รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม
2558 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
“งบการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
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ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
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ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

นิติ จึงนิจนิรันดร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม
2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

สิ นทรั พย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

4.1
5
6 และ 24
7
8

20.4
9
10
11
12
13
14
8

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

3,322,561,557
578,431,422
16,148,621
310,801,818
1,280,744,101
40,809,559
5,549,497,078

2,926,607,844
300,000,000
430,232,058
17,460,552
234,046,425
1,242,667,404
33,273,620
5,184,287,903

2,001,015,132
537,112,087
16,148,621
73,864,808
1,280,744,101
34,246,643
3,943,131,392

1,752,503,995
300,000,000
420,433,225
17,460,552
120,116,881
1,229,378,220
31,594,901
3,871,487,774

41,393,000
47,311,500
251,544,474
45,355,646
19,449,570
883,219,490
5,717,871
1,293,991,551
6,843,488,629

47,311,500
253,833,294
46,161,006
19,375,606
1,012,463,881
5,568,969
1,384,714,256
6,569,002,159

4,949,000
47,311,500
970,000,000
239,289,529
39,411,814
19,449,570
830,650,305
5,632,721
2,156,694,439
6,099,825,831

4,949,000
47,311,500
725,000,000
243,464,321
42,715,468
19,375,606
977,386,998
5,388,524
2,065,591,417
5,937,079,191

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปั ญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม
2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2557
2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน - ระยะสั้น
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน - ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

15 และ 24
16

16
17

1,984,604,072
58,632,778
83,992,895
18,255,446
6,292,433
2,151,777,624

1,833,762,816
52,312,744
78,280,934
19,643,515
4,639,812
1,988,639,821

1,780,142,073
58,632,778
83,992,895
14,879,213
6,292,433
1,943,939,392

1,727,785,087
52,312,744
78,280,934
18,644,150
2,545,462
1,879,568,377

111,487,817
141,088,491
9,401,755
261,978,063
2,413,755,687

91,651,774
130,155,685
9,201,003
231,008,462
2,219,648,283

111,487,817
141,088,491
9,401,755
261,978,063
2,205,917,455

79,888,309
130,155,685
9,201,003
219,244,997
2,098,813,374

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปั ญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 มีนาคม
2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

ณ วันที่
31 มีนาคม
2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 625,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 625,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

1.2

625,000,000

625,000,000

625,000,000

625,000,000

625,000,000
3,042,485,943

625,000,000
3,042,485,943

625,000,000
3,042,485,943

625,000,000
3,042,485,943

62,500,000
48,863,523

62,500,000
47,076,765

62,500,000
163,922,433

62,500,000
108,279,874

(5,940,185)
3,772,909,281
656,823,661
4,429,732,942
6,843,488,629

(5,940,185)
3,771,122,523
578,231,353
4,349,353,876
6,569,002,159

3,893,908,376
3,893,908,376
6,099,825,831

3,838,265,817
3,838,265,817
5,937,079,191

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปั ญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก (หุ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

19.2 และ 21
19.2 และ 21

3,352,079,301
281,434,372

3,202,526,941
282,583,366

2,881,935,743
214,150,330

12,006,887
1,709,265
3,647,229,825

15,577,366
1,383,485
3,502,071,158

36,914,115
3,077,884
3,136,078,072

3,573,061,195
51,677,965
187,185,563
3,811,924,723
(164,694,898)
(73,964)
(164,620,934)
(164,620,934)

3,268,860,076
41,920,996
135,721,491
3,446,502,563
55,568,595
(73,964)
55,642,559
55,642,559

2,909,878,949
65,693,479
110,279,836
3,085,852,264
50,225,808
9,290,407
40,935,401
40,935,401

1,786,758
(166,407,692)
(164,620,934)

55,642,559
55,642,559

40,935,401
40,935,401

0.01

0.09

0.07

625,000,000

625,000,000

625,000,000

19.2 และ 21

14

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
กรรมการ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

1.2

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
ส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนตํ่า
กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จากการ
จัดสรรแล้ ว
เปลี่ยนแปลง
ทุนสํ ารอง
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ตามกฎหมาย
ในบริษัทย่ อย

รวมส่ วนของ
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอํานาจ
ควบคุม

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

47,076,765

(5,940,185)

3,771,122,523

578,231,353

4,349,353,876

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

1,786,758
48,863,523
48,863,523

(5,940,185)

1,786,758
3,772,909,281

(166,407,692)
245,000,000
656,823,661

(164,620,934)
245,000,000
4,429,732,942

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

813,431,243

4,543,417,186

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

40,935,401
854,366,644

40,935,401
4,584,352,587

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

108,279,874

3,838,265,817

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

55,642,559
163,922,433

55,642,559
3,893,908,376

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบินที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับงวด
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้าที่รับรู ้ในงวด
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอขอคืน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีการคํ้าประกัน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(164,694,898)

55,568,595

50,225,808

14,158,500
5,020,050
50,176
28,908,683
(1,012,059)
52,979,435
6,320,034
12,573,517
(12,006,887)

13,564,987
4,746,594
50,176
28,698,113
(1,012,059)
64,742,900
6,320,034
12,573,517
(15,577,366)

8,350,753
4,341,374
597,140
2,437,892
(6,289,112)
41,631,331
2,705,957
9,921,080
(36,914,115)

(57,703,449)

169,675,491

77,008,108

(149,537,915)
1,311,930
(76,755,393)
(54,254,683)
(3,925,842)
(41,393,000)
118,087,820
(148,902)
(264,319,434)

(114,463,352)
1,311,930
46,252,073
(67,946,664)
(1,340,323)
135,982,919
(244,197)
169,227,877

(14,540,095)
1,064,581
(45,796,503)
7,600,962
31,210
(72,040)
25,296,223

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจาก (จ่ายสําหรับ) เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพือ่ เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับค่าหุ ้นของบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

