รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
เหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ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

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 สิ งหาคม 2559

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

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

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

4.1
5
6

7

21.4
8
9
10
11 และ 20.1
12
13
14
7

3,154,394,256
16,044,000
1,427,854,664
33,349,341
96,849,927
146,203,944
102,782,939
4,977,479,071

4,213,756,405
316,044,000
1,119,766,574
20,557,272
262,664,437
146,332,699
59,452,023
6,138,573,410

2,028,567,060
1,107,110,303
33,349,341
24,226,085
146,203,944
76,314,855
3,415,771,588

3,480,327,664
300,000,000
727,699,665
20,557,272
95,245,369
146,332,699
50,426,980
4,820,589,649

61,543,000
26,578,452
48,089,500
305,933,707
72,671,944
12,675,779
417,850,429
32,263,504
977,606,315
5,955,085,386

61,543,000
34,749,000
48,089,500
285,690,969
48,322,800
13,159,296
466,388,252
13,707,860
971,650,677
7,110,224,087

4,949,000
34,749,000
48,089,500
970,000,000
296,252,064
67,162,584
12,675,779
361,701,151
34,304,425
1,829,883,503
5,245,655,091

4,949,000
34,749,000
48,089,500
970,000,000
274,636,432
41,992,053
13,159,296
408,785,241
26,493,713
1,822,854,235
6,643,443,884

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน - ระยะสั้น
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน - ระยะยาว
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

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

15
16
17

17
18

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

3,489,627,457
19,239,242
207,513,841
27,997,207
42,645,488
3,787,023,235

520,000,000
2,934,203,103
55,629,054
133,908,652
22,242,000
15,667,612
3,681,650,421

2,156,877,771
19,239,242
164,513,983
20,499,219
6,743,500
2,367,873,715

520,000,000
2,042,770,648
55,629,054
113,497,382
18,008,320
4,580,823
2,754,486,227

338,986,974
191,147,120
26,201,959
556,336,053
4,343,359,288

299,954,009
176,342,966
10,214,834
486,511,809
4,168,162,230

338,986,974
180,595,035
26,201,959
545,783,968
2,913,657,683

292,725,018
169,493,565
10,214,834
472,433,417
3,226,919,644

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ

หนี้สินและส่ 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
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

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
(1,828,525,006)

62,500,000
(676,824,655)

62,500,000
(1,397,988,535)

62,500,000
(313,461,703)

(5,940,185)
1,895,520,752
(283,794,654)
1,611,726,098
5,955,085,386
-

(5,940,185)
3,047,221,103
(105,159,246)
2,942,061,857
7,110,224,087
-

2,331,997,408
2,331,997,408
5,245,655,091
-

3,416,524,240
3,416,524,240
6,643,443,884
-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2559
2558

2558

3,280,798,305
548,175,347

2,999,183,333
201,561,457

2,695,289,813
186,011,448

2,883,182,515
189,389,525

9,700,991
79,900,100
3,918,574,743

13,142,803
104,983,798
3,318,871,391

10,779,899
78,633,340
2,970,714,500

12,738,448
100,952,472
3,186,262,960

4,516,246,653
42,726,762
198,070,308
23,324,321
4,780,368,044

3,562,594,724
49,253,686
158,826,854
6,269,035
3,776,944,299

3,460,519,089
33,850,904
158,994,617
21,987,277
3,675,351,887

3,070,330,050
48,038,549
113,030,373
6,269,035
3,237,668,007

(2,676,973)
(864,470,274)
(85,579)
(864,384,695)
(864,384,695)

(458,072,908)
(77,050)
(457,995,858)
(457,995,858)

(704,637,387)
(85,579)
(704,551,808)
(704,551,808)

(51,405,047)
(77,050)
(51,327,997)
(51,327,997)

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

(745,876,861)
(118,507,834)
(864,384,695)
(1.19)

(150,095,722)
(307,900,136)
(457,995,858)
(0.24)

(704,551,808)
(704,551,808)
(1.13)

(51,327,997)
(51,327,997)
(0.08)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่ วงนํ้าหนัก (หุ้น)

625,000,000

625,000,000

625,000,000

625,000,000

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

19

14

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................

ลงชื่อ .......................................................

(นายพาที สารสิ น)

(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ รวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่ วงนํ้าหนัก (หุ้น)

19

14

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2559
2558

2558

6,874,500,114
1,040,317,607

6,351,262,634
410,520,453

5,732,812,238
394,193,115

6,085,709,456
399,497,515

21,720,638
203,141,946
8,139,680,305

25,149,690
129,049,262
6,915,982,039

25,745,912
199,347,180
6,352,098,445

28,315,815
124,692,155
6,638,214,941

8,914,640,264
83,089,344
389,421,362
74,211,029
9,461,361,999

7,084,463,777
100,931,651
341,800,897
11,553,521
7,538,749,846

7,015,421,864
64,666,302
284,244,140
71,809,454
7,436,141,760

6,287,997,983
89,959,545
244,540,344
11,553,521
6,634,051,393

(8,170,548)
(1,329,852,242)
483,517
(1,330,335,759)
(1,330,335,759)

(622,767,807)
(151,014)
(622,616,793)
(622,616,793)

(1,084,043,315)
483,517
(1,084,526,832)
(1,084,526,832)

4,163,548
(151,014)
4,314,562
4,314,562

(1,151,700,351)
(178,635,408)
(1,330,335,759)
(1.84)

(148,308,964)
(474,307,829)
(622,616,793)
(0.24)

(1,084,526,832)
(1,084,526,832)
(1.74)

4,314,562
4,314,562
0.01

625,000,000

625,000,000

625,000,000

625,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่อ .......................................................

ลงชื่อ .......................................................

(นายพาที สารสิ น)

(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนของบริษัทใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย

ส่ วนตํ่า
จากการ
เปลี่ย นแปลง
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่ อย

รวมส่ วนของ
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

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

(148,308,964)
(101,232,199)

(5,940,185)

(148,308,964)
3,622,813,559

255,000,000
(474,307,829)
358,923,524

255,000,000
(622,616,793)
3,981,737,083

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนของบริษัทใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย

ส่ วนตํ่า
จากการ
เปลี่ย นแปลง
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่ อย

รวมส่ วนของ
บริษัทใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

(676,824,655)

(5,940,185)

3,047,221,103

(105,159,246)

2,942,061,857

625,000,000
-

3,042,485,943
-

62,500,000
-

(1,151,700,351)
(1,828,525,006)
-

(5,940,185)
-

(1,151,700,351)
1,895,520,752
-

(178,635,408)
(283,794,654)
-

(1,330,335,759)
1,611,726,098
-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

