สญัญาแลกเปลียนอตัราแลกเปลียนสกุลเงิน - - 41,592 - 

หุน้กูร้ะยะยาว - 2,380,183 - 1,469,767* 
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* มูลค่ายติุธรรมนีไม่รวมหุน้กู้มูลค่า 1,200 ลา้นบาท เนืองจากมีการเปลียนแปลงเงือนไขหุ้นกู้ตามทีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 11 จึงไม่มีการแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปลียนวิธีการและสมมติฐานทีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือ

ทางการเงินและไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมือวนัที 5 ตุลาคม 2565 บริษทัฯยกเลิกสัญญาเช่าเครืองบินจาํนวน 2 ลาํ ซึงไดท้าํการยกเลิกการจดทะเบียนอากาศยาน

กบัสาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแลว้ในวนัเดียวกนั 

2. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2565 