157,750,508
(27,431,431)
(1,388,069)
1,652,621
(1,640,711)
200,752
(135,175,764)
(3,610,097)
(138,785,861)

59,488,746
(27,431,431)
(3,764,937)
3,746,971
(1,640,711)
200,752
199,827,267
(1,311,419)
198,515,848

99,931,678
(39,627,826)
2,803,768
(1,195,987)
(2,645,660)
84,562,196
(1,302,356)
83,259,840

300,000,000
(21,677,613)
13,495,304
291,817,691

300,000,000
(245,000,000)
(16,421,898)
13,495,304
52,073,406

(75,000,000)
(30,763,080)
61,183,781
(44,579,299)

245,000,000
245,000,000

4.1

(2,078,117)
395,953,713
2,926,607,844
3,322,561,557

(2,078,117)
248,511,137
1,752,503,995
2,001,015,132

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ .......................................................
(นายโชคชัย ปัญญายงค์)
กรรมการ

(3,356,335)
35,324,206
565,433,436
600,757,642

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตั้งอยูท่ ี่เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยดําเนินธุรกิจหลักคือการให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
ทางอากาศ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั จากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อจาก บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เป็ น บริ ษทั สายการบินนกแอร์
จํากัด (มหาชน) กับกระทรวงพาณิ ชย์ และเมื่ อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยถื อหุ ้นร้อยละ 39.20 ของทุนที่ออก
และชําระแล้วของบริ ษทั และไม่มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั
จากสถานการณ์ ที่กรมการบินพลเรื อนอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ซึ่ งอาจมีผลต่อการขยายเส้นทางบินต่างประเทศของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ขณะนี้
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยอยู่ระหว่างประเมิ นสถานการณ์ และผลกระทบ รวมทั้งอาจพิจารณาปรั บ
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต
1.2

ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เพื่อประกอบกิจการ
นําเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท บริ ษทั ได้เข้า
ถือหุ น้ ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้เข้าถือหุ ้น ร้อยละ 51
มีผลให้บริ ษ ทั มี อาํ นาจในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงาน ในบริ ษ ทั
ดังกล่าว ซึ่ งบริ ษทั บันทึกเงิ นลงทุนในบริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน
49,000 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

-2-

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2557 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ใหม่
แห่ งหนึ่ง เพื่อให้เข้าร่ วมทุนกับ Scoot Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ และบริ ษทั
เพื่อนนํ้ามิ ตร จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย เพื่ อดําเนิ นธุ รกิ จสายการบิ นราคา
ประหยัดระหว่างประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีสัดส่ วนการ
ลงทุนระหว่างบริ ษทั บริ ษทั Scoot Pte. Ltd. และบริ ษทั เพื่อนนํ้ามิตร จํากัด เป็ นร้อยละ 49 ร้อยละ 49
และร้อยละ 2 ตามลําดับ และอนุ มตั ิให้บริ ษทั จัดหาเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ดังกล่าว เป็ นจํานวนไม่เกิน
970 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เพื่อเข้าร่ วมทุนตามมติ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ประจําปี 2557 ของบริ ษทั ตามที่กล่าวข้างต้น โดยมีทุนจดทะเบียน
เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 49,000 หุ ้น และหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 51,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
รวมเป็ นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 10 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้เข้าถือหุ ้นสามัญจํานวน 49,000 หุ ้น กรรมการ
ของบริ ษทั ถือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 50,000 หุ ้น และบุคคลภายนอกถือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 1,000 หุ ้น
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49 ร้อยละ 50 และร้ อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
ตามลําดับ โดยบริ ษทั พิจารณาว่าบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เนื่ องจากบริ ษทั มี
อํานาจในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานในบริ ษ ทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
ดังนั้นบริ ษทั จึงบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ดังกล่าวเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน
4.90 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี มติ รับทราบการจัดตั้งบริ ษทั นกมัง่ คัง่
จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยและมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด เข้าลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต
จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 25 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 250,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เพื่อให้ดาํ เนินการ
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน และมีมติอนุ มตั ิให้ลงนามในสัญญาให้กยู้ ืมเงินแก่บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ในวงเงิน
970 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2557 ของบริ ษทั
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาดังต่อไปนี้
1. Joint Venture Agreement ระหว่างบริ ษทั บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด Scoot Pte. Ltd. บริ ษทั เพื่อนนํ้ามิตร
จํากัด และบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) โดยสัญญาดังกล่าว
กําหนดให้มีการลงทุนในบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด)
เป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาท โดยคู่สัญญาทั้งหมดจะลงทุนเป็ นงวดๆ ตามที่กาํ หนดไว้ใน Share
Subscription Agreement
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2. Share Subscription Agreement ระหว่างบริ ษทั บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด Scoot Pte. Ltd. บริ ษทั
เพื่อนนํ้ามิตร จํากัด บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) และผูถ้ ือหุ ้นเดิม
ของ บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) โดยสัญญาดังกล่าวมีการ
กํา หนดให้ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ทั สายการบิ น นกสกู๊ต จํา กัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ทั พีท แอร์ จํา กัด )
เป็ นงวดๆ จากจํานวน 25 ล้านบาท จนกระทัง่ มีจาํ นวน 2,000 ล้านบาท ตามระยะเวลา จํานวนเงิน
และเงื่อนไขที่กาํ หนดในสัญญาดังกล่าว ซึ่งเมื่อมีการลงทุนครบเป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาท สัดส่ วน
การถือหุ น้ ในบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) ของบริ ษทั นกมัง่ คัง่
จํากัด Scoot Pte. Ltd. และบริ ษทั เพื่อนนํ้ามิตร จํากัด จะเป็ นร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และร้อยละ 2
ตามลําดับ
ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งหมดต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนที่กาํ หนดในสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขในสัญญา คู่สัญญาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขในสัญญาสามารถบอกเลิ ก
สัญญาโดยการแจ้งแก่คู่สัญญาฝ่ ายอื่นๆ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) จํานวน 1 หุ ้น มูลค่า 100 บาท
และบันทึกเป็ นเงินลงทุนระยะยาว
ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด)
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนจํานวน 25 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 200 ล้านบาท
โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,750,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
ได้ซ้ื อหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 874,998 หุ ้น เป็ นจํานวน 87.50 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
มีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด) คิดเป็ น
ร้ อยละ 43.75 บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด พิจารณาว่าบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั
พีทแอร์ จํากัด) เป็ นบริ ษทั ย่อย เนื่องจากบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานในบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
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สิ่ งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ได้มาที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ื อในการจัดทํา
งบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินประกันเกี่ยวกับเครื่ องบิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม
หัก สิ่ งตอบแทนที่โอนให้เป็ นเงินสด
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมตามสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ย
จากการรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินในผูถ้ ูกซื้ อ
ส่ วนเกินของมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อย