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

4,314,562
112,594,436

4,314,562
3,842,580,379

-

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

หน่ วย : บาท

-

-

426,056,139

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารอง
ตามกฎหมาย

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

(313,461,703)

3,416,524,240

625,000,000
-

3,042,485,943
-

62,500,000
-

(1,084,526,832)
(1,397,988,535)
-

(1,084,526,832)
2,331,997,408
-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิ ทธิพิเศษ
แก่ลูกค้าที่รับรู ้ในงวด (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอขอคืน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

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

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2559
2558

(1,329,852,242)

(622,767,807)

(1,084,043,315)

4,163,548

35,836,465
11,320,364
69,197
4,108,103
(692,954)

28,228,871
10,340,085
352,966
(61,802,266)
(975,924)

33,506,196
10,475,577
69,197
4,370,018
(692,954)

26,435,973
9,591,826
352,966
(57,187,728)
(975,924)

147,924,376

139,176,862

132,564,779

141,931,476

(36,389,812)
26,007,231
(21,720,638)
8,411,261
8,170,548

5,522,325
26,764,030
(25,149,690)
-

(36,389,812)
22,304,547
(25,745,912)
6,009,686
-

5,522,325
26,764,030
(28,315,815)
-

(1,146,808,101)

(500,310,548)

(937,571,993)

128,282,677

(307,322,761)
(12,792,069)
165,814,510
(3,720,458)
(40,369,595)
46,346,968
(18,555,644)

(148,826,825)
(2,337,536)
(91,018,304)
414,173,164
(13,704,755)
(41,555,000)
222,652,818
(2,386,972)

(366,038,268)
(12,792,069)
71,019,284
(3,720,458)
(22,926,555)
37,561,332
(7,810,712)

(63,594,042)
(2,337,536)
45,904,310
377,424,886
(9,109,990)
263,561,811
(2,482,267)

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดจ่ายค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

571,127,807
(24,750,360)
5,755,207
25,586,654
(11,203,077)
(66,652)
(750,957,571)
(2,961,320)
(753,918,891)

54,991,529
(56,262,504)
163,622
(613,726)
(6,636,601)
614,648
(171,056,990)
(5,276,577)
(176,333,567)

135,295,935
(24,750,360)
2,490,899
771,455
(11,203,077)
(66,652)
(1,139,741,239)
(2,961,320)
(1,142,702,559)

(178,957,613)
(56,262,504)
(1,812,324)
886,393
(6,636,601)
614,648
495,481,848
(2,570,816)
492,911,032

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

300,000,000
(103,661,853)
26,300,279
222,638,426

200,000,000
(50,862,982)
28,104,890
177,241,908

300,000,000
(101,827,594)
21,928,112
220,100,518

200,000,000
(245,000,000)
(44,815,436)
23,370,349
(66,445,087)

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

4.2

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2559

กระแสเงินสดจากกิจ กรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับค่าหุ ้นของบริ ษทั ย่อยจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

4.1

2558

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
2559
2558

(9,485,685)
(520,000,000)
(529,485,685)

255,000,000
255,000,000

(7,084,110)
(520,000,000)
(527,084,110)

1,404,001

14,002,972

(2,074,453)

9,234,724

(1,059,362,149)
4,213,756,405
3,154,394,256
-

269,911,313
2,926,607,844
3,196,519,157

(1,451,760,604)
3,480,327,664
2,028,567,060
-

435,700,669
1,752,503,995
2,188,204,664

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

-

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั และบริษัทย่ อย
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั
บริ ษ ัท สายการบิ นนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท”) จัดตั้งขึ้ นเป็ นบริ ษ ัทจํากัดตามกฎหมายไทย
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 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริ ษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด เป็ น บริ ษทั สายการบินนกแอร์
จํากัด (มหาชน) กับกระทรวงพาณิ ชย์ และเมื่ อวันที่ 20 มิ ถุน ายน 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ มตั ิจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในประเทศไทย โดยถือหุ ้นร้อยละ 39.20 ของทุนที่ออก
และชําระแล้วของบริ ษทั และไม่มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั
ผลกระทบจากกรณี กรมการบินพลเรื อน(บพ.)ไม่ผา่ นการตรวจประเมินของ The International Civil
Aviation Organization (ICAO)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการเตรี ยมการรองรับการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรื อน โดยมี
การทบทวนและปรั บปรุ งคู่มือการดําเนิ นงาน รวมทั้งมี การฝึ กอบรมและเตรี ยมความพร้ อมกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ดาํ เนิ นงานตามคู่มืออย่างเข้มงวด โดยแผนงานดังกล่าวได้รวมถึงการเตรี ยม
ความพร้อมในการตรวจสอบจากหน่วยงานทางการบินของประเทศต่างๆ อีกด้วย
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังทบทวนแผนการดําเนิ นงานในการขยายตลาดต่างประเทศเพื่อ
รองรั บสถานการณ์ ในอนาคต โดยในขณะนี้ ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นไม่มีนัยสําคัญต่อผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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1.2

ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2557 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั คือ ประกอบกิจการนําเที่ยว
รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยวทุกชนิด
1.2.2 บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2557 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนอยูท่ ่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 วัตถุ ประสงค์หลักของบริ ษ ัท คื อ ดําเนิ นการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศ
1.2.3 บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2556 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนปั จจุบนั ที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์หลัก
ของบริ ษทั คือ ดําเนินการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศ

2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนอข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาท และ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง “งบการเงิ นระหว่างกาล” และวิธีปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ
และมี การเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งนํามา
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี
2.4 ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปี ที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2559 จึงควรอ่านประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้มีการ
ตรวจสอบแล้ว
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2.5 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มี
อํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น โดยได้ตดั รายการระหว่างกันและ
ยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยดังนี้
บริษทั

ประเภทธุรกิจ

บริษทั ย่ อยทางตรง

บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด

บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต
จํากัด*

จดทะเบียน วันทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศ จัดตั้งบริษทั

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
49
49

นําเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ทุกชนิด
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ ง
สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ

ไทย

4 เมษายน 2557

ไทย

13 มิถุนายน 2557

49

49

ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ ง
สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ

ไทย

30 ตุลาคม 2556

24.01

24.01

* บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

2.6 ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องอาศัยดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนด
นโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง
จํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่
ในงบการเงินระหว่างกาล รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการ
ของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจมี
ความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี ผลต่ อการรายงาน และ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมู ลในงบการเงิ น
สําหรับรอบบัญชีปัจจุบนั
สภาวิชาชี พ บัญ ชี ได้ออกประกาศที่ เกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีผลบังคับ ใช้
สําหรั บงบการเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้น ไป
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

-5-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ น้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
แนวปฏิบัติทางบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการนี้
2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
แนวปฏิบัตทิ างบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวต่องบการเงินสําหรับงวดที่เริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าว
3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหว่างกาลนี้ เช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
15,492,848
24,946,981
739,766,151
799,796,272
1,049,135,257 1,238,736,169

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
12,677,542
23,219,600
400,759,973 287,556,575
265,129,545 1,119,274,506

2,150,276,983
4,213,756,405

1,350,000,000 2,050,276,983
2,028,567,060 3,480,327,664

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 1.90 ต่อปี โดยมีระยะครบกําหนด
ภายใน 3 เดือน)
1,350,000,000
รวม
3,154,394,256

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้อและการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย

เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื้ อระหว่างงวด
หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป

5.

