สรุปคําถาม – คําตอบ ในการประชุมเพื่อใหขอมูลแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูที่เกี่ยวของ (Public Presentation) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น. - 15.00 น.
คําถามที่ 1
คําถาม

ตอนนี้ผูทําแผนของบริษัทฯ มีใครบาง

คําตอบ

ผูทําแผนที่บริษัทฯ เสนอประกอบดวย บริษัท อีวาย คอรปอเรท แอดไวซอรี่ เซอรวิสเซส จํากัด รวมกับกรรมการของบริษัทลูกหนี้อีก 6 ทาน คือ พล.อ.อ. ชัยพฤกษ ดิษยะศริน,
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ หวังเจริญ, นายปยสวัสดิ์ อัมระนันทน และนายชาญศิลป ตรีนุชกร สวน Baker McKenzie
เปนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
คําถามที่ 2

คําถาม

จากที่คํานวณ บริษัทฯ นาจะมีเงินสดในมือเหลือถึงแคเดือนพฤศจิกายน 2563 ถามวาตอนนั้นแผนจะเสร็จหรือยัง เพราะไมงั้นบริษัทฯ จะดําเนินกิจการไดอยางไร บริษัทฯ จะ
หาเงินสดมาจายคาใชจายจากไหน อยางไร

คําตอบ

ปจจุบันศาลไดนัดฟงคําสั่งในคํารองขอฟนฟูกิจการและตั้งผูทําแผนในวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งหากศาลมีคําสั่งแตงตั้งผูทําแผนไดแลวเสร็จในเวลาดังกลาว คาดวาการทําแผน
จะใชเวลาไมเกิน 5 เดือน โดยสํ าหรับการดําเนิ นธุรกิจทั้งป จจุ บัน และอนาคตนั้น บริษั ทฯ ไดมีการติดตามอุตสาหกรรมการบิ นทั้งในประเทศและทั่วโลกอย างใกลชิดเพื่อ
เตรียมพรอมในการกลับมาเริ่มบินเชิงพาณิชยอยางเปนทางการ ในระหวางนี้บริษัทฯ พยายามเพิ่มรายไดจากการใหบริการชองทางตาง ๆ เชน การใหบริการขนสงพัสดุภัณฑ
(cargo) เชาเหมาลํา (charter flight) การขนสงผูโดยสารกลับภูมิลําเนา และการหารายไดจากธุรกิจในสวนที่ไมใชการใหบริการดานการบิน และไดเริ่มมีการศึกษา
แนวทางในการใชทรัพยสินที่มีใหเกิดประโยชน เชน การนําพื้นที่ออกใหเชาดวย รวมถึงแนวทางการเพิ่มรายไดจากธุรกิจอื่นที่เปนไปไดในสถานการณปจจุบัน เชน รายไดจาก
การขายอาหารภาคพื้นจากแผนกครัวการบิน ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการบินก็ยังมีสวนที่ยังใหบริการได เพื่อที่จะเพิ่มสภาพคลองและนํามาชําระคาใชจายในการดําเนิน
กิจการ โดยบริษัทฯ จะแจงขอมูลใหทราบหากมีความชัดเจนเพิ่มเติมในแตละกิจกรรม
คําถามที่ 3

คําถาม

จากอัตราสวนทางการเงิน และการที่บริษัทฯ จะสามารถทําธุรกิจตอไดอยางยั่งยืน บริษัทฯ จะตองใชเงินหลักแสนลานบาท บริษัทฯ จะหาแหลงเงินทุนจากไหน ตองเพิ่มทุน
หรือไม และถาจะเพิ่มทุน รัฐบาลจะสามารถเพิ่มทุนไดในสัดสวนเดิมหรือไม
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คําตอบ