หน่ วย : บาท
196,495,118
607,985
47,728
4,477
2,000
(3,806,831)
193,350,477
87,499,900
108,759,740
2,909,163

ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจะไม่ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จากส่ วนเกินของมูลค่าการลงทุนที่สูงกว่า
ส่ วนได้เสี ยที่ได้รับจากบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวม จึงบันทึกรายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งจํานวน
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ ยนชื่ อจาก
บริ ษทั พีทแอร์ จํากัด เป็ น บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิมจํานวน 200
ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 500 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
จํานวน 1,500,000 หุน้ เป็ นจํานวน 150 ล้านบาท ทําให้ บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด มีสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 47.5 โดยการเพิ่มสัดส่ วนของเงินลงทุนดังกล่าว
ส่ งผลให้บริ ษทั มีส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยจํานวน 2.79 ล้านบาท
ซึ่งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บริ ษทั สายการบิ นนกสกู๊ต จํากัด ได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นจากเดิ ม
จํานวน 500 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,500 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
10,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ซ้ื อ
หุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 4,975,001 หุ ้น เป็ นจํานวน 497.50 ล้านบาท ทําให้ บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
มีสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 49.0 โดยการเพิ่มสัดส่ วนของ
เงินลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้บริ ษทั มีส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยอีก
จํานวน 3.15 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ทําให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริ ษทั มีส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยเป็ นจํานวน 5.94 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด มีมติเพิ่มทุน
จํานวน 500 ล้านบาท จากเดิม 1,500 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท โดยบริ ษทั
นกมัง่ คัง่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน 2,450,000 หุ ้น และ
ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 245 ล้านบาท และ Scoot Pte. Ltd. ได้ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวจํานวน 2,450,000 หุ ้น และได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน 245 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ได้แสดงเงิ นรับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจาก Scoot Pte. Ltd. เป็ นส่ วนหนึ่งของส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ผถู้ ือหุ ้นส่ วนที่เหลือได้
ซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจํานวน 100,000 หุ ้น และจ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นจํานวน
10 ล้านบาท ภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยบริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด ได้ดาํ เนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 (ดูหมายเหตุขอ้ 25)
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ยังคงมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั สายการ
บิ นนกสกู๊ต จํากัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 49.0
2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนอข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
2.1 งบการเงิ นระหว่างกาลรวมและงบการเงิ นระหว่างกาลเฉพาะกิ จการนี้ ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงิ นบาท
และตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ
และมี การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติ มตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งนํามา
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มิใช่
เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนิ นงานเต็มปี
2.4 ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงิ นประจําปี ที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรรายงาน
ทางการเงินมิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงิ นระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558 จึงควรอ่านประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
2.5 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้รวมรายการบัญชี
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการบัญชี ของบริ ษทั ย่อยที่รวมอยู่ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ น
รายการบัญชี ต้ งั แต่วนั ที่มีการควบคุ มจนถึ งวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยได้ตดั รายการระหว่างกันและ
ยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังนี้
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ย่อยทางตรง

บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

นําเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการนําเที่ยว
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้า
และไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ

บริษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้า
จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั พีทแอร์ และไปรษณี ยภัณฑ์
จํากัด)*
ทางอากาศ

* บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

จดทะเบียน วันที่จดทะเบียน
ในประเทศ จัดตั้งบริษทั

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

ไทย

4 เมษายน 2557

49

49

ไทย

13 มิถุนายน 2557

49

49

ไทย

30 ตุลาคม 2556

24.01

24.01
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2.6 ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ
และการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงินระหว่างกาล รวมทั้ง
การแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี ผลต่อการรายงาน และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น
สําหรับรอบบัญชีปัจจุบนั
สภาวิช าชี พบัญชี ไ ด้ออกประกาศที่ เกี่ ย วกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบัง คับ ใช้
สําหรั บ งบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2557)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2557)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2557)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2557)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้
2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สัญญาประกันภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่
เริ่ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลนี้ เช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
25,757,380
25,120,274
140,678,964
110,715,286
1,506,125,213 1,440,772,284

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
25,691,380
25,099,941
140,008,106 110,685,286
185,315,646 266,718,768

1,350,000,000
2,926,607,844

1,650,000,000 1,350,000,000
2,001,015,132 1,752,503,995

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 2.65 ต่อปี โดยมีระยะครบกําหนด
ไม่เกิน 3 เดือน)
1,650,000,000
รวม
3,322,561,557

4.2 รายการที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเงิ นสดที่เกิดจากการซื้ อและการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื้ อระหว่างงวด
หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป

งบการเงินรวม
2558
23,024,260
16,134,546
(21,677,613)
17,481,193

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
23,019,780
23,117,470
10,883,311
28,572,149
(16,421,898) (30,763,080)
17,481,193
20,926,539
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5.

เงินลงทุนชั่ วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

บัตรเงินฝาก
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.09 ต่อปี โดยมี
อายุครบกําหนด 4 - 6 เดือน)
รวม

6.