งบการเงินรวม
2559
2558
16,681,147
91,817,908
(103,661,853)
4,837,202

23,024,260
15,802,531
36,464,349
90,837,133
(50,862,982) (101,827,594)
8,625,627

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ประกอบด้วย

บัตรเงินฝาก
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 - 2.30 ต่อปี
โดยมีอายุครบกําหนด 4-6 เดือน)
บัญชีเงินฝากประจํา
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.10 ต่อปี
โดยมีอายุครบกําหนด 12 เดือน)
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
16,044,000
16,044,000

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

4,812,070

23,019,780
30,421,283
(44,815,436)
8,625,627

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558

300,000,000

-

300,000,000

16,044,000
316,044,000

-

300,000,000
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6.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
6.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558

2,329,452
309,287,039
311,616,491
(9,245,085)
302,371,406

4,621,262
179,559,293
184,180,555
(9,938,039)
174,242,516

34,042,108
81,039,661
115,081,769
(8,661,657)
106,420,112

7,461,073
76,784,696
84,245,769
(9,354,611)
74,891,158

185,226,371
92,747,733

186,932,412
121,111,669

165,976,058
81,455,937

3,311,937
11,094,567
7,864,249

15,311,723
6,674,803
3,139,231

10,604,261
8,806,043
6,940,581

11,844,830
24,352,463

1,613,824
10,437,235

12,966,755
24,040,063

504,536,293
66,882,340
37,663,275
945,524,058
1,119,766,574

521,694,770
429,226
133,345,298
1,000,690,191
1,107,110,303

315,076,334
26,942,475
652,808,507
727,699,665

ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าเครื่ องบินจ่ายล่วงหน้า
186,932,412
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
138,606,996
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
1,664,686
รายได้คา้ งรับ - กิจการอื่น
12,910,861
ดอกเบี้ยค้างรับ
3,284,608
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
เงินทดรองจ่าย - กิจการอื่น
12,373,657
เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเครื่ องบิน
และเครื่ องยนต์
557,494,218
ค่านํ้ามันจ่ายล่วงหน้า
67,351,902
อื่นๆ
144,863,918
รวมลูกหนี้อื่น
1,125,483,258
รวม
1,427,854,664
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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 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวม

7.

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
87,218,586
71,307,207
26,477,382
37,355,448
22,639,223
16,043,781
47,466,094
19,414,734
115,829,592
28,322,606
11,985,614
11,736,779
311,616,491
184,180,555
(9,245,085)
(9,938,039)
302,371,406
174,242,516

เงินประกันและเงินมัดจําเกีย่ วกับเครื่ องบิน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน ประกอบด้วย

ระยะสั้น
เงินประกัน - ค่าเช่าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์
รวม
ระยะยาว
เงินประกัน - ค่าเช่าเครื่ องบิน
เงินมัดจํา - ค่าจัดหาเครื่ องบิน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
91,226,448
56,264,903
6,045,592
10,377,116
1,135,958
1,861,819
1,371,045
3,187,749
3,317,112
817,403
11,985,614
11,736,779
115,081,769
84,245,769
(8,661,657)
(9,354,611)
106,420,112
74,891,158

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

146,203,944
146,203,944

146,332,699
146,332,699

146,203,944
146,203,944

146,332,699
146,332,699

103,421,823
314,428,606
417,850,429

143,818,931
322,569,321
466,388,252

47,272,545
314,428,606
361,701,151

86,215,920
322,569,321
408,785,241

เงินประกันค่าเช่ าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์เป็ นเงินคํ้าประกันการเช่าเครื่ องบินตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน และ
การเช่ าเครื่ องยนต์ระยะสั้ นเพื่ อใช้ระหว่างนําเครื่ องยนต์ที่ มี อยู่ไปซ่ อมบํารุ ง ซึ่ งจะได้รั บคื นเมื่ อครบ
กําหนดการเช่า
สําหรับเงินมัดจําค่าจัดหาเครื่ องบิน เป็ นเงินมัดจําการสั่งซื้ อเครื่ องบินกับผูผ้ ลิต ซึ่ งจะกําหนดให้บริ ษทั จ่ายเงิน
ค่ามัดจําเป็ นงวดๆ ก่อนการรับมอบเครื่ องบินตามอัตราและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้ อขายเครื่ องบินกับ
ผูผ้ ลิต
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สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ัทได้มี การทําสั ญญาขาย และเช่ ากลับเครื่ องบิ นที่ ได้ส่ั งซื้ อ
ดังกล่ าวบางส่ วนตามสั ญญาเช่ าดําเนิ นงาน ซึ่ งการขายและเช่ ากลับจะมี ผลบังคับใช้เมื่ อมี การส่ งมอบ
เครื่ องบิน โดยกําหนดอายุสัญญาเช่าไม่เกิน 12 ปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ทาํ สัญญาขายและเช่ ากลับเครื่ องบิน
ดังกล่าว ผูซ้ ้ือเครื่ องบินจะรับผิดชอบชําระเงินมัดจําค่าจัดหาเครื่ องบินดังกล่าวข้างต้นแทนบริ ษทั ทั้งหมด
ทั้งนี้ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ได้รับและส่ งมอบเครื่ องบินตามสัญญา
ขายและเช่ ากลับ ข้างต้น บางส่ ว น และได้รับรู ้ ก ําไรจากการขายและเช่ ากลับเครื่ องบิ นตามสั ญญาเช่ า
ดําเนิ นงานในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จํานวน 95.19 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
(2558 : ไม่มี)
8.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
บริษทั

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั นกฮอลิเดย์
จํากัด
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

บริษทั ย่ อยทางอ้อม
บริ ษทั สายการบิน
นกสกู๊ต จํากัด*

*

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียน
ในประเทศ

อัตรา
การถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

ทุนชําระแล้ว
(บาท)
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
(บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558

นําเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนํา
เที่ยว
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ง
สิ นค้าและ
ไปรษณี ยภัณฑ์ทาง
อากาศ

