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 2560
และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 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
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 สิ งหาคม 2560

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

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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

22.4
7
8
9
10
11
12
13
6

2,792,217,776
1,229,077,021
33,913,587
187,745,093
113,806,081
109,839,708
4,466,599,266

3,231,221,279
1,182,410,827
31,401,062
132,528,696
162,803,817
79,374,805
4,819,740,486

1,091,428,557
790,640,558
33,913,587
58,195,732
113,806,081
90,681,721
2,178,666,236

1,475,116,784
711,021,620
31,401,062
14,919,717
162,803,817
54,219,396
2,449,482,396

618,593,839
11,274,105
47,527,500
313,452,737
55,691,737
13,321,915
396,773,592
31,295,441
1,487,930,866
5,954,530,132

251,419,909
15,216,711
47,527,500
338,516,111
65,199,789
13,321,915
417,393,744
32,516,870
1,181,112,549
6,000,853,035

557,394,765
4,949,000
28,420,554
47,326,300
970,000,000
300,601,970
50,059,149
13,321,915
342,552,041
49,208,710
2,363,834,404
4,542,500,640

190,220,835
4,949,000
28,420,554
47,326,300
970,000,000
328,519,602
59,725,453
13,321,915
360,214,858
41,835,387
2,044,533,904
4,494,016,300

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
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

14
15
16

16
17

700,000,000
4,096,745,522
19,975,371
114,080,896
28,961,738
28,482,733
4,988,246,260

700,000,000
4,467,338,935
18,967,909
128,239,187
23,926,211
45,551,482
5,384,023,724

2,195,136,391
19,975,371
96,238,513
28,572,493
7,732,866
2,347,655,634

2,647,080,855
18,967,909
92,247,326
22,939,347
7,959,237
2,789,194,674

735,486,057
214,634,461
168,324,262
1,118,444,780
6,106,691,040

644,627,040
222,902,064
89,025,658
956,554,762
6,340,578,486

735,486,057
198,462,991
168,324,262
1,102,273,310
3,449,928,944

629,255,517
211,367,374
89,025,658
929,648,549
3,718,843,223

ลงชื่อ .......................................................
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
ส่ วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้
ในบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ขาดทุนเกินทุน)
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

18
18

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

1,406,250,000

625,000,000

1,406,250,000

625,000,000

1,135,999,882
3,757,885,777

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

1,135,999,882
3,757,885,777

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

62,500,000
(4,430,390,243)

62,500,000
(3,485,130,159)

62,500,000
(3,863,813,963)

62,500,000
(2,954,812,866)

(5,940,185)
520,055,231
(672,216,139)
(152,160,908)
5,954,530,132

(5,940,185)
238,915,599
(578,641,050)
(339,725,451)
6,000,853,035

1,092,571,696
1,092,571,696
4,542,500,640

775,173,077
775,173,077
4,494,016,300

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

19

13

การแบ่ งปันขาดทุน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

3,876,344,810
513,263,553

3,477,552,072
351,421,580

2,883,700,573
292,690,538

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

7,239,581
273,019,585
4,669,867,529

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

6,434,390
206,564,936
3,389,390,437

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

5,134,269,830
40,511,390
221,812,722
20,387,834
5,416,981,776

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

3,790,728,848
23,138,047
177,581,379
12,874,429
4,004,322,703

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

(1,860,018)
(748,974,265)
(748,974,265)
(748,974,265)

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

(614,932,266)
(614,932,266)
(614,932,266)

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

(649,695,316)
(99,278,949)
(748,974,265)

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

(614,932,266)
(614,932,266)

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

(0.785)
(0.781)

(1.193)

(0.743)
(0.739)

(1.127)

20
-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่ อ .......................................................

ลงชื่ อ .......................................................

(นายพาที สารสิ น)

(นายธี รพล โชติชนาภิบาล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

กรรมการ

-

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
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13

การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุน ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
ขาดทุน ต่อหุ ้นปรับลด (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

8,510,360,710
1,025,396,183

7,228,200,717
686,617,004

6,432,123,346
586,372,429

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

11,528,012
532,098,718
10,079,383,623

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

13,166,421
445,228,658
7,476,890,854

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

10,455,525,553
78,597,936
537,769,473
42,383,228
11,114,276,190

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

7,873,287,298
43,795,092
441,169,538
27,640,023
8,385,891,951

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

(3,942,606)
(1,038,835,173)
(1,038,835,173)
(1,038,835,173)

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

(909,001,097)
(909,001,097)
(909,001,097)

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

(945,260,084)
(93,575,089)
(1,038,835,173)

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

(909,001,097)
(909,001,097)

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

(1.301)
(1.253)

(1.843)

(1.251)
(1.204)

(1.735)
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ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ลงชื่ อ .......................................................

ลงชื่ อ .......................................................

(นายพาที สารสิ น)

(นายธี รพล โชติชนาภิบาล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

กรรมการ

-

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เพิม่ หุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2560
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ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

ส่ วนของบริษทั ใหญ่
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
(ขาดทุนสะสม)
ตามกฎหมาย

ส่ วนตํ่า
จากการ
เปลีย่ นแปลง
สั ดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษทั ย่ อย

รวมส่ วนของ
บริษทั ใหญ่

ส่ วนได้ เสี ย
ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจ
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

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

(3,485,130,159)

(5,940,185)

238,915,599

(578,641,050)

(339,725,451)

510,999,882
1,135,999,882

715,399,834
3,757,885,777

62,500,000

(945,260,084)
(4,430,390,243)

(5,940,185)

1,226,399,716
(945,260,084)
520,055,231

(93,575,089)
(672,216,139)

1,226,399,716
(1,038,835,173)
(152,160,908)

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายธี รพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เพิม่ หุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ ได้ จัดสรร
ทุนสํ ารอง
(ขาดทุนสะสม)
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

625,000,000

3,042,485,943

62,500,000

(2,954,812,866)