-

300,000,000
300,000,000

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
6.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 19.1)
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - กิจการอื่น
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่าย - กิจการอื่น
เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเครื่ องบิน
ค่าซ่อมเครื่ องยนต์จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํารอเรี ยกคืน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

-

300,000,000
300,000,000

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
3,943,226
1,409,019

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
5,127,505
1,409,019

102,576,290
106,519,516
(8,623,735)
97,895,781

94,719,760
96,128,779
(9,635,794)
86,492,985

97,684,216
102,811,721
(8,623,735)
94,187,986

94,719,760
96,128,779
(9,635,794)
86,492,985

275,311,488
1,712,862
12,483,802
7,531,904
66,267,577
104,140,311
13,087,697
578,431,422

247,499,143
15,921,489
6,726,201
73,592,240
430,232,058

245,150,693
7,198,897
12,184,273
437,745
7,544,605
66,267,577
104,140,311
537,112,087

227,455,604
3,797,372
13,740,144
6,467,334
8,887,546
73,592,240
420,433,225
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6.2 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุลูกหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ - น้อยกว่า 1 เดือน
- 1 เดือน ถึง 2 เดือน
- 2 เดือน ถึง 4 เดือน
- 4 เดือน ถึง 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม

7.

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
85,983,144
75,784,589
7,672,551
6,004,874
336,501
198,603
719,875
212,354
4,722,539
5,107,578
7,084,906
8,820,781
106,519,516
96,128,779
(8,623,735) (9,635,794)
97,895,781
86,492,985

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2,685,098
2,853,767
13,463,523
14,606,785
16,148,621
17,460,552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
82,275,349 75,784,589
7,672,551
6,004,874
336,501
198,603
719,875
212,354
4,722,539
5,107,578
7,084,906
8,820,781
102,811,721 96,128,779
(8,623,735) (9,635,794)
94,187,986 86,492,985

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2,685,098
2,853,767
13,463,523
14,606,785
16,148,621
17,460,552

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลื อที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและ
เฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจาํ นวน 7.76 ล้านบาท และในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีจาํ นวน
2.24 ล้านบาท
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8.

9.

เงินประกันและเงินมัดจําเกีย่ วกับเครื่องบิน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

ระยะสั้น
เงินประกัน - ค่าเช่าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์
เงินมัดจํา - ค่าจัดหาเครื่ องบิน
รวม

56,587,395
1,224,156,706
1,280,744,101

83,776,993
1,158,890,411
1,242,667,404

56,587,395
1,224,156,706
1,280,744,101

70,487,809
1,158,890,411
1,229,378,220

ระยะยาว
เงินประกัน - ค่าเช่าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์
เงินมัดจํา - ค่าจัดหาเครื่ องบิน
รวม

91,458,065
791,761,425
883,219,490

35,076,883
977,386,998
1,012,463,881

38,888,880
791,761,425
830,650,305

977,386,998
977,386,998

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
บริษัท

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
บริษัทย่ อยทางอ้อม
บริ ษทั สายการบิน
นกสกู๊ต จํากัด*
รวม

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียน
ในประเทศ

นําเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการนําเที่ยว
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้า
และไปรษณี ยภัณฑ์ทาง
อากาศ

ไทย

49

100,000

49,000

ไทย

49

10,000,000

4,900,000

ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้า
และไปรษณี ยภัณฑ์ทาง
อากาศ

ไทย

24.01

* บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

อัตรา
ทุนชําระแล้ว งบการเงิน
การถือหุ้น
(บาท)
เฉพาะกิจการ
(ร้ อยละ)
วิธีราคาทุน
(บาท)

1,500,000,000

4,949,000
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10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีดงั นี้
บริษัท

บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟล์ท
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
สั ดส่ วน ราคาทุน สั ดส่ วน ราคาทุน สั ดส่ วน ราคาทุน สั ดส่ วน ราคาทุน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1.01 6,661,500 1.01
6,661,500 1.01
6,661,500 1.01
6,661,500
15.00 40,650,000
47,311,500