ไทย

49

49

100,000

100,000

49,000

49,000

ไทย

49

49

10,000,000

10,000,000

4,900,000

4,900,000

ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ ง
สิ นค้าและ
ไปรษณี ยภัณฑ์ทาง
อากาศ

ไทย

24.01

24.01

รวม
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

2,000,000,000 2,000,000,000

-

4,949,000

-

4,949,000
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9.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในบริ ษทั Air
Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั จัดตั้งขึ้ น ที่ ป ระเทศสิ งคโปร์ เพื่ อประกอบธุ รกิ จพัฒ นา
ระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
เทียบเท่ากับ 5.4 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยให้บริ ษทั ลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาร่ วมลงทุน (Joint Venture Agreement) และ
สัญญาที่เกี่ ยวข้องใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. กับ Scoot Pte Ltd. และ TOD Holdings Co., Ltd.
โดยให้บริ ษทั Scoot Pte Ltd. และ TOD Holdings Co., Ltd. มีสัดส่ วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ร้อยละ 25
และร้อยละ 50 ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. จํานวน 1.35 ล้านเหรี ยญ
ดอลลาร์ สิงคโปร์ หรื อเทียบเท่า 34.75 ล้านบาท โดยมีอตั ราส่ วนการลงทุนในอัตราร้อยละ 25 ตามที่ระบุใน
สัญญา โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd.
อยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินลงทุนในการร่ วมค้า ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่ วย

ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาระบบการจองบัตร
โดยสารระหว่างสายการบิน
ประเทศที่จดั ตั้ง : สิ งคโปร์
สัดส่ วนเงินลงทุนที่บริ ษทั ถือ
ร้อยละ
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
บาท
มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
บาท
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
บาท
ทุนเรี ยกชําระ
เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์
สิ นทรัพย์รวม
เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์
หนี้สินรวม
เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2559
“ยังไม่ ได้ สอบทาน”

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

25.00
26,578,452
34,749,000
(8,170,548)
5,400,000
4,483,763
356,767

25.00
34,749,000
34,749,000
5,400,000
5,400,000
-
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผลการดําเนิ นงานของกิจการการร่ วมค้า
มีดงั นี้

หน่ วย : เหรียญดอลลาร์ สิงคโปร์
สํ าหรับงวดสามเดือน สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ด
สิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559
“ยังไม่ ได้ สอบทาน”
“ยังไม่ ได้ สอบทาน”
48,795
48,795
(456,828)
(1,321,799)
(408,033)
(1,273,004)

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนสุ ทธิ

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีดงั นี้
บริษัท

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558
สั ดส่ วน ราคาทุน สั ดส่ วน ราคาทุน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1.13 7,439,500 1.13
7,439,500
15.00

40,650,000 15.00
48,089,500

40,650,000
48,089,500

11. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ทําสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ในวงเงิน
จํานวน 970 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยระยะเวลา 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิ ช ย์ 2 แห่ ง บวกร้ อ ยละ 0.50 ต่ อ ปี ซึ่ งกําหนดจ่ ายดอกเบี้ ย เป็ นรายปี เงิ น ให้ กู้ยืม นี้ ไม่ มี
หลักประกันและครบกําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันมีจาํ นวน
970 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีหนังสื อยืนยันแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวว่าจะไม่เรี ยกชําระดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 25.68 ล้านบาทและ18.06 ล้านบาท ตามลําดับ ภายในระยะเวลา
ไม่ น้อยกว่ า 12 เดื อนนั บ จากวัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท จึ งได้แ สดง
ดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
12. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ สําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
285,690,969
274,636,432
ซื้อสิ นทรัพย์ (รวมงานระหว่างปรับปรุ ง)
56,148,397
55,191,022
โอนเข้า - ราคาทุน
13,154,573
13,154,573
โอนออก - ราคาทุน
(13,154,573)
(13,154,573)
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
(8,723,013)
(8,723,013)
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
8,653,819
8,653,819
ค่าเสื่ อมราคา
(35,836,465)
(33,506,196)
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
305,933,707
296,252,064
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
48,322,800
41,992,053
ซื้อสิ นทรัพย์
35,669,511
35,646,111
โอนเข้า - ราคาทุน
1,394,760
1,394,760
โอนออก - ราคาทุน
(1,394,760)
(1,394,760)
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่าย
(265,800)
(265,800)
ค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ที่ตดั จําหน่าย
265,797
265,797
ค่าตัดจําหน่าย
(11,320,364)
(10,475,577)
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
72,671,944
67,162,584
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14. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
12,675,779
13,159,296

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
12,675,779
13,159,296

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รายได้รอตัดบัญชีสาํ หรับโปรแกรม
สิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไร
ในกําไร
ณ วันที่
1 มกราคม
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
30 มิถุนายน
2559
เบ็ดเสร็จอื่น
2559
357,612
12,801,684
13,159,296

(9,156)
(474,361)
(483,517)

-

348,456
12,327,323
12,675,779

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไร
ในกําไร
ณ วันที่
1 มกราคม
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
30 มิถุนายน
2558
เบ็ดเสร็จอื่น
2558
360,689

(8,088)

-

352,601

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

159,102
151,014

-

6,617,843
12,556,176
19,526,620
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รายได้ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2559
2558
(85,579)
(77,050)
(85,579)
(77,050)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(85,579)
(77,050)
(85,579)
(77,050)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2559
2558
483,517
(151,014)
483,517
(151,014)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
483,517
(151,014)
483,517
(151,014)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่
ใช้สาํ หรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน แสดงได้ดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาํ หรับกิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางบัญชีสาํ หรับกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้
รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากขาดทุนสําหรับกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งใช้เป็ นรายการหักทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

98,316,983 (523,615,094)

103,496,208

(1,428,169,225)

(99,152,713) (1,187,539,523) (99,152,713)

(1,329,852,242) (622,767,807) (1,084,043,315)
19,663,397 (104,723,019)
-

103,316,261

104,723,019

(19,663,397)
483,517

(151,014)

483,517

(151,014)

20,699,242
-

4,163,548
20,663,252
-

(20,699,242) (20,663,252)
483,517
(151,014)
483,517

(151,014)
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15. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจํานวน 520 ล้านบาทจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินโดยไม่มีหลักประกัน และกําหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืม
สําหรับลูกค้ารายใหญ่ช้ นั ดี ลบด้วยร้อยละหนึ่ งต่อปี ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายชําระคืนเงินกูด้ งั กล่าวในเดือนมีนาคม
2559 แล้วทั้งจํานวน
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