775,173,077

510,999,882
1,135,999,882

715,399,834
3,757,885,777

62,500,000

(909,001,097)
(3,863,813,963)

1,226,399,716
(909,001,097)
1,092,571,696

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ .......................................................
(นายธี รพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ประมาณการหนี้สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
รายได้รอตัดบัญชีจากโปรแกรมสิ ทธิพิเศษ
แก่ลูกค้าที่รับรู ้ในงวด (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน - ระยะยาว
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

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

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(1,038,835,173)

(1,329,852,242)

(909,001,097)

(1,084,043,315)

48,772,165
11,677,552
(265,550)
(39,716,808)
(621,792)

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

46,941,258
11,096,305
(265,550)
(39,006,976)
(621,792)

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

209,203,957

147,924,376

206,656,969

132,564,779

1,007,462
20,580,697
(11,528,012)
14,743,205
3,942,606

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

1,007,462
15,943,917
(13,166,421)
-

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

(781,039,691)

(1,146,808,101)

(680,415,925)

(937,571,993)

(50,031,398)
(2,512,525)
(55,216,398)
42,888,983
(27,456,515)
(367,173,930)
(724,302)
1,221,429

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

(78,074,298)
(2,512,525)
(43,276,015)
42,888,983
(34,081,007)
(367,173,930)
(724,302)
(7,373,323)

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสดจ่ายค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

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

4.2

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(314,757,719)
(92,688,639)
5,035,527
(17,068,750)
(28,848,300)
79,298,604
(1,609,073,624)
(3,008,388)
(1,612,082,012)

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)

(412,030,585)
(56,620,651)
5,633,145
(226,371)
(28,848,300)
79,298,604
(1,583,536,500)
(2,381,319)
(1,585,917,819)

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)

(32,400,873)
489,720
7,136,781
(24,774,372)

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

(26,887,008)
489,720
6,252,268
(20,145,020)

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

4.1

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(14,743,205)
1,226,399,717
1,211,656,512

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

1,226,399,717
1,226,399,717

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

(13,803,631)

1,404,001

(4,025,105)

(2,074,453)

(439,003,503)
3,231,221,279
2,792,217,776

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

(383,688,227)
1,475,116,784
1,091,428,557

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

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

ลงชื่อ .......................................................
(นายธีรพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
“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 โดยดําเนิ นธุ รกิ จหลักคื อการให้ บริ 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
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในประเทศไทย โดยถือหุ ้นร้ อยละ 21.57 และร้อยละ
39.20 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของบริ ษทั ตามลําดับ และไม่มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
แสดงขาดทุนสุ ทธิจาํ นวน 1,038.84 ล้านบาท และ 909.00 ล้านบาท ตามลําดับ และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 หนี้สินหมุนเวียนรวมสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมจํานวน 521.65 ล้านบาท และ 168.99 ล้านบาท
ตามลําดับ และงบการเงินรวมแสดงขาดทุนเกินทุนจํานวน 152.16 ล้านบาท นอกจากนี้ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั มีการดํารงสัดส่ วนทางการเงินที่สําคัญไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดภายใต้
สัญ ญาวงเงิน สิ น เชื่อหนังสื อคํ้าประกัน ที่ทาํ ไว้กบั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง จากปั จจัยดังกล่าว
แสดงให้ เห็ น ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํ า คัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด ข้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเชื่อว่าการจัดทํางบการเงินโดยใช้ขอ้ สมมติที่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะดําเนิ นงานต่อเนื่ องยังคง
เหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
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1.1.1

บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับจดหมายลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
จาก Scoot Pte. Ltd. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่แห่ งหนึ่ ง ยืนยันที่จะให้การสนับสนุ นทางการเงิน
แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อให้สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้สาํ หรับระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน นับจากวันที่ในจดหมายดังกล่าว

1.1.2

บริ ษทั ได้รับจดหมายผ่อนผันจากสถาบันการเงินให้ดาํ รงสัดส่ วนทางการเงินดังกล่าวจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ดูหมายเหตุ ข้อ 22.4)