15.00

40,650,000
47,311,500

15.00

40,650,000
47,311,500

15.00

40,650,000
47,311,500

10.1 เงินลงทุนในบริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
ในปี 2547 บริ ษทั ได้เข้าเป็ นสมาชิ กของบริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด และต้องเข้าร่ วม
ถือหุ น้ ของบริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ตามข้อกําหนด
บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีทุนจดทะเบียนเป็ นหุ ้นสามัญ 6,600,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
100 บาท แบ่งเป็ น 2 ประเภท ตามคุณสมบัติของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี้
1. หุ น้ สามัญประเภท ก. จํานวน 6 ล้านหุ น้ ถือได้เฉพาะรัฐบาลไทย และบุคคลอื่นที่รัฐบาลอนุมตั ิ
2. หุ น้ สามัญประเภท ข. จํานวน 6 แสนหุ ้น ถือได้เฉพาะบริ ษทั การบิน ซึ่ งทําการบินเป็ นประจําเข้า
ยังประเทศไทย และ/หรื อทําการบินเป็ นประจําภายในประเทศไทย ตามกําหนดเวลาที่พิมพ์
โฆษณาไว้ในตารางเที่ยวการบิน
ข้อบังคับของบริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จํากัด กําหนดมิให้มีการจ่ายเงินปั นผล แต่ผถู ้ ือหุ ้น
จะได้รับส่ วนลดค่าธรรมเนี ยมในการบริ การนําร่ อง (Air Navigation Facility Charge) และสัดส่ วน
การถือหุ ้นจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามการจัดสรรของบริ ษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย
จํากัด โดยคํานวณจากเที่ยวบิ นรวมในแต่ละปี ของหมู่สมาชิ ก เงินค่าหุ ้นดังกล่าวจะรับคืนได้เมื่อ
ถอนตัวจากการเป็ นสมาชิก
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10.2 เงินลงทุนในบริ ษทั แพน แอม อินเตอร์ เนชัน่ แนล ไฟล์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2557 ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้า
ร่ ว มทุ น กับ นิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศแห่ ง หนึ่ งและนิ ติ บุ ค คลในประเทศอี ก แห่ ง หนึ่ ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นศูนย์จดั การอบรมนักบินในจํานวนเงิน 1.25 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของการร่ วมทุนดังกล่าว
11. เงินให้ กู้ยมื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ทําสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด ในวงเงิ นจํานวน 970
ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิ ชย์
2 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี เงินให้กยู้ มื นี้ไม่มีหลักประกันและครบกําหนดชําระคืนใน 10 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจาํ นวน
970 ล้านบาท และจํานวน 725 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1)
12. ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2558 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
253,833,294
243,464,321
ซื้ อสิ นทรัพย์ (รวมงานระหว่างปรับปรุ ง)
11,919,856
9,440,371
โอนเข้า - ราคาทุน
356,645
356,645
โอนออก - ราคาทุน
(356,645)
(356,645)
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
(2,282,397)
(2,282,397)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
2,232,221
2,232,221
ค่าเสื่ อมราคา
(14,158,500)
(13,564,987)
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
251,544,474
239,289,529
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ราคาทุนของอุปกรณ์ ซ่ ึ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํา นวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 159.93 ล้านบาท และ 142.24 ล้านบาท ตามลําดับ
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
46,161,006
42,715,468
ซื้ อสิ นทรัพย์
4,214,690
1,442,940
โอนเข้า - ราคาทุน
4,935,237
1,489,700
โอนออก - ราคาทุน
(4,935,237)
(1,489,700)
ค่าตัดจําหน่าย
(5,020,050)
(4,746,594)
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
45,355,646
39,411,814
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ ราคาทุนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งหักค่าตัดจําหน่ายทั้งจํานวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยูใ่ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 54.04 ล้านบาท และ 51.82 ล้านบาท
ตามลําดับ
14. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
19,449,570
19,375,606

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
19,449,570
19,375,606
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้รอตัดบัญชีสาํ หรับโปรแกรม
สิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการทีร่ ับรู้ รายการทีร่ ับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไร
ในกําไร
ณ วันที่
1 มกราคม หรือขาดทุน
ขาดทุน
31 มีนาคม
2558
เบ็ดเสร็จอืน่
2558
360,689

(7,938)

-

352,751

6,617,843
12,397,074
19,375,606

81,902
73,964

-

6,617,843
12,478,976
19,449,570

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2558
(73,964)
(73,964)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,323,185
(73,964)
(32,778)
(73,964)
9,290,407
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม แสดงได้ดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาํ หรับกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาํ หรับกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากขาดทุนสําหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนซึ่งใช้เป็ นรายการหักทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างถาวร
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
2558
(167,860,297)

52,403,196

45,931,347

3,165,399
(164,694,898)

3,165,399
55,568,595

4,294,461
50,225,808

(33,572,059)

10,480,639

9,186,269

33,572,059

-

-

(73,964)
-

(10,480,639)
(73,964)
-

104,138

(73,964)

(73,964)

9,290,407

15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 19.1)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้าอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

77,825,337
434,271,886
1,357,034
962,712,214
16,690,708
491,746,893
1,984,604,072

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

62,044,150
479,367,306
1,963,781
798,966,321
19,490,774
471,930,484
1,833,762,816

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
77,825,337
377,478,095
1,356,114
841,145,872
16,690,708
465,645,947
1,780,142,073

63,949,950
420,583,190
1,962,861
786,596,320
19,490,774
435,201,992
1,727,785,087
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16. ประมาณการหนีส้ ิ นค่ าซ่ อมบํารุ งเครื่องบิน
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม 31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ประมาณการหนี้ สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน ณ วันต้นงวด
169,932,708
103,098,200 158,169,243 103,098,200
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด - รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับงวด 52,979,435
202,683,404
64,742,900 190,919,939
หัก ค่าซ่ อมบํารุ งที่เกิ ดขึ้นจริ งระหว่างงวด
(27,431,431) (135,848,896) (27,431,431) (135,848,896)
ประมาณการหนี้ สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน ณ วันสิ้ นงวด
195,480,712
169,932,708 195,480,712 158,169,243
หัก ประมาณการหนี้ สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบินระยะสั้น
(83,992,895) (78,280,934) (83,992,895) (78,280,934)
ประมาณการหนี้ สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบินระยะยาว
111,487,817
91,651,774 111,487,817
79,888,309

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

111,798,537
29,289,954

103,436,274
26,719,411

111,798,537
29,289,954

103,436,274
26,719,411

141,088,491

130,155,685

141,088,491

130,155,685
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17.1 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบด้วย

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันต้นงวด
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

103,436,274

97,528,525

103,436,274

97,528,525

(1,640,711)
10,002,974
-

(7,678,230)
25,295,121
(11,709,142)

(1,640,711)
10,002,974
-

(7,678,230)
25,295,121
(11,709,142)

111,798,537

103,436,274

111,798,537

103,436,274

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้ นงวด

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจํานวน 11.71 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราคิดลดและอัตราการลาออกของข้อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2558
9,291,867
711,107
10,002,974

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
9,291,867 5,537,135
711,107
812,744
10,002,974 6,349,879
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย มีดงั นี้
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ร้ อยละต่ อปี ร้ อยละต่ อปี ร้ อยละต่ อปี ร้ อยละต่ อปี
2.75
2.75
2.75
2.75
3.50 - 8.00
3.50 - 8.00 3.50 - 8.00 3.50 - 8.00
11.50*
11.50*
11.50*
11.50*
TMO2008** TMO2008** TMO2008** TMO2008**

* ขึ้นอยูก่ บั อายุเฉลี่ยของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary
Tables of 2008)
17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน
การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสม
สําหรับนักบิน ณ วันต้นงวด
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด - รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับงวด
หัก ผลประโยชน์ที่จ่าย