65,574,562
619,076,598

62,113,702
427,483,543

5,653,002
14,333,584
969,489,769
458,715,816
1,356,784,126
3,489,627,457

100,700,255
590,578,375

91,863,231
393,862,954

5,726,889
5,653,002
5,726,889
33,704,619
6,400,768
20,557,231
882,573,120 521,423,265 684,883,282
357,230,560 126,360,793 126,924,842
963,689,285 1,007,442,698 718,952,219
2,934,203,103 2,156,877,771 2,042,770,648
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17. ประมาณการหนีส้ ิ นค่ าซ่ อมบํารุงเครื่ องบิน
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน ประกอบด้วย

ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ณ วันต้นงวด/ปี
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี - รับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายสําหรับงวด/ปี
หัก ค่าซ่ อมบํารุ งที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างงวด/ปี
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ณ วันสิ้ นงวด/ปี
หัก ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ระยะยาว

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

433,862,661

406,222,400

158,169,243

137,388,514 400,325,753 122,028,917 384,448,957
(24,750,360) (136,395,800) (24,750,360) (136,395,800)
546,500,815

433,862,661

503,500,957

406,222,400

(207,513,841) (133,908,652) (164,513,983) (113,497,382)
338,986,974

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน
รวม

169,932,708

299,954,009

338,986,974

292,725,018

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
155,181,564 134,719,340 144,629,479 127,869,939
35,965,556 41,623,626 35,965,556 41,623,626
191,147,120 176,342,966 180,595,035 169,493,565
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18.1 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันต้นงวด/ปี
134,719,340 103,436,274 127,869,939 103,436,274
ผลประโยชน์ที่จ่าย
(11,203,077) (12,984,703) (11,203,077) (12,984,703)
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย
31,665,301 46,491,579 27,962,617 39,642,178
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
(2,223,810)
(2,223,810)
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ณ วันสิ้ นงวด/ปี
155,181,564 134,719,340 144,629,479 127,869,939

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจํานวน 2.22 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลดและอัตราการลาออกของข้อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
14,712,088
9,561,356
806,115
702,304
15,518,203 10,263,660

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12,953,288
9,561,356
713,573
702,304
13,666,861 10,263,660
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
30,002,614 18,853,223
1,662,687
1,413,411
31,665,301 20,266,634

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
26,485,013 18,853,223
1,477,604
1,413,411
27,962,617 20,266,634

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ร้ อยละ (ต่ อปี )
2.39 - 3.04
2.39 - 3.04
3.00 - 6.00
3.00 - 6.00
0 - 30.00
0 - 30.00
(ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน) (ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน)
TMO2008
TMO2008
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ร้ อยละ (ต่ อปี )
2.39
2.39
5.00
5.00
0 - 16.00
0 - 16.00
(ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน) (ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน)
TMO2008
TMO2008
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
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18.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน
การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน ประกอบด้วย

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสม
สําหรับนักบิน ณ วันต้นงวด/ปี
41,623,626 26,719,411
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี - รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
สําหรับงวด/ปี
6,419,985 14,904,215
หัก กลับรายการระหว่างงวด/ปี
(12,078,055)
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสม
สําหรับนักบิน ณ วันสิ้ นงวด/ปี
35,965,556 41,623,626

41,623,626 26,719,411
6,419,985 14,904,215
(12,078,055)
35,965,556 41,623,626

ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั มีผลประโยชน์อื่นให้แก่พนักงานในตําแหน่ งนักบิน
เมื่อเกษียณอายุ หรื อลาออกตามระเบียบของบริ ษทั หรื อสู ญเสี ยใบอนุญาต โดยบริ ษทั จะสะสมเงิน
ให้แก่นักบินโดยพิจารณาจากจํานวนเที่ยวบินที่ทาํ การบินในแต่ละเดือนและอายุงานของนักบิน
ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของบริ ษทั
19. รายได้ อื่น - อื่นๆ
รายได้อื่น - อื่นๆ ประกอบด้วย

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รับคืนค่าซ่อมแซมเครื่ องบิน
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 20.2)
อื่นๆ
รวม

หน่ วย : บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
74,366,097
57,528,454
20,551,334 19,540,039
1,820,312 11,077,662
79,900,100 104,983,798

70,335,440
57,528,454
19,284,205 19,540,039
1,820,681 11,076,993
78,633,340 100,952,472
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หน่ วย : บาท
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่ องบิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 7)
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รับคืนค่าซ่อมแซมเครื่ องบิน
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3)
อื่นๆ
รวม

95,185,228
95,185,228
74,691,877
70,335,440
57,528,454
57,528,454
41,566,531 41,896,238 38,441,124 41,896,238
8,861,733 12,461,147 8,192,374 12,460,477
203,141,946 129,049,262 199,347,180 124,692,155

20. รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการมีผูถ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการ
ร่ วมกันซึ่ งเป็ นรายการตามปกติ ธุรกิ จและเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 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
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd.
บริ ษทั เพื่อนนํ้ามิตร จํากัด
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์ พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ครัวการบินภูเก็ต จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
นายสมใจนึก เองตระกูล

ประเภทธุรกิจ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ
นําเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ให้บริ การฝึ กอบรมนักบิน

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม

พัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่าง
สายการบิน
จัดหา เช่าซื้ อ จัดการทรัพย์สิน
ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจผลิตและให้บริ การจัดหาอาหาร
ธุรกิจจัดอบรมนักบิน
ธุรกิจการประกันภัย
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริ การสื่ อโฆษณา
ธุรกิจที่ปรึ กษากฎหมาย
-

กิจการร่ วมค้า

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารเป็ นกรรมการ

ถือหุน้ โดยผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการ
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20.1 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม
รายได้ ค้างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558

9,829
645,580
1,674,043
2,329,452

38,714
2,642,684
1,939,864
4,621,262

9,829
645,580
1,674,043
31,712,656
34,042,108

38,714
2,642,684
1,939,864
2,839,811
7,461,073

1,664,686
1,664,686

37,046
1,653,580
1,621,311
3,311,937

1,664,686
13,647,037
15,311,723

37,046
1,653,580
1,621,311
7,292,324
10,604,261

11,844,830
11,844,830

648,463
965,361
1,613,824

427,253
694,672
11,844,830
12,966,755

เงินทดรองจ่ าย - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd.
รวม

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 11)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

-

-

970,000,000

970,000,000

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
- ดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

-

-

25,679,551

18,060,400

เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟล์ท เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม

62,250,010
2,130,605

89,983,175
2,284,302

58,679,961
2,130,605

81,036,962
2,284,302

920,947
273,000
-

708,063
273,000
-

920,947
273,000
109,189

708,063
273,000
109,189

65,574,562

7,451,715
100,700,255

62,113,702

7,451,715
91,863,231
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เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
รวม
หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
4,936,230
716,772
5,653,002
-