บริษัทฯ จะชี้แจงเรื่องความชัดเจนดานแหลงเงินทุนใหทราบตอไปภายหลังที่ศาลมีการแตงตั้งผูทําแผน และไดจัดทําแผนฟนฟูกิจการจนเปนที่ชัดเจนแลว รวมทั้งมีความชัดเจน
เพิ่มเติมดานที่มาของแหลงเงินทุน
คําถามที่ 4

คําถาม

ถามีตั๋วโดยสารของการบินไทย และไมสามารถเดินทาง บริษัทฯ มีแนวทางดําเนินการอยางไร

คําตอบ

ลูกคาผูถือบัตรโดยสารของการบินไทยซึ่งออกบัตรโดยสารกับการบินไทยโดยตรง ที่ยังไมไดเดินทางและยังไมไดดําเนินการขอคืนคาบัตรโดยสาร การบินไทยยังคงยินดีมอบสิทธิ
ประโยชนใหกับลูกคาผูถือบัตรโดยสารที่ยังไมไดใชเดินทาง โดยใหลูกคาสามารถเก็บบัตรโดยสารไวใชเดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายลไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หรือ จะแลกเปน Travel Voucher ซึ่งสามารถนํามาใชแทนเงินสดในการออกบัตรโดยสารของการบินไทยหรือไทยสมายลไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก็ได ซึ่ง
ลูกคาสามารถดําเนินการดังกลาวไดดวยตนเองผานทางเว็บไซตของการบินไทย www.thaiairways.com
คําถามที่ 5

คําถาม

บริษัทฯ คาดวาสุดทายแลว จํานวนเครื่องบินของบริษัทฯ จะเหลืออยูกี่ลํา บริษัทฯ จะนําเครื่องบินแบบไหนออกจากฝูงบิน จะเอาเครื่องบินแบบเกาๆ ออกหรือไม เชน B747,
B737, A380

คําตอบ

การบินไทยอยูระหวางการจัดทําแผนการบิน โดยไดรับคําปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมการบินระดับสากล เพื่อใหการบินไทยสามารถจัด
แผนการบินและฝูงบินที่สอดคลองกับแผนธุรกิจของการบินไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันจะชวยใหการบินไทยสามารถทําการบินไดอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด
คาใชจายใหไดมากที่สุด
นอกจากนี้ การบินไทยกําลังหารือกับผูใหเช าเครื่องบินประเภทตาง ๆ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการชําระหนี้รวมถึ งเรื่องคาเชาเครื่องบิน และไดรับคําแนะนําจากผูใหเชาซึ่งอยูใน
อุตสาหกรรมการบินในระดับสากลในแงมุมตาง ๆ ดวยเชนกัน
คําถามที่ 6

คําถาม

เห็นขาวจากสื่อวา บริษัทฯ จะยุบไทยสมายล จริงหรือไม อยางไร

คําตอบ

บริษัทฯ ขอใหเชื่อมั่นวาบริษัทฯ จะจัดทําแผนการกํากับดูแลบริษัท ไทยสมายลแอรเวยฯ ใหสามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํากําไรไดตอไป
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แมวาไทยสมายลจะมีผลประกอบการขาดทุน แตในชวงปที่ผานมา ไทยสมายลก็มีผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลําดับ กลาวคือ ขาดทุนนอยลง และยังไดรบั 2 รางวัลจากการจัด
อันดับ โดยเว็บ ไซดทริปแอดไวเซอร (Tripadvisor Travellers’ Choice Airline Awards) ประจําป 2563 ไดแก รางวัลแรกเปน สายการบินยอด
เยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Best Regional Airline - Asia) เปนครั้งที่ 3 และรางวัลที่สองเปน สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline
Thailand) ติดตอกันเปนปที่ 4 อีกทั้งการบินไทยและไทยสมายล ยังเปนสองสายการบิน แรกของประเทศไทยที่ไดรับมอบตราสัญลักษณม าตรฐานความปลอดภัยดาน
สุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
และสุขอนามัยใหแกผูโดยสารตลอดการเดินทาง
คําถามที่ 7
คําถาม