1.1.3 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 ของบริ ษทั ได้มีมติให้เพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจากเดิม 625.00 ล้านบาท เป็ น 1,406.25 ล้านบาทโดยการออกหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 781,250,000 หุ ้ น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริ ษ ัทได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ทั ได้รับเงินเพิ่ มทุ นจํานวนเงิ น 1,226,399,716.80 บาท
จากทุนที่ออกและเรี ยกชําระจํานวน 510,999,882 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.4 บาท และมีมูลค่า
หุ ้นที่ตราไว้ 1 บาท ทําให้มีส่วนเกิ นมูลค่าหุ ้นจํานวน 715,399,834.80 บาท นอกจากนี้ เมื่อ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น เดิ มจํานวน
127,749,952 หน่ วย โดยมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งสามารถใช้สิทธิ ได้ระหว่างวันที่
30 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ดูหมายเหตุ ข้อ 18)
1.1.4 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 1,406,250,000 บาท เป็ น 1,292,249,882 บาท โดย
การยกเลิกหุ ้นที่จดทะเบียนแล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 114,000,118 หุ ้น มูลค่า
ที่ ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท และอนุ มตั ิ ให้เพิ่มทุน จดทะเบี ยนจาก 1,292,249,882 บาท เป็ น
2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จาํ นวน 1,207,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท (ดูหมายเหตุ ข้อ 27)
1.1.5 นอกจากนั้นบริ ษทั มีแผนในการบริ หารจัดการฝูงบิน ขยายเส้นทางการบินและเพิ่มอัตรา
การใช้ประโยชน์ของเครื่ องบิน และการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่ วนของค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบํารุ ง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อที่จะทําให้บริ ษทั มีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึนต่อไป
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ผลกระทบจากกรณี สาํ นักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.) (เดิมชื่อกรมการบินพลเรื อน
(บพ.)) ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของ The International Civil Aviation Organization (ICAO)
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ผ่านการพิจารณาจากสํานักงานการบินพลเรื อนแห่ งประเทศไทย
(กพท.) (เดิ มชื่อ กรมการบินพลเรื อน (บพ.)) โดยได้รับใบรับรองผูด้ าํ เนิ นการเดินอากาศ หรื อ Air
Operator Certificate (AOC) เพื่ อรั บรองความความสามารถที่ จะปฏิ บ ัติ การบิ น กับเครื่ องบิ นของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้อย่างปลอดภัย โดยสํานักงานการบิ นพลเรื อนแห่ งประเทศไทย (กพท.)
กําลังอยูร่ ะหว่างเตรี ยมความพร้อมที่จะดําเนินการยืน่ เรื่ องขอรับการตรวจสอบมาตรฐานจากองค์การ
การบิ นพลเรื อนระหว่างประเทศ The International Civil Organization (ICAO) อี กทอดหนึ่ งเพื่อให้ได้
การรับรองมาตรฐานจาก ICAO ซึ่งจะเป็ นการปลดธงแดงให้กบั ธุรกิจสายการบินของประเทศไทย
ซึ่ งจะทําให้สายการบินของประเทศไทยรวมถึงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถขยายเส้นทางการบิน
ระหว่างประเทศไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างเสรี มากขึ้น ยกเว้นเส้นทางการบินในทวีปอเมริ กา และ
ยุโรป
1.2 ข้อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย
1.2.1 บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน
2557 โดยมี ที่อยู่จดทะเบี ยนอยู่ที่ 3 อาคารรั จนาการ ชั้นที่ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั คือ ประกอบกิจการนําเที่ยว
รวมทั้งธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยวทุกชนิ ด
1.2.2 บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2557 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนอยู่ที่ 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 ตุ ลาคม 2556 โดยมี ที่ อยู่จดทะเบี ยนปั จจุ บ ันที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็ นทรั ล
เวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร วัตถุประสงค์
หลักของบริ ษทั คือ ดําเนินการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศ
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2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนอข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาท และ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ น
แบบย่อ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งนํามา
แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2560 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี
2.4 ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปี ที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิ ถุนายน 2560 จึ งควรอ่านประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ งได้มีการ
ตรวจสอบแล้ว
2.5 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มี
อํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น โดยได้ตดั รายการระหว่างกันและ
ยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังนี้
บริษทั

บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด

บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

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

จดทะเบียน วันทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศ จัดตั้งบริษทั

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน

31 ธันวาคม
2559
49

49

ไทย

4 เมษายน 2557

2560
49

ไทย

13 มิถุนายน 2557

49
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บริษทั

บริษทั ย่ อยทางอ้ อม
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต
จํากัด*

ประเภทธุรกิจ

ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ ง
สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ

จดทะเบียน วันทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศ จัดตั้งบริษทั

ไทย

30 ตุลาคม 2556

อัตราการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2560
24.01

2559
24.01

* บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

2.6 ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
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
2.7 ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั
3.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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4.

การเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
20,188,332
23,730,726
821,928,338
774,971,337
898,763,194 1,342,519,216

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
15,889,745
19,255,069
122,866,088 240,722,676
252,672,724 475,139,039

1,090,000,000
3,231,221,279

700,000,000 740,000,000
1,091,428,557 1,475,116,784

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์
บัตรเงินฝาก (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 1.50 ต่อปี โดยมีระยะครบกําหนด
ภายใน 3 เดือน)
1,051,337,912
รวม
2,792,217,776

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่เกิดจากการซื้ อและการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2560
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกมา
บวก ซื้ อระหว่างงวด
หัก เงินสดจ่ายระหว่างงวด
เจ้าหนี้ค่าซื้ ออุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนยกไป

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

6,900,976
26,102,461
(32,400,873)

16,681,147
91,817,908
(103,661,853)

6,803,275
20,677,796
(26,887,008)

15,802,531
90,837,133
(101,827,594)

602,564

4,837,202

594,063

4,812,070
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5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
5.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2559
2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

4,886,269
404,015,151
408,901,420
(11,082,715)
397,818,705

5,803,337
376,942,834
382,746,171
(11,704,507)
371,041,664

35,569,228
110,581,364
146,150,592
(10,499,287)
135,651,305

18,945,899
79,394,123
98,340,022
(11,121,079)
87,218,943

248,723,585
183,573,147

179,597,902
120,753,888

245,956,865
99,392,572

1,601,776
15,574,853
4,968,287

127,746,250
28,769,346
908,167

20,099,614
12,666,936
1,304,360

1,068,799
14,023,527

1,957,519
11,158,996

1,661,279
12,308,068

210,841,747
62,749,703

56,411,143
-

174,301,465
1,959,748

47,534,510
20,709,229
811,369,163
1,182,410,827

117,129,877
10,556,165
654,989,253
790,640,558

47,534,510
6,617,260
623,802,677
711,021,620

ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าเครื่ องบินจ่ายล่วงหน้า
185,088,072
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
162,671,759
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
125,696,873
รายได้คา้ งรับ - กิจการอื่น
41,014,082
ดอกเบี้ยค้างรับ
2,049,172
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
เงินทดรองจ่าย - กิจการอื่น
12,382,101
เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเครื่ องบิน
และเครื่ องยนต์
90,158,368
ค่านํ้ามันจ่ายล่วงหน้า
66,690,041
รายได้คา้ งรับ - กําไรจากการขายและ
เช่ากลับคืนเครื่ องบิน
117,129,877
อื่นๆ
28,377,971
รวมลูกหนี้อื่น
831,258,316
รวม
1,229,077,021

-8-

5.2 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

6.