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

26,719,411
2,570,543
-

11,619,107
15,198,604
(98,300)

26,719,411
2,570,543
-

11,619,107
15,198,604
(98,300)

29,289,954

26,719,411

29,289,954

26,719,411

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสม
สําหรับนักบิน ณ วันสิ้ นงวด

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั มีผลประโยชน์อื่นให้แก่พนักงานในตําแหน่ งนักบิน
เมื่อเกษียณอายุ หรื อลาออกตามระเบียบของบริ ษทั หรื อสู ญเสี ยใบอนุญาต โดยบริ ษทั จะสะสมเงิน
ให้แก่นกั บินโดยพิจารณาจากจํานวนเที่ยวบินที่ทาํ การบินในแต่ละเดือนและอายุงานของนักบิน
ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของบริ ษทั
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18. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พขึ้น โดยหักจากเงิ นเดื อนของพนักงานส่ วนหนึ่ งและ
บริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ ยงชี พและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
2558
6,884,921

เงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
6,884,921
5,318,063

19. รายการระหว่ างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการมีผถู้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการ
ร่ วมกันซึ่ งเป็ นรายการตามปกติธุรกิ จและเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย
บริษัท
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด *
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด *
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด *
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟลท์ เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด *
บริ ษทั เพื่อนนํ้ามิตร จํากัด *
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอร์ พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)**
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน)**
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
นายสมใจนึก เองตระกูล**
นายอภิชาติ จีระพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ
นําเที่ยวและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ให้บริ การฝึ กอบรมนักบิน

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

จัดหา เช่าซื้อ จัดการทรัพย์สิน
ธุ รกิจสายการบิน
ธุ รกิจสายการบิน
ธุ รกิจโรงแรม
ธุ รกิจผลิตและให้บริ การจัดหาอาหาร
ธุ รกิจจัดอบรมนักบิน
ธุ รกิจการประกันภัย
ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ บริ การสื่ อโฆษณา
ธุ รกิจที่ปรึ กษากฎหมาย
-

ถือหุ น้ โดยผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ น้ กลุ่มเดียวกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

* เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
** เป็ นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วนั ที่ 15 มกราคม 2558

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารเป็ นกรรมการ
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19.1 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

25,699
1,785,916
2,131,611
3,943,226

136,800
1,272,219
1,409,019

25,699
1,785,916
2,131,611
1,184,279
5,127,505

136,800
1,272,219
1,409,019

รายได้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
รวม

1,712,862
1,712,862

-

1,712,862
299,528
5,186,507
7,198,897

2,181,345
1,616,027
3,797,372

เงินทดรองจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
รวม

-

-

252,707
185,038
437,745

6,370,477
96,857
6,467,334

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 11)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

-

-

71,062,384

62,015,311

71,062,384

62,015,311

45,200
424,650
6,293,103
77,825,337

27,479
1,360
62,044,150

45,200
424,650
6,293,103
77,825,337

27,479
1,360

เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม

970,000,000 725,000,000

1,905,800
63,949,950
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19.2 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม สรุ ปได้ดงั นี้

รายได้ จากค่ าโดยสาร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
รวม
รายได้ จากการให้ บริการ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม
รายได้ อนื่ - ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

17,603
121,122
138,725

17,603
121,122
138,725

277,971
277,971

5,667
4,960,215
9,573,346
14,539,228

5,667
4,960,215
9,573,346
3,096,622
17,635,850

3,396,567
3,396,567

-

3,570,479

-

รายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริ การกําหนดตามต้นทุนบวกส่ วนเพิ่มตามที่ ระบุ ไว้ใน
สัญญา ดอกเบี้ยรับกําหนดตามอัตราดอกเบี้ยที่กาํ หนดในสัญญา

ต้ นทุนค่ าโดยสารและการให้ บริการ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

37,650,575

37,650,575

14,106,793

635,432
1,071,051
63,915,880
340,000
103,612,938

635,432
1,071,051
63,915,880
340,000
103,612,938

800,958
14,907,751

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การเป็ นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2558
8,950,520
752,203
9,702,723

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
8,950,520
8,472,850
752,203
251,900
9,702,723
8,724,750

20. สั ญญาทีส่ ํ าคัญ ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
20.1 การจัดหาเครื่ องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันสําหรับการจัดหาเครื่ องบิน
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตจํานวน 214.60 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 227.61 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ตามลําดับ
20.2 สัญญาเช่าเครื่ องบิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ า
ดําเนินงานระยะยาวสําหรับเครื่ องบิน ซึ่ งมีระยะเวลาเช่าเป็ นเวลา 5 - 12 ปี โดยมีค่าเช่าที่จะต้องจ่าย
ในอนาคต ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 94,574,796
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 87,421,456

ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
353,881,871
ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
334,858,814

เกินห้ าปี

รวม

226,192,775 674,649,442

เกินห้ าปี

รวม

240,421,639 662,701,909
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 75,600,046

ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
282,793,371

รวม

เกินห้ าปี

226,192,775 584,586,192

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 74,593,456

ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
284,081,314

รวม

เกินห้ าปี

239,897,139 598,571,909

ค่าเช่าเครื่ องบินที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
2558
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

691,584,471

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
619,264,108

404,194,326

20.3 สัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การที่สาํ คัญ ดังนี้
สั ญญาเช่ า
เช่าและบริ การพื้นที่
เช่ายานพาหนะ
เช่าอุปกรณ์

ประเภทสั ญญา

ระยะเวลาเช่ า
1 - 3 ปี
1 - 5 ปี
1 - 4 ปี
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ประเภทสั ญญา

ระยะเวลาเช่ า

สั ญญาบริการ
ซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
การใช้ระบบการจองบัตรโดยสาร
บริ การศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
บริ การภาคพื้นดิน*
การใช้ท่าอากาศยาน*
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน*
บริ การข้อมูลการบิน*
บริ การจําหน่ายบัตรโดยสาร*
บริ การอินเตอร์ เน็ต*