5,726,889
5,726,889
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
4,936,230
716,772
5,653,002

5,726,889
5,726,889

135,913

62,371

20.2 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,238
205,706
207,944

6,743
249,519
256,262

2,238
205,706
2,579
210,523

6,743
249,519
256,262

รายได้ จากการให้ บริการ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม

6,855
390,000
56,250
453,105

411
4,977,555
4,977,966

6,855
390,000
14,873,885
56,250
15,326,990

411
4,977,555
6,300,646
11,278,612

รายได้ ค่าธรรมเนียมอื่น
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

4,785,757

5,522,033

4,785,757

5,522,033

3,579,167

4,330,186

รายได้ จากค่ าโดยสาร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม

รายได้ อื่น - ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

-

-

รายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริ การกําหนดตามต้นทุนบวกส่ วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา และสําหรับรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและดอกเบี้ยรับกําหนดตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
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ต้ นทุนค่ าโดยสารและการให้ บริการ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล
ไฟล์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
รวม
ค่ าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล
สยามพรี เมียร์ จํากัด

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

67,523,565
1,477,301

39,153,561
-

38,535,349
1,477,301

39,153,561
-

1,994,790
827,153
23,386,373

471,480
848,126
37,158,482

1,994,790
827,153
23,386,373

471,480
848,126
37,158,482

10,773,555
105,982,737

77,631,649

10,773,555
76,994,521

77,631,649

715,520

493,950

715,520

493,950

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การเป็ นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
9,077,982
9,827,454
1,271,367
752,203
10,349,349
10,579,657

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
8,843,540
9,622,300
752,203
872,002
9,715,542
10,374,503

20.3 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้

รายได้ จากค่ าโดยสาร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,238
415,110
417,348

2,238
415,110
2,579
419,927

24,346
370,640
394,986

24,346
370,640
394,986
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งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

รายได้ จากการให้ บริการ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม

13,844
2,129,510
75,000
2,218,354

6,078
9,937,770
9,943,848

13,844
2,129,510
25,633,686
75,000
27,852,040

6,078
9,937,770
9,397,269
19,341,117

รายได้ ค่าธรรมเนียมอื่น
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

10,025,187

15,095,379

10,025,187

15,095,379

-

-

7,619,151

7,900,666

รายได้ อื่น - ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

รายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริ การกําหนดตามต้นทุนบวกส่ วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา และสําหรับรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและดอกเบี้ยรับกําหนดตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา

ต้ นทุนค่ าโดยสารและการให้ บริการ
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จํากัด
บริ ษทั ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล
ไฟล์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม
ค่ าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล
สยามพรี เมียร์ จํากัด

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

162,334,650
30,840,846

76,804,135
-

119,843,074
30,840,846

76,804,135
-

2,290,654
1,796,605
45,680,304

1,106,912
1,919,177
77,789,708

2,290,654
1,796,605
45,680,304

1,106,912
1,919,177
77,789,708

19,822,105
262,765,164

157,619,932

19,822,105
15,200,000
235,473,588

157,619,932

1,895,126

833,950

1,895,126

833,950

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การเป็ นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

- 26 -

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
18,313,302
18,777,974
2,849,108
1,504,406
21,162,410
20,282,380

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
17,887,080
18,572,820
2,050,378
1,504,406
19,937,458
20,077,226

21. สั ญญาทีส่ ํ าคัญ ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
21.1 การจัดหาเครื่ องบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีภาระผูกพันสําหรับการจัดหาเครื่ องบิน
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตจํานวน 170.61 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
21.2 สัญญาเช่าเครื่ องบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ดําเนิ นงานระยะยาวสําหรับเครื่ องบิน ซึ่ งมีระยะเวลาเช่าเป็ นเวลา 5 - 12 ปี โดยมีค่าเช่าที่จะต้องจ่าย
ในอนาคต ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 110,924,653

ระยะเวลา
รวม
เกินหนึ่งปี
เกินห้ าปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
365,158,965 267,396,003 743,479,621

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 106,781,473

ระยะเวลา
รวม
เกินหนึ่งปี
เกินห้ าปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
374,120,921 267,530,626 748,433,020

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สกุลเงิน
ค่าเช่าเครื่ องบิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 91,682,653

ระยะเวลา
รวม
เกินหนึ่งปี
เกินห้ าปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
313,846,965 267,396,003 672,925,621
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าเช่าเครื่ องบิน

สกุลเงิน

ไม่ เกินหนึ่งปี

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 87,539,473

ระยะเวลา
รวม
เกินหนึ่งปี
เกินห้ าปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
313,187,921 267,530,626 668,258,020

ค่าเช่าเครื่ องบินที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม
2559
2558
977.98
697.05
1,948.28
1,463.29

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
881.81
624.73
1,607.60
1,244.00

21.3 สัญญาเช่าและสัญญาบริ การอื่น
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี สั ญ ญาเช่ าและ
สัญญาบริ การอื่นที่สาํ คัญ ดังนี้
ประเภทสั ญญา

สั ญญาเช่ า
เช่าและบริ การพื้นที่
เช่ายานพาหนะ
เช่าอุปกรณ์
สั ญญาบริการ
ซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
การใช้ระบบการจองบัตรโดยสาร
บริ การศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
บริ การภาคพื้นดิน*
การใช้ท่าอากาศยาน*
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน*
บริ การข้อมูลการบิน*
บริ การจําหน่ายบัตรโดยสาร*
บริ การอินเตอร์เน็ต*
ค่าบริ การที่ปรึ กษา

ระยะเวลาเช่ า
1 - 3 ปี
1 - 5 ปี
1 - 4 ปี
7 ปี
10 ปี
3 ปี
1 - 5 ปี
1 - 5 ปี
3 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี
2 ปี

ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในแต่ละสัญญา บริ ษทั บริ ษทั ย่อย และคู่สญ
ั ญา
มีสิทธิและหน้าที่ซ่ ึงต้องปฏิบตั ิต่อกันตามเงื่อนไขและข้อบังคับที่กาํ หนดไว้ในแต่ละสัญญา
* ค่าบริ การตามสัญญาบริ การคํานวณตามจํานวนการใช้บริ การจริ ง
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ค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าและค่าบริ การตามสัญญาบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีดงั นี้

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สั ญญา

สกุลเงิน

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์

บาท
หยวนจีน
บาท
บาท

29,286,424
378,731
4,085,703
3,587,361

12,163,976
191,480
2,728,677
5,420,498

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์สิงคโปร์
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ยูโร
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์สิงคโปร์