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2560
2559
60,933,786
84,011,234
75,501,301
39,907,889
20,171,193
23,380,607
78,160,174
147,404,247
162,500,315
76,261,950
11,634,651
11,780,244
408,901,420
382,746,171
(11,082,715) (11,704,507)
397,818,705
371,041,664

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2560
2559
60,931,324
71,624,394
48,421,941
9,130,149
4,426,878
1,224,336
20,867,188
1,265,796
1,003,974
3,974,268
10,499,287
11,121,079
146,150,592
98,340,022
(10,499,287) (11,121,079)
135,651,305
87,218,943

เงินประกันและเงินมัดจําเกีย่ วกับเครื่ องบิน
เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
2559
2560
ระยะสั้น
เงินประกัน - ค่าเช่าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์
รวม
ระยะยาว
เงินประกัน - ค่าเช่าเครื่ องบิน
เงินมัดจํา - ค่าจัดหาเครื่ องบิน
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

113,806,081
113,806,081

162,803,817
162,803,817

113,806,081
113,806,081

162,803,817
162,803,817

93,140,009
303,633,583
396,773,592

97,199,472
320,194,272
417,393,744

38,918,458
303,633,583
342,552,041

40,020,586
320,194,272
360,214,858

เงินประกันค่าเช่ าเครื่ องบินและเครื่ องยนต์เป็ นเงินคํ้าประกันการเช่าเครื่ องบินตามสัญญาเช่าดําเนิ 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
จ่ายเงินค่ามัดจําเป็ นงวดๆ ก่อนการรับมอบเครื่ องบินตามอัตราและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้อขาย
เครื่ องบินกับผูผ้ ลิต
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บริ ษ ทั ได้ม ีก ารทํา สัญ ญาขายและเช่า กลับ เครื ่ อ งบิน ที ่ไ ด้สั ่ง ซื ้ อ ดัง กล่า วบางส่ ว นตามสัญ ญาเช่า
ดําเนิ นงาน ซึ่ งการขายและเช่ากลับจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการส่ งมอบเครื่ องบิน โดยกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าไม่
เกิน 12 ปี อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ทาํ สัญญาขายและเช่ากลับเครื่ องบินดังกล่าว ผูซ้ ้ือเครื่ องบินจะรับผิดชอบชําระ
เงินมัดจําค่าจัดหาเครื่ องบินดังกล่าวข้างต้นแทนบริ ษทั ทั้งหมด โดยในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้รับและส่ งมอบเครื่ องบินให้ผูใ้ ห้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลับข้างต้น
บางส่ วน และได้รับรู ้กาํ ไรจากการขายและเช่ากลับเครื่ องบินตามสัญญาเช่าดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น จํานวน 126.05 ล้านบาท และ 95.19 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
7.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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

นําเที่ยวและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่ง
สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ

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

ขนส่งผูโ้ ดยสาร ขนส่ง
สิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ

ไทย

24.01

24.01

รวม
*

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

อัตรา
ทุนชําระแล้ว
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การถือหุ้น
(บาท)
วิธีราคาทุน
(ร้ อยละ)
(บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559

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

-

4,949,000

-

4,949,000
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8.

เงินลงทุนในการร่ วมค้ า
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั เข้าลงทุนในบริ ษทั
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิ งคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนา
ระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 4 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อ
เทียบเท่ากับ 5.4 ล้านเหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์ 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
ต่อมา เมื่ อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ได้ทาํ สัญญา Amended and
Restated Joint Venture Agreement เพื่ อแก้ไขสัญ ญาร่ วมลงทุ น ลงวัน ที่ 15 ตุ ลาคม 2558 โดยให้มีการ
เพิ่มทุนจากเดิ ม 5.4 ล้านหุ ้น เป็ น 6.75 ล้านหุ ้น โดยขายหุ ้นส่ วนที่ เพิ่มขึ้นให้แก่ ANA Holidings, Inc.
และ Cebu Air, Inc. และกําหนดให้ผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นสายการบินทุกรายมีสัดส่ วนการลงทุนและถือหุ ้นใน
จํานวนที่เท่าเทียมกันคิดเป็ นรายละร้อยละ15 และ VaultPAD Ventures Limited (เดิมชื่อ TOD Holdings
Co.,Ltd) ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 40 ดังนั้นบริ ษทั จึงต้องลดสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน Air Black Box Asia Pacific
Pte Ltd. จากเดิมร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 โดยขายหุ น้ สามัญให้แก่ ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air,
Inc. ในสัดส่ วนที่เท่ากันเป็ นจํานวนรวม 337,500 หุ ้น ทั้งนี้ บริ ษทั มีผลขาดทุนจากการขายหุ ้นดังกล่าวเป็ น
จํานวน 1.92 ล้านบาท และ 2.87 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในการร่ วมค้า ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
จําหน่าย
ยอด ณ วันสิ้ นงวด/ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
28,420,554
34,749,000
(6,328,446)
28,420,554
28,420,554
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 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
บาท
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ทุนเรี ยกชําระ
เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์
สิ นทรัพย์รวม
เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์
หนี้สินรวม
เหรี ยญดอลลาร์ สิงคโปร์

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2560
“ยังไม่ ได้ สอบทาน”

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

15.00
11,274,105
28,420,554
3,942,606
7,638,240
4,581,595
321,351

15.00
15,216,711
28,420,554
14,147,369
7,638,240
5,503,703
176,809

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการดําเนินงานของการร่ วมค้า มีดงั นี้

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ขาดทุนสุ ทธิ

หน่ วย : เหรียญดอลลาร์ สิงคโปร์
สํ าหรับงวดสามเดือน สํ าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ด
สิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน 2560
“ยังไม่ ได้ สอบทาน”
“ยังไม่ ได้ สอบทาน”
137,729
139,524
(641,108)
(1,202,657)
(503,379)
(1,063,133)
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9.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น มีดงั นี้
บริษัท

บริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟล์ท
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
รวม
บริษัท

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
สั ดส่ วน ราคาทุน สั ดส่ วน ราคาทุน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1.04
6,877,500 1.04
6,877,500
15.00