7 ปี
10 ปี
3 ปี
1 - 5 ปี
1 - 3 ปี
3 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในแต่ละสัญญา และบริ ษทั และคู่สัญญามีสิทธิ และ
หน้าที่ซ่ ึงต้องปฏิบตั ิต่อกันตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสัญญา
* ค่าบริ การตามสัญญาบริ การคํานวณตามจํานวนการใช้บริ การจริ ง
ค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าและค่าบริ การตามสัญญาบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สั ญญา

สกุลเงิน

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์

บาท
บาท
บาท

47,653,868
3,899,903
1,183,998

18,860,554
4,181,421
1,938,690

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์สิงค์โปร์
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท

25,300,686
861,900
2,504,491
49,063,200

89,051,510
3,160,300
7,940,955
23,128,800

สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

เกินห้ าปี

-

รวม

66,514,422
8,081,324
3,122,688

114,352,196
4,022,200
3,728,379 14,173,825
72,192,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สั ญญา
สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์
สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์

สกุลเงิน

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

บาท
บาท
บาท

43,565,795
3,822,467
868,080

24,646,749
4,618,688
1,347,650

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท

15,461,270
1,280,676
37,538,700

56,691,323
6,789,751
58,247,100

เกินห้ าปี
-

รวม

68,212,544
8,441,155
2,215,730

72,152,593
4,237,681 12,308,108
95,785,800

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สั ญญา
สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์
สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สั ญญา

สกุลเงิน

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

บาท
บาท
บาท

44,472,341
3,670,067
913,038

15,321,791
3,760,055
1,234,730

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท

15,913,686
1,337,251
32,611,200

54,371,760
6,922,309
8,152,800

สกุลเงิน

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
บาท
ค่าเช่ายานพาหนะ
บาท
ค่าเช่าอุปกรณ์
บาท
สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์
บาท

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
43,565,795
3,822,467
868,080

24,646,749
4,618,688
1,347,650

15,461,270
1,280,676
32,611,200

56,691,323
6,789,751
16,305,600

เกินห้ าปี
-

รวม

59,794,132
7,430,122
2,147,768

70,285,446
3,728,379 11,987,939
40,764,000

เกินห้ าปี
-

รวม

68,212,544
8,441,155
2,215,730

72,152,593
4,237,681 12,308,108
48,916,800
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ค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

20.4

12,069,265

11,226,062

9,631,746

หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร คงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

คํ้าประกันทัว่ ไป
คํ้าประกันทัว่ ไป
คํ้าประกันการเช่าเครื่ องบินโดยหนังสื อ
แสตนด์บายเลตเตอร์ ออฟเครดิต

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
บาท
56,938,224 54,154,724 51,645,224 47,661,724
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
20,000
20,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 32,963,587 32,716,071

31,894,587

31,647,071

หนังสื อคํ้าประกันข้างต้นของบริ ษทั เป็ นหนังสื อคํ้าประกันที่ไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 หนังสื อคํ้าประกันข้างต้นของบริ ษทั ย่อยคํ้าประกันโดยเงินฝากบัญชี
ออมทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยจํานวน 41.39 ล้านบาท ซึ่ งแสดงเป็ นเงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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21. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยภายในประเทศและต่างประเทศ
มีดงั นี้

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สิ นทรัพย์ของส่วนงาน
หนี้สินของส่วนงาน

หน่ วย : บาท

การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

3,084,283,474
274,334,071

267,795,827
7,100,301

3,352,079,301
281,434,372

12,006,887
1,383,485
3,372,007,917

325,780
275,221,908

12,006,887
1,709,265
3,647,229,825

3,120,233,046
41,365,378
129,780,171
3,291,378,595
80,629,322
(71,358)
80,700,680
80,700,680

452,828,149 3,573,061,195
10,312,587
51,677,965
57,405,392
187,185,563
520,546,128 3,811,924,723
(245,324,220) (164,694,898)
(2,606)
(73,964)
(245,321,614) (164,620,934)
(245,321,614) (164,620,934)

4,773,363,336
1,344,581,562

2,070,125,293
1,069,174,125

รวม

6,843,488,629
2,413,755,687
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หน่ วย : บาท

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สําหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
สิ นทรัพย์ของส่วนงาน
หนี้สินของส่วนงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การให้ บริการ
การให้ บริการ
ในประเทศ
ในต่ างประเทศ

รวม

3,084,283,474
277,430,693

118,243,467
5,152,673

3,202,526,941
282,583,366

15,577,366
1,383,485
3,378,675,018

123,396,140

15,577,366
1,383,485
3,502,071,158

3,123,329,668
41,365,378
129,466,953
3,294,161,999
84,513,019
(71,358)
84,584,377
84,584,377

145,530,408
555,618
6,254,538
152,340,564
(28,944,424)
(2,606)
(28,941,818)
(28,941,818)

3,268,860,076
41,920,996
135,721,491
3,446,502,563
55,568,595
(73,964)
55,642,559
55,642,559

5,755,415,048
2,080,691,699

344,410,783
125,225,756

6,099,825,831
2,205,917,455

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ดําเนินกิจการในส่ วนงานธุ รกิจหลักคือ การให้บริ การ
ขนส่ งผูโ้ ดยสารทางอากาศ ซึ่ งรายได้ส่วนใหญ่อยูใ่ นส่ วนงานภูมิศาสตร์ ในประเทศ ส่ วนรายได้ค่าโดยสารจาก
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ ต่างประเทศเป็ นสัดส่ วนที่ไม่มีสาระสําคัญ ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูล
จําแนกตามส่ วนงานดังกล่าว
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22. สิ ทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิการส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่ งเสริ มการลงทุน
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนในกิจการขนส่ งทางอากาศรวมกันไม่เกินร้อยละร้อยของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
มีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ ม และ
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุนดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั มีบตั รส่ งเสริ มการลงทุนดังต่อไปนี้
วันทีใ่ นบัตร
17 พฤศจิกายน 2554
22 พฤศจิกายน 2554
29 พฤศจิกายน 2554
20 มีนาคม 2555
12 มิถุนายน 2555
21 สิ งหาคม 2555
14 กันยายน 2555
24 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
30 ตุลาคม 2555
8 กุมภาพันธ์ 2556
5 มีนาคม 2556
19 มีนาคม 2556
17 พฤษภาคม 2556
25 พฤศจิกายน 2557

เลขทีบ่ ัตรส่ งเสริม
2512(2)/2554
2513(2)/2554
1087(2)/2555
1475(2)/2555
1893(2)/2555
2447(2)/2555
2549(2)/2555
2771(2)/2555
2772(2)/2555
2773(2)/2555
1207(2)/2556
1518(2)/2556
1558(2)/2556
1916(2)/2556
1010(2)/2558

วันทีเ่ ริ่มมีรายได้
24 พฤศจิกายน 2554
2 ธันวาคม 2554
28 ธันวาคม 2554
9 มิถุนายน 2555
18 กันยายน 2555
1 ธันวาคม 2555
12 มีนาคม 2556
31 ธันวาคม 2555
29 ธันวาคม 2555
19 กุมภาพันธ์ 2556
22 กุมภาพันธ์ 2556
17 พฤษภาคม 2556
21 พฤษภาคม 2556
28 ตุลาคม 2556
25 พฤศจิกายน 2557

วันทีส่ ิทธิหมดอายุ
23 พฤศจิกายน 2562
1 ธันวาคม 2562
27 ธันวาคม 2562
8 มิถุนายน 2563
17 กันยายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
11 มีนาคม 2564
30 ธันวาคม 2563
28 ธันวาคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2564
21 กุมภาพันธ์ 2564
16 พฤษภาคม 2564
20 พฤษภาคม 2564
27 ตุลาคม 2564
24 พฤศจิกายน 2565

ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปั นผล ซึ่ งได้รับจากบริ ษทั ตลอดระยะเวลา
ที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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23. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
23.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อหมายถึ ง ความเสี่ ยงจากการไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาเกิ ดจากการที่
ลูกหนี้ ไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดในสัญญาซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ บริ ษทั บริ ษทั อาจมี
ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อเนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่เคย
เกิดความเสี ยหายเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาของลูกหนี้ อย่างมีสาระสําคัญ และบริ ษทั คาดว่า
จะไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่ออย่างมีสาระสําคัญ
ในกรณี ของการรับรู ้ สินทรัพย์ทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น มูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์ ซึ่ งบันทึ กในงบแสดงฐานะการเงิ นถื อเป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
23.2

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อการดําเนินงานแก่บริ ษทั ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามผลกระทบ
จากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสําคัญต่อบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีรายการเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และเงินกูย้ มื ที่มีสาระสําคัญ

23.3

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริ ษทั ในงวดปัจจุบนั และในปี ต่อๆ ไป
บริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งประกอบด้วยสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อ
ต้องจ่ายชําระ จํานวนเงิ นของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเมื่ อได้รับหรื อต้องจ่าย
ชําระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ยอดคงเหลือของจํานวนเงิ นตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าสรุ ปได้ดงั นี้
จํานวนเงินตามสั ญญา
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
17,667,346 5,000,000

จํานวนเงินที่ได้ ตามสั ญญา
มูลค่ ายุติธรรม
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
บาท 577,366,881 164,681,600 577,426,832 165,694,642

23. 4 ความเสี่ ยงจากราคานํ้ามัน
เนื่ องจากนํ้ามันเชื้ อเพลิ งอากาศยานเป็ นต้นทุนหลักในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั มี
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามันเชื้ อเพลิงอากาศยาน ดังนั้น บริ ษทั จึงได้ทาํ สัญญา
กําหนดราคานํ้ามันคงที่กบั บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายนํ้ามันในสัดส่ วนระหว่างร้อยละ 20 - 50 ของปริ มาณ
การใช้น้ าํ มันต่อเดือนสําหรับระยะเวลาไม่เกิน 6 - 12 เดือน ณ วันที่ 31มีนาคม 2558 และ วันที่
31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่านํ้ามันเชื้ อเพลิงอากาศยานตามสัญญากําหนด
ราคานํ้ามันคงที่เป็ นจํานวน 21.51 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 16.46 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ตามลําดับ
23.5

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ ถึงจํานวนเงิน
ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นจริ ง ในตลาดแลกเปลี่ ย นในปั จจุ บ นั การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรื อ
วิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน เงิ นประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินให้กูย้ ืมระยะยาว
แก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ประมาณการหนี้ สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับราคาบัญชี
เงิ นลงทุนระยะยาวอื่ นซึ่ งเป็ นเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิใช่ หลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรม
ประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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24. การแสดงรายการ
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้มีการแสดงรายการสําหรับ
รายการลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น และเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเป็ นยอดรวม ซึ่ งเดิมเคยแสดงเป็ น
รายการประกอบแต่ละรายการที่ อยู่ภายใต้รายการดังกล่ าว ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้นาํ รายการประกอบ ซึ่ งอยู่
ภายใต้รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นดังกล่าวไปเปิ ดเผยไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 6 และข้อ 15 ตามลําดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
25. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
25.1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมตั ิวงเงินการออก
และเสนอขายหุ น้ กู้ มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดําเนินงานและรองรับการลงทุนที่
จะเกิดขึ้นในปี 2558 ถึง 2562 โดยรายละเอียดในการเสนอขายแต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
25.2 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนจากเดิมจํานวน 1,500 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 2,000 ล้านบาท กับกระทรวงพาณิ ชย์
(ดูหมายเหตุขอ้ 1.2)
26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ลงชื่อ ................................................................
(นายพาที สารสิ น)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ลงชื่อ ................................................................
(นายโชคชัย ปั ญญายงค์)
กรรมการ