บริษัทฯ จะกลับมาทําการบินเมื่อไหร

คําตอบ

การบินไทยมีความพรอมที่จะทําการบินไดทุกเมื่อ ทั้งนี้ ตองพิจารณาถึงกฎเกณฑ และมาตรการต าง ๆ ที่ทางรัฐบาลกําหนดเพื่อควบคุมการแพรระบาดของ COVID-19
รวมถึงความตองการและปริมาณผูโดยสายในแตละเสนทางดวยเชนกัน ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน การบินไทยยังคงทําการบินเพื่อการขนสงพัสดุ (Cargo) และจะทําการบินในเสนทาง
พิเศษ เชน ลอนดอน ไทเป โคเปนเฮเกน แฟรงกเฟรต ซิดนีย
ในเบื้องตน การบินไทยคาดวาจะเริ่มบินเสนทางระหวางประเทศอยางเต็มรูปแบบไดในชวงเดือนมกราคม 2564
คําถามที่ 8

คําถาม

เหตุการณที่โดนขึ้น SP บริษัทฯ มีแนวทางอยางไร จะปลดไดโดยเร็วหรือไม และจะถูกขึ้นเครื่องหมายอะไรบาง

คําตอบ

หุนของการบินไทยถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เพียงหนึ่งวันในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา เนื่องจากผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นโดยไมใหขอสรุปตองบการเงินไตรมาสที่ 1
และ 2 ประจําป 2563 ของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุการณที่ไมแนน อนในการดํ าเนิ นธุรกิจการบินของบริษัทในอนาคตภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 โดยในปจจุบันการบินไทยไดรับการปลดเครื่องหมาย SP แลว ซึ่งผูถือหุนและนักลงทุนยังสามารถซื้อขายหลักทรัพยของการบินไทยไดโดยใชบัญชี Cash
Balance
คําถามที่ 9

คําถาม

กิจกรรมที่บริษัทฯ ทําอยู เมื่อคิดกับรายจายแลวคุมคาหรือไม เพราะเมื่อไมไดบิน แตงบไตรมาส 2/2563 ยังมีคาใชจายอยูมาก
3

คําตอบ

เนื่องจากคาใชจายสวนใหญของการบินไทยเปนคาใชจายคงที่ที่จําเปนเพื่อใหกลับมาดําเนินธุรกิจการบินได เชน การบํารุงรักษาเครือ่ งบินเพื่อความปลอดภัย อยางไรก็ดี บริษัทได
ทําการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อลดคา ใชจาย เชน โครงการ Together We Can ที่ลดคาใชจายในสวนพนักงานโดยพนักงานสมัครใจเขารวมโครงการ รวมถึงการ
ควบคุมคาใชจายทุกประเภทใหมีการใชจายอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คําถามที่ 10

คําถาม

สุดทายแลวเจาหนี้ทุกกลุม จะเปนผูมารวมทําแผนกับผูทําแผนของบริษัทฯ หรือไม อยางไร บริษัทฯ จะคัดอยางไร(ใชอะไรเปนตัววัด เชน จํานวนหนี้ หรือ จํานวนเจาหนี้)

คําตอบ

ในการจัดทําแผนฟนฟูกิจการ บริษัทพยายามอยางเต็มที่ที่จะรับฟงความประสงคของเจาหนี้ในแตละกลุม ซึ่งในทายที่สุดเจาหนี้จะมีโอกาสไดพิจารณาและลงมติยอมรับหรือไม
ยอมรับแผนฟนฟูกิจการ
คําถามที่ 11

คําถาม

โดยปกติ คาใชจายเงินเดือนพนักงานอยูประมาณ 1,400-1500 ลานบาท แตขาวที่สื่อออกไปวาพนักงานรวมใจประหยัดถึง 70% แลวทําไมคาใชจายพนักงานที่ออกขาวถึงยังสูง
อยู