40,650,000 15.00
47,527,500

40,650,000
47,527,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
สั ดส่ วน ราคาทุน สั ดส่ วน ราคาทุน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1.01
6,676,300 1.01
6,676,300
15.00

40,650,000 15.00
47,326,300

40,650,000
47,326,300

10. 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 โดยมี อ ัต ราดอกเบี้ ย เท่ ากับ อัต ราดอกเบี้ ย เงิ น ฝากประจําเฉลี่ ย ระยะเวลา 1 ปี
ของธนาคารพาณิ ชย์ 2 แห่ ง บวกร้ อยละ 0.50 ต่อปี ซึ่ งกําหนดจ่ายดอกเบี้ยเป็ นรายปี เงินให้กูย้ ืมนี้ ไม่มี
หลักประกันและครบกําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจาํ นวน
970 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มีหนังสื อยืนยันแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวว่าจะไม่เรี ยกชําระดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 40.33 ล้านบาทและ 33.02 ล้านบาท ตามลําดับ ภายในระยะเวลา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 12 เดื อ นนั บ จากวัน ที่ 30 มิ ถุ นายน 2560 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท จึ ง ได้แ สดง
ดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
11. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
รายการเคลื่อนไหวของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์สาํ หรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2560 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อสิ นทรัพย์ (รวมงานระหว่างปรับปรุ ง)
โอนเข้า - ราคาทุน
โอนออก - ราคาทุน
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

338,516,111
23,932,961
4,933,829
(4,933,829)
(7,350,427)
7,126,257
(48,772,165)
313,452,737

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
328,519,602
19,247,796
4,933,829
(4,933,829)
(7,350,427)
7,126,257
(46,941,258)
300,601,970

12. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชีตน้ งวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

65,199,789
2,169,500
(11,677,552)
55,691,737

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
59,725,453
1,430,000
(11,096,304)
50,059,149
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13. สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
13,321,915
13,321,915

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
13,321,915
13,321,915

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไร
ในกําไร
ณ วันที่
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
30 มิถุนายน
1 มกราคม
2560
เบ็ดเสร็จอื่น
2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

386,525
12,935,390
13,321,915

-

-

386,525
12,935,390
13,321,915

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไร
ในกําไร
ณ วันที่
หรื อขาดทุน
ขาดทุน
30 มิถุนายน
1 มกราคม
2559
เบ็ดเสร็จอื่น
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

357,612
12,801,684
13,159,296

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

-

348,456
12,327,323
12,675,779
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(85,579)
(85,579)

งบการเงินรวม
2560
2559
(85,579)
(85,579)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2560
2559
483,517
483,517

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
483,517
483,517

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
กําไรทางบัญชีสาํ หรับกิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางบัญชีสาํ หรับกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
ขาดทุนทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

378,132,707

98,316,983

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
361,696,290

103,496,208

(1,416,967,880) (1,428,169,225) (1,270,697,387) (1,187,539,523)
(1,038,835,173) (1,329,852,242) (909,001,097)

75,626,541
ภาษีเงินได้คาํ นวณในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบจากขาดทุนสําหรับกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งใช้เป็ นรายการหักทางภาษี (75,626,541)
ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(1,084,043,315)

19,663,397

72,339,258

20,699,242

(19,663,397)
483,517

(72,339,258)
-

(20,699,242)
483,517

483,517

-

483,517
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมิได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับผลขาดทุนสะสม เนื่องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั คาดว่าจะมีกาํ ไรสุ ทธิ ทางภาษีในอนาคตไม่เพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์ จากสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จากรายการขาดทุ นสะสมจํานวน 2,759.54 ล้านบาท
และ 2,161.87 ล้านบาทที่จะหมดอายุในปี 2564 สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ
ได้ท้ งั จํานวน
14. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สองแห่ งในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 2 ฉบับ เป็ นจํานวนเงินแห่ งละ 350 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 700
ล้านบาท ซึ่ งมีบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของผูถ้ ือหุ ้นใหญ่แห่ งหนึ่ งของบริ ษทั ย่อยเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันเงิน
กูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ Money Market Rate (MMR) ต่อปี และร้อยละ BIBOR ต่อปี ของ
สถาบันการเงินแต่ละแห่ ง และมีกาํ หนดเวลาการชําระคืนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 700 ล้านบาทดังกล่าว จากวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต่อ
อายุตวั๋ สัญญา จากวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 7 สิ งหาคม 2560 และเมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2560
บริ ษทั ย่อยได้ต่ออายุตวั๋ สัญญาใช้เงินจากวันที่ 7 สิ งหาคม 2560 จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2560
15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 21.1)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า
เงินรับล่วงหน้าอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม

59,384,757
799,110,761
11,009,265
5,508,674
1,093,387,290
504,769,218
1,623,575,557
4,096,745,522

60,794,946
984,520,419

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
59,653,318
496,320,077

52,090,327
688,263,936

7,534,790
11,763,918
7,534,790
14,102,918
5,470,094
9,417,582
1,324,053,519 488,876,387 717,044,330
577,763,951 175,321,133 146,298,520
1,498,568,392 957,731,464 1,026,431,370
4,467,338,935 2,195,136,391 2,647,080,855
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16. 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 จ่ายค่าซ่ อมบํารุ งที่เกิดขึ้นจริ งระหว่างงวด/ปี
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ณ วันสิ้ นงวด/ปี
หัก ประมาณการหนี้ สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินค่าซ่ อมบํารุ งเครื่ องบิน
ระยะยาว

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

772,866,227

433,862,661

721,502,843

169,389,365
(92,688,639)

445,927,234 166,842,378 422,204,111
(106,923,668) (56,620,651) (106,923,668)

849,566,953

772,866,227

831,724,570

721,502,843

(114,080,896)

(128,239,187)

(96,238,513)

(92,247,326)

735,486,057

644,627,040

735,486,057

629,255,517

406,222,400

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2559
2560
207,533,145 190,084,826
7,101,316 32,817,238
214,634,461 222,902,064

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
191,361,675 178,550,136
7,101,316 32,817,238
198,462,991 211,367,374
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17.1 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันต้นงวด/ปี
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันสิ้ นงวด/ปี

190,084,826
(28,848,300)
46,296,619

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

134,719,340 178,550,136 127,869,939
(16,361,004) (28,848,300) (16,361,004)
59,679,906 41,659,839 52,274,537

-

12,046,584

-

14,766,664

207,533,145

190,084,826

191,361,675

178,550,136

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั รับรู ้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจํานวน 14.77 ล้านบาท โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลดและอัตราการลาออกของข้อสมมติหลักในการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
20,102,724 14,712,088
834,517
806,115
20,937,241 15,518,203

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,908,385 12,953,288
710,466
713,573
18,618,851 13,666,861

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
44,428,018 30,002,614
1,868,601
1,662,687
46,296,619 31,665,301

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
40,039,340 26,485,013
1,620,499
1,477,604
41,659,839 27,962,617
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย มีดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ร้ อยละ (ต่ อปี )
2.12 - 2.74
2.12 - 2.74
3.00 - 6.50
3.00 - 6.50
0 - 30.00
0 - 30.00
(ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน) (ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน)
TMO2008
TMO2008
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ร้ อยละ (ต่ อปี )
ร้ อยละ (ต่ อปี )
2.12
2.12
5.00
5.00
0 - 16.00
0 - 16.00
(ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน) (ขึ้นอยูก่ บั อายุของพนักงาน)
TMO2008
TMO2008
(ตารางมรณะไทยปี 2551)
(ตารางมรณะไทยปี 2551)

17.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน
การเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสมสําหรับนักบิน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสม
32,817,238 41,623,626 32,817,238 41,623,626
สําหรับนักบิน ณ วันต้นงวด/ปี
บวก เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด/ปี - รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
สําหรับงวด/ปี
439,362 11,209,623
439,362 11,209,623
(26,155,284) (20,016,011) (26,155,284) (20,016,011)
หัก กลับรายการระหว่างงวด/ปี
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น - เงินสะสม
7,101,316 32,817,238
7,101,316 32,817,238
สําหรับนักบิน ณ วันสิ้ นงวด/ปี
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ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป บริ ษทั มีผลประโยชน์อื่นให้แก่พนักงานในตําแหน่ งนักบิน
เมื่อเกษียณอายุ หรื อลาออกตามระเบียบของบริ ษทั หรื อสู ญเสี ยใบอนุ ญาต โดยบริ ษทั จะสะสมเงิน
ให้แก่นักบินโดยพิจารณาจากจํานวนเที่ยวบินที่ทาํ การบินในแต่ละเดือนและอายุงานของนักบิน
ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของบริ ษทั
18. ทุนเรื อนหุ้น
มูลค่ าหุ้น
ต่ อหุ้น
(บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2560
31 ธันวาคม 2559
จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน
จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน
(หุ้ น / บาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญ

1
1

625,000,000
781,250,000

625,000,000
781,250,000

625,000,000
-

625,000,000
-

1

1,406,250,000

1,406,250,000

625,000,000

625,000,000

หุ้นทีอ่ อกและชําระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 30 มิถุนายน / 31 ธันวาคม
หุ้นสามัญ

1
1

625,000,000
510,999,882

625,000,000
510,999,882

625,000,000
-

625,000,000
-

1

1,135,999,882

1,135,999,882

625,000,000

625,000,000

เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2560 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี 2560 ของบริ ษัท มี ม ติ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.

อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผถู ้ ือหุ น้
เดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ผถู ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 (NOK-W1) รวมจํานวนทั้งสิ้ น 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิ ม
จํานวน 625,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุ นจํานวน 781,250,000 หุ ้น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท รวมทั้งอนุ ม ัติ การแก้ไขเพิ่ มเติ มหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ข้างต้น ทั้งนี้
บริ ษ ัทได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ นและแก้ไขหนั งสื อบริ ค ณห์ ส นธิ กับ กระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ วัน ที่
26 เมษายน 2560
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2.

อนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (NOK-W1)
(“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน โดยไม่คิดมูลค่า

3.

อนุ มตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 781,250,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม
การอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนในข้อ 1 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน (จํานวนไม่เกิน 625,000,000 หุ ้น) ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ทั้งนี้ บริ ษทั กําหนดสัดส่ วนใน
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นใหม่ (คิดเป็ นจํานวนหุ ้นที่ใช้ในการ
จัดสรรทั้งสิ้ น 625,000,000 หุน้ ) ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 2.40 บาท
3.2 จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน ในจํานวนไม่เกิน 156,250,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่ออกควบคู่กบั การ
ออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามที่ได้มีการอนุมตั ิในข้อ 2 ข้างต้น โดยจะเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนจํานวนเงิน 1,226,399,716.80 บาท จากทุนที่ออก
และเรี ยกชําระจํานวน 510,999,882 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 2.4 บาท และมี มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ 1 บาท ทําให้มี
ส่ วนเกิ นมู ลค่าหุ ้นจํานวน 715,399,834.80 บาท นอกจากนี้ เมื่ อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ัทได้ออก
ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ แก่ ผู ถ้ ื อหุ ้ น เดิ ม จํานวน 127,749,952 หน่ วย โดยมี ราคาใช้สิ ท ธิ 5 บาทต่ อ หุ ้ น
ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุ ้นสู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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19. รายได้ อื่น - อื่นๆ
รายได้อื่น - อื่นๆ ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
2559
2560
รายได้เงินชดเชยจากการประกันภัย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่ องบิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6)
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
รับคืนค่าซ่อมแซมเครื่ องบินและเครื่ องยนต์
รายได้ค่าตอบแทนการใช้บริ การ
- ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)
อื่นๆ
รวม

35,971,794
41,532,097

-

35,971,794
25,837,644

-

126,047,348
15,443,427
-

126,047,348
20,551,334 13,830,369
57,528,454
-

19,284,205
57,528,454

7,265,885
46,759,034
273,019,585

1,820,312 4,877,781
79,900,100 206,564,936

1,820,681
78,633,340

หน่ วย : บาท
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2560
2559
2560
รายได้เงินชดเชยจากการประกันภัย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่ องบิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6)
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
รับคืนค่าซ่อมแซมเครื่ องบินและเครื่ องยนต์
รายได้ค่าตอบแทนการใช้บริ การ
- ท่าอากาศยานไทย (ทอท.)
อื่นๆ
รวม

187,567,225
86,749,348

-

187,567,225
71,054,894

-

126,047,348 95,185,228 126,047,348 95,185,228
37,616,288 41,566,531 32,970,231 38,441,124
4,863,111 57,528,454
4,863,111 57,528,454
14,399,023
74,856,375 8,861,733 22,725,849 8,192,374
532,098,718 203,141,946 445,228,658 199,347,180
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20. ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานและขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณจากขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และ
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออกจําหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ขาดทุนต่อหุ น้ ปรับลดคํานวณจากขาดทุนสําหรับงวดเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั และจํานวน
หุ ้นสามัญ ที่ ออกจําหน่ ายแล้วระหว่างงวดแต่ละงวด โดยถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักหลังจากที่ ได้ปรั บปรุ ง
ผลกระทบของหุน้ ปรับลด
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้น พื้นฐานและขาดทุน ต่อหุ ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวัน ที่
30 มิถุนายน แสดงการคํานวณดังนี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(บาท / หุ้น)
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย วันที่
26 พฤษภาคม 2560
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก (ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
ขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก(ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนัก(ปรับลด)
ขาดทุนต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

(649,695,316)

(745,876,861)

(614,932,266)

(704,551,808)

625,000,000

625,000,000

625,000,000

625,000,000

202,153,799
827,153,799
(0.785)

625,000,000
(1.193)

202,153,799
827,153,799
(0.743)

625,000,000
(1.127)

827,153,799

-

827,153,799

-

5,043,246

-

5,043,246

-

832,197,045
(0.781)

-

832,197,045
(0.739)

-
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สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
(บาท / หุ้น)
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของ
บริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกจําหน่าย วันที่ 26
พฤษภาคม 2560
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)
ขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ขั้นพื้นฐาน)
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้
สามัญ
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
(ปรับลด)
ขาดทุนต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

(945,260,084)

(1,151,700,351)

(909,001,097)

(1,084,526,832)

625,000,000

625,000,000

625,000,000

625,000,000

101,635,336

-

101,635,336

-

726,635,336

625,000,000

726,635,336

625,000,000

(1.301)

(1.843)

(1.251)

(1.735)

726,635,336

-

726,635,336

-

28,038,527

-

28,038,527

-

754,673,863

-

754,673,863

-

(1.253)

-

(1.204)

-
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21. รายการระหว่ างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชี ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการมีผถู ้ ือหุ ้นร่ วมกันหรื อมีกรรมการ
ร่ วมกันซึ่ งเป็ นรายการตามปกติ ธุรกิ จและเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาํ คัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
บริษัท
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
บริ ษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่ แนล ไฟล์ท 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
บริ ษทั หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ดิจิตอล คอนเทนต์ แฟคตอรี่ จํากัด

ประเภทธุรกิจ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ
ขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
ทางอากาศ
นําเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ให้บริ การฝึ กอบรมนักบิน
พัฒนาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่าง
สายการบิน
จัดหา เช่าซื้ อ จัดการทรัพย์สิน
ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจสายการบิน
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจผลิตและให้บริ การจัดหาอาหาร
ธุรกิจจัดอบรมนักบิน
ธุรกิจการประกันภัย
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริ การสื่ อโฆษณา
ธุรกิจที่ปรึ กษากฎหมาย
การผลิตและจําหน่ายเครื่ องดื่ม
ธุรกิจบริ การไปรษณี ย ์
ธุรกิจสื่ อสารโทรคมนาคม
ธุรกิจโฆษณา

ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารเป็ นกรรมการ
กิจการร่ วมค้า
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
คู่สมรสของกรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยกรรมการ
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21.1 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 5.1)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

48,875
234,210
4,586,291
16,893
4,886,269

1,070
829,875
4,953,999
18,393
5,803,337

48,875
234,210
4,586,291
30,681,025
16,893
1,934
35,569,228

1,070
829,875
4,953,999
13,142,562
18,393
18,945,899

125,696,873
125,696,873

1,601,776
1,601,776

125,696,873
1,114,877
934,500
127,746,250

1,601,776
18,497,838
20,099,614

เงินทดรองจ่ าย - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1)
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
รวม

-

1,068,799
1,068,799

806,110
1,151,409
1,957,519

672,113
989,166
1,661,279

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 10)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

-

970,000,000

970,000,000

รายได้ ค้างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1)
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั นกฮอลิเดย์ จํากัด
รวม

-
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
- ดอกเบีย้ ค้ างรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 10)
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
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
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 15)
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
รวม
หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด

-

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2560
2559

40,334,523

33,024,178

55,659,630
1,539,757

55,192,894
1,936,093

55,547,000
1,539,757

45,840,548
1,936,093

11,200
342,844
-

754,360
273,000
-

11,200
342,844
381,191

754,360
273,000
647,727

1,831,326
59,384,757

2,638,599
60,794,946

1,831,326
59,653,318

2,638,599
52,090,327

4,374,853
6,633,359
1,053
11,009,265

5,525,651
2,009,139
7,534,790

4,374,853
6,633,359
754,653
1,053
11,763,918

5,525,651
2,009,139
7,534,790

-

-

-

998,153
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21.2 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้ จากค่ าโดยสาร
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
บริ ษทั สายการบินนกสกู๊ต จํากัด
รวม

134,833

2,238
205,706
207,944

134,833

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

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

259,450
3,816,238
4,075,688

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

259,450
11,601,405
3,816,238
15,677,093

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

รายได้ อื่น
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

39,870,142

4,785,757

39,870,142

4,785,757

3,700,085

3,579,167

รายได้ อื่น - ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

43,528
91,305

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

43,528
91,305

รายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริ การกําหนดตามต้นทุนบวกส่ วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา และสําหรับรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและดอกเบี้ยรับกําหนดตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
งบการเงินรวม
2560
2559
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
บริ ษทั หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)
รวม

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

48,492,103
-

40,732,377*
1,477,301

17,114,614
-

11,744,161*
1,477,301

1,151,763
856,867
18,712,943

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

1,151,763
856,867
18,712,943

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

4,639,120
561
73,853,357

10,773,555
79,191,549

4,639,120
159,902
561
42,635,770

10,773,555
50,203,333
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งบการเงินรวม
2560
2559
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
รวม
ค่ าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล
สยามพรี เมียร์ จํากัด

215,175
3,624
218,799

-

6,199,401

715,520

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
215,175
3,624
218,799

-

6,199,401

715,520

* มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
8,560,820
9,077,982
715,252
1,271,367
9,276,072
10,349,349

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
8,296,100
8,843,540
286,392
872,002
8,582,492
9,715,542

21.3 รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

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

47,313
247,594
294,907

2,238
415,110
417,348

47,313
247,594
294,907

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

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

1,500
609,050
5,792,488
6,403,038

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

1,500
609,050
22,797,822
5,792,488
29,200,860

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

รายได้ อื่น
บริ ษทั ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

196,582,399

10,025,187

196,582,399

10,025,187

7,310,345

7,619,151

รายได้ อื่น - ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั นกมัง่ คัง่ จํากัด

-

-
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รายได้จากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริ การกําหนดตามต้นทุนบวกส่ วนเพิ่มตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา และสําหรับรายได้ค่าธรรมเนียมอื่นและดอกเบี้ยรับกําหนดตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
งบการเงินรวม
2560
2559
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
บริ ษทั หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน)
รวม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จํากัด
บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
รวม
ค่ าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสากล
สยามพรี เมียร์ จํากัด

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

59,109,914
-

83,608,939*
30,840,846

27,732,425
-

41,117,363*
30,840,846

3,439,872
2,064,929
40,579,182

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

3,439,872
2,064,929
40,579,182

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

9,233,200
2,711
114,429,808

19,822,105
184,039,453

9,233,200
186,094
2,711
83,238,413

19,822,105
15,200,000
156,747,877

215,175
3,624
218,799

10,746,590

-

1,895,126

215,175
3,624
218,799

10,746,590

-

1,895,126

* มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

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

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2559
2560
16,024,174
18,313,302
5,653,311
2,849,108
21,677,485
21,162,410

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
15,402,200 17,887,080
4,795,592
2,050,378
20,197,792 19,937,458
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22. สั ญญาทีส่ ํ าคัญ ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
22.1 การจัดหาเครื่ องบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันสําหรับการจัดหาเครื่ องบินที่
ต้องจ่ ายในอนาคตจํานวน 128.45 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา และ 170.61 ล้านเหรี ยญสหรั ฐอเมริ กา
ตามลําดับ
22.2 สัญญาเช่าเครื่ องบิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ดําเนินงานระยะยาวสําหรับเครื่ องบิน ซึ่งมีระยะเวลาเช่าเป็ นเวลา 5-12 ปี โดยมีค่าเช่าที่จะต้องจ่ายใน
อนาคต ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สกุลเงิน
ไม่ เกินหนึ่งปี
ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

123,442,969

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน
ไม่ เกินหนึ่งปี
ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

122,538,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สกุลเงิน
ไม่ เกินหนึ่งปี
ค่าเช่าเครื่ องบิน เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 104,200,969
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สกุลเงิน
ไม่ เกินหนึ่งปี
ค่าเช่าเครื่ องบิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 103,296,349

ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
350,119,801
ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
385,432,354

ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
318,049,801
ระยะเวลา
เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
344,275,854

รวม
เกินห้ าปี
321,155,945 794,718,715
รวม
เกินห้ าปี
315,178,515 823,149,218

รวม
เกินห้ าปี
321,155,945 743,406,715
รวม
เกินห้ าปี
315,178,515 762,750,718
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ค่าเช่าเครื่ องบินที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม
2560
2559
1,055.06
977.98
2,148.15
1,948.28

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
885.67
881.81
1,806.63
1,607.60

22.3 สัญญาเช่าและสัญญาบริ การอื่น
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2560 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี 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
5 - 7 ปี
3 - 10 ปี
3 ปี
1 - 5 ปี
1 - 3 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 2560
สั ญญา

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์
สั ญญา

สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน
บริ การข้อมูลการบิน
บริ การข้อมูลการบิน
ค่าบริ การที่ปรึ กษา
ค่าโฆษณา
ค่าโฆษณา

สกุลเงิน

บาท
หยวนจีน
บาท
บาท
สกุลเงิน

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

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
61,663,617
252,101
3,456,071
3,246,476

28,583,374
4,690
1,807,640
2,841,155

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี
33,743,002
861,900
2,409,446
1,152,000
1,800,000
900
28,500
44,325
120,000
1,200,000
400,000

48,331,128
1,221,025
7,492,614
900,000
71,250
22,050
-

รวม
เกินห้ าปี

-

90,246,991
256,791
5,263,711
6,087,631
รวม

เกินห้ าปี

-

82,074,130
2,082,925
9,902,060
1,152,000
2,700,000
900
99,750
66,375
120,000
1,200,000
400,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สั ญญา

สั ญญาเช่ า
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่าและบริ การพื้นที่
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าอุปกรณ