46,095,908
861,900
2,297,171
13,824,000
1,500,000
28,500
28,800
144,000

92,505,942
2,082,925
8,801,824
1,152,000
99,750
120,000

สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน
บริ การข้อมูลการบิน
บริ การข้อมูลการบิน
ค่าที่ปรึ กษา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สั ญญา

สกุลเงิน

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์

บาท
บาท
บาท

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

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ดอลลาร์สิงคโปร์
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
36,683,705
4,770,769
3,718,217

22,685,537
4,664,296
5,578,308

35,637,381 103,997,309
861,900
2,513,875
2,265,765
7,922,483
30,129,600
8,064,000

เกินห้ าปี
-

รวม

41,450,400
570,211
6,814,380
9,007,859

138,601,850
2,944,825
1,100,237 12,199,232
14,976,000
1,500,000
128,250
28,800
264,000

เกินห้ าปี
-

รวม

59,369,242
9,435,065
9,296,525

139,634,690
3,375,775
2,709,776 12,898,024
38,193,600
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สั ญญา

สกุลเงิน

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์
สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

บาท
บาท
บาท

26,407,099
3,855,867
3,467,949

12,163,977
2,594,607
5,271,233

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

28,167,320
1,596,136

44,696,375
7,577,571

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สั ญญา

สกุลเงิน

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์

บาท
บาท
บาท

33,650,480
4,540,933
3,598,805

21,421,694
4,415,307
5,369,337

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
บาท

17,708,793
1,506,974
16,305,600

47,223,448
7,319,983
-

สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

เกินห้ าปี
-

รวม

38,571,076
6,450,474
8,739,182

72,863,695
1,100,237 10,273,944

เกินห้ าปี
-

รวม

55,072,174
8,956,240
8,968,142

64,932,241
2,200,475 11,027,432
16,305,600

ค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

25.80
54.82

10.18
26.82

14.14
26.29

12.57
23.87

- 30 -

21.4

หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร คงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

คํ้าประกันทัว่ ไป
คํ้าประกันทัว่ ไป
คํ้าประกันทัว่ ไป
คํ้าประกันทัว่ ไป
คํ้าประกันการเช่าเครื่ องบินโดยหนังสื อ
แสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิต

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
บาท
70,674,616 62,503,242 61,387,962 55,348,242
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
4,000
24,000
ดอลลาร์สิงคโปร์
649,000
เกาหลีวอน
408,246,480
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 42,130,524 42,945,002

40,527,024

41,341,502

หนังสื อคํ้าประกันข้างต้นของบริ ษทั เป็ นหนังสื อคํ้าประกันที่ไม่มีหลักประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนังสื อคํ้าประกันข้างต้นของบริ ษทั ย่อย
คํ้าประกันโดยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของบริ ษทั ย่อยจํานวน 61.54 ล้านบาท ซึ่งแสดงเป็ นเงินฝาก
ธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันในงบแสดงฐานะการเงินรวม
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22. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยภายในประเทศและต่างประเทศมีดงั นี้

หน่ วย : บาท

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

รวม

2,311,392,853
146,424,577

969,405,452
401,750,770

3,280,798,305
548,175,347

9,700,991
76,953,749
2,544,472,170

2,946,351
1,374,102,573

9,700,991
79,900,100
3,918,574,743

(2,871,080,216)
(30,054,985)
(127,192,224)
(21,987,277)
(3,050,314,702)

(1,645,166,437)
(12,671,777)
(70,878,084)
(1,337,044)
(1,730,053,342)

(4,516,246,653)
(42,726,762)
(198,070,308)
(23,324,321)
(4,780,368,044)

(505,842,532)
(80,020)
(505,762,512)
(505,762,512)

(2,676,973)
(358,627,742)
(5,559)
(358,622,183)
(358,622,183)

(2,676,973)
(864,470,274)
(85,579)
(864,384,695)
(864,384,695)
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

หน่ วย : บาท
รวม

4,941,703,731
329,761,916

1,932,796,383
710,555,691

6,874,500,114
1,040,317,607

21,720,638
200,195,595
5,493,381,880

2,946,351
2,646,298,425

21,720,638
203,141,946
8,139,680,305

(5,896,863,682)
(57,161,130)
(229,914,103)
(71,809,454)
(6,255,748,369)

(3,017,776,582)
(25,928,214)
(159,507,259)
(2,401,575)
(3,205,613,630)

(8,914,640,264)
(83,089,344)
(389,421,362)
(74,211,029)
(9,461,361,999)

(762,366,489)
419,016
(762,785,505)
(762,785,505)

(8,170,548)
(567,485,753)
64,501
(567,550,254)
(567,550,254)

(8,170,548)
(1,329,852,242)
483,517
(1,330,335,759)
(1,330,335,759)
หน่ วย : บาท

3,728,377,810
2,782,581,134

2,226,707,576
1,560,778,154

5,955,085,386
4,343,359,288
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การให้ บริการ
ในประเทศ

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
2,688,468,110
รายได้จากการให้บริ การ
180,189,564
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
13,142,803
อื่น ๆ
100,953,142
รวมรายได้
2,982,753,619
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
(2,842,534,959)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(45,865,147)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(103,176,159)
ต้นทุนทางการเงิน
(6,269,035)
รวมค่าใช้จ่าย
(2,997,845,300)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(15,091,681)
รายได้ภาษีเงินได้
(72,309)
ขาดทุนสําหรับงวด
(15,019,372)
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
(15,019,372)

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

หน่ วย : บาท
รวม

310,715,223
21,371,893

2,999,183,333
201,561,457

4,030,656
336,117,772

13,142,803
104,983,798
3,318,871,391

(720,059,765)
(3,388,539)
(55,650,695)
(779,098,999)
(442,981,227)
(4,741)
(442,976,486)
(442,976,486)

(3,562,594,724)
(49,253,686)
(158,826,854)
(6,269,035)
(3,776,944,299)
(458,072,908)
(77,050)
(457,995,858)
(457,995,858)
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หน่ วย : บาท
การให้ บริการ
ในประเทศ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
5,772,751,584
รายได้จากการให้บริ การ
382,048,259
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
25,149,690
อื่น ๆ
124,692,825
รวมรายได้
6,304,642,358
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
(5,911,575,862)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(87,230,525)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(228,744,810)
ต้นทุนทางการเงิน
(11,553,521)
รวมค่าใช้จ่าย
(6,239,104,718)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
65,537,640
รายได้ภาษีเงินได้
(143,667)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
65,681,307
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
65,681,307

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

รวม

578,511,050
28,472,194

6,351,262,634
410,520,453

4,356,437
611,339,681

25,149,690
129,049,262
6,915,982,039

(1,172,887,915)
(13,701,126)
(113,056,087)
(1,299,645,128)
(688,305,447)
(7,347)
(688,298,100)
(688,298,100)

(7,084,463,777)
(100,931,651)
(341,800,897)
(11,553,521)
(7,538,749,846)
(622,767,807)
(151,014)
(622,616,793)
(622,616,793)
หน่ วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

5,856,954,630
2,165,352,343

501,598,425
211,463,629

6,358,553,055
2,376,815,972
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23. สิ ทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับอนุมตั ิการส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การลงทุน โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการขนส่ งทางอากาศรวมกันไม่เกินร้อยละร้อยของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน มีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการตามโครงการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่างๆ ตามที่ กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น
ดังกล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีบตั รส่ งเสริ มการลงทุนดังต่อไปนี้
วันทีใ่ นบัตร
2 เมษายน 2558
2 เมษายน 2558

เลขทีบ่ ัตรส่ งเสริม
1553(2)/2558
1534(2)/2558

วันทีเ่ ริ่มมีรายได้
20 เมษายน 2558
20 เมษายน 2558

วันทีส่ ิ ทธิหมดอายุ
19 เมษายน 2566
19 เมษายน 2566

ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปั นผล ซึ่ งได้รับจากบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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24. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
24.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในงวดปัจจุบนั และในปี ต่อๆ ไป
บริ ษทั ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ ยง
จากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตที่สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะได้รับหรื อ
ต้องจ่ายชําระ จํานวนเงินของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเมื่อได้รับหรื อต้องจ่ าย
ชําระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ยอดคงเหลือของจํานวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนเงินตามสั ญญา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ ตามสั ญญา
มูลค่ ายุตธิ รรม
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่ สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 41,686,875 12,654,000 บาท 1,481,151,521 454,112,325 1,473,092,178 457,790,207
หยวน
5,000,000 บาท
27,675,000
28,263,954
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินตามสั ญญา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ ตามสั ญญา
มูลค่ ายุตธิ รรม
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่ สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 41,686,875 12,654,000 บาท 1,481,151,521 454,112,325 1,473,092,178 457,790,207

24.2

ความเสี่ ยงจากราคานํ้ามัน
เนื่องจากนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเป็ นต้นทุนหลักในการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั มีความเสี่ ยง
จากความผันผวนของราคานํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ดังนั้น บริ ษทั จึงได้ทาํ สัญญากําหนดราคานํ้ามัน
คงที่กบั บริ ษทั ผูจ้ ดั จําหน่ายนํ้ามันในสัดส่ วนระหว่างร้อยละ 20 - 50 ของปริ มาณการใช้น้ าํ มันต่อเดือน
สําหรับระยะเวลาไม่เกิน 6 - 12 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั
มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานตามสัญญากําหนดราคานํ้ามันคงที่เป็ นจํานวน
4.86 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 11.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
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24.3

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นจึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ ถึงจํานวนเงิน ซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั
การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาดและ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มี
สาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐาน
ดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ ยวกับเครื่ องบิน สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระคํ้าประกัน เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประมาณการหนี้ สิน
ค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิ น ภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่ายค้างจ่ ายและหนี้ สิ นหมุนเวียนอื่น มีมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณเท่ากับราคาบัญชี
เงินลงทุ นระยะยาวอื่นซึ่ งเป็ นเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ที่มิใช่ หลักทรั พย์จดทะเบี ยน มูลค่ายุติธรรม
ประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

25. การแสดงรายการ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้มีการแสดงรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 ดังนี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
บัญชี
รายได้จากค่าเบี้ย
ประกันภัยรับจากลูกค้า
เพื่อบริ ษทั ประกัน
ต้นทุนการให้บริ การ
สําหรับค่าเบี้ยประกันภัย
รับจากลูกค้าเพื่อบริ ษทั
ประกัน
รายได้จากค่าธรรมเนียม
โดยสารอื่นรอนําส่ ง

จํานวนเงิน
(บาท)
27,092,496

การแสดงรายการเดิม

การแสดงรายการใหม่

แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการ
ให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั ต้นทุนค่าโดยสาร
และการให้บริ การ

27,092,496

แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุน
ค่าโดยสารและการให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั รายได้จากการ
ให้บริ การ

10,370,480

แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการ
ให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั ต้นทุนค่าโดยสาร
และการให้บริ การ
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บัญชี
ต้นทุนการให้บริ การ
สําหรับค่าธรรมเนียม
โดยสารอื่นรอนําส่ ง
รายได้อื่นค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ต้นทุนทางการเงิน

จํานวนเงิน
(บาท)
10,370,480

การแสดงรายการเดิม

การแสดงรายการใหม่

แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุน
ค่าโดยสารและการให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั รายได้จากการ
ให้บริ การ

19,540,038
2,803,403

รายได้จากการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

6,269,035

แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุน
ค่าโดยสารและการให้บริ การ

รายได้อื่น - อื่นๆ
ต้นทุนค่าโดยสารและการ
ให้บริ การ
ต้นทุนทางการเงิน

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
บัญชี
รายได้จากค่าเบี้ย
ประกันภัยรับจากลูกค้า
เพื่อบริ ษทั ประกัน
ต้นทุนการให้บริ การ
สําหรับค่าเบี้ยประกันภัย
รับจากลูกค้าเพื่อบริ ษทั
ประกัน
รายได้จากค่าธรรมเนียม
โดยสารอื่นรอนําส่ ง
ต้นทุนการให้บริ การ
สําหรับค่าธรรมเนียม
โดยสารอื่นรอนําส่ ง
รายได้อื่นค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ต้นทุนทางการเงิน

จํานวนเงิน
(บาท)
59,684,956

การแสดงรายการเดิม

การแสดงรายการใหม่

แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการ
ให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั ต้นทุนค่าโดยสาร
และการให้บริ การ

59,684,956

แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุน
ค่าโดยสารและการให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั รายได้จากการ
ให้บริ การ

27,897,197

แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการ
ให้บริ การ
แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุน
ค่าโดยสารและการให้บริ การ

แสดงสุ ทธิกบั ต้นทุนค่าโดยสาร
และการให้บริ การ
แสดงสุ ทธิกบั รายได้จากการ
ให้บริ การ

41,896,238
7,014,923

รายได้จากการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

11,553,521

แสดงรวมอยูใ่ นต้นทุน
ค่าโดยสารและการให้บริ การ

รายได้อื่น - อื่นๆ
ต้นทุนค่าโดยสารและการ
ให้บริ การ
ต้นทุนทางการเงิน

27,897,197
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26. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559

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

ลงชื่อ ................................................................
(นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์)
กรรมการ