คําตอบ

บริษัทฯ พยายามอยางเต็มที่ที่จะลดคาใชจายภายใตสถานการณในปจจุบัน อยางไรก็ดี คาใชจายสวนใหญของการบินไทยเปนคาใชจายคงที่ที่จําเปนเพื่อใหกลับมาดําเนินธุรกิจ
การบินได
คําถามที่ 12

คําถาม

บริษัทฯ จะมีการปลดพนักงานออกหรือ มีการออกโครงการใหพนักงานสมัครใจลาออกหรือไม และบริษัทฯ จะนําเงินจากไหนมาชําระคาใชจายนั้น

คําตอบ

บริษัทฯ จะชี้แจงใหทราบเพิ่มเติมเมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว
คําถามที่ 13

คําถาม

บริษัทฯ มีการติดตอสถาบันการเงิน ธนาคาร เพื่อกันเงินในสวนคาใชจายรายเดือนกอนที่แผนจะถูกใชแลวหรือไม อยางไร
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คําตอบ

การบินไทยไดมีการติดตอกับสถาบันการเงินในประเทศเพื่อเจรจาเรื่องการจัดหาสภาพคลองที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจ โดยไดรับการตอบรับที่ดี รวมถึงไดรับขอเสนอแนะ
ตาง ๆ จากสถาบันการเงินชั้นนํา อยางไรก็ตาม การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการบินไทยนั้นจะเกิดหลังจากที่ศาลมีคําสั่งฟนฟูกิจการและแตงตั้งผูทําแผนแลว เนื่องดวย
ขอจํากัดทางกฎหมาย
คําถามที่ 14

คําถาม

ขั้นตอนตอไปหลังวันที่ 14 กันยายน ที่ศาลนัด เจาหนี้จะตองทําอยางไรตอไป

คําตอบ

หลังเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีการประกาศคําสั่งตั้งผูทําแผนฯ ลงในราชกิจจานุเบกษา เจาหนี้ทุกรายก็จะมีหนาที่เขาไปยื่นขอรับชําระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยภายใน 1
เดือนนับแตที่ศาลประกาศคําสั่งตั้งผูทําแผนฯ ลงในราชกิจจานุเบกษา แตในครั้งนี้จะมีความสะดวกสบายขึ้น เพราะวาทางบริษัทฯ รวมกับกรมบังคับคดี จัดทําระบบยื่นขอรับ
ชําระหนี้ออนไลน (e-filing) โดยเจาหนี้สามารถยื่นขอรับชําระหนี้ไดโดยไมตองเดินทาง และไมตองเสียคาใชจาย สวนทานที่ไมสะดวกยื่นคําขอรับชําระหนี้แบบ e-filing
ดวยตนเอง บริษัทฯ อยูระหวางประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาสถานที่และบุคลากรสําหรับใหความชวยเหลือทานในการกรอกแบบฟอรมคําขอรับชําระหนี้แบบ
e-filing ดวย
เมื่อเจาหนี้ทุกรายยื่นคําขอรับชําระหนี้แลว ก็จะมีสิทธิลงมติวาจะเห็นชอบกับแผนฟนฟูกิจการทีทํ
่ผ าแผนจัดทําหรือไม ซึ่งทํ
ผ าแผนตองหารือกับเจาหนี้ทั้งหลาย รวมถึงเจาหนี้ผ
ถือหนกเพื่อทําใหมั่นใจไดวา แผนจะเปนที่ยอมรับของที่ประชุมเจาหนี้ โดยแผนตองอยูบนพื้นฐานที่เปนธรรมและทําใหเจาหนี้ไดรบั ชําระหนี้มากกวากรณีที่การบินไทยตอง
ลมละลายอยางแนนอน ซึ่งหากเจาหนี้ไมเห็นดวยกับแผน ก็ยื่นขอแกไขแผนทั้งหมดหรือบางสวนตอเจาพนักงานพิทักษทรัพยได
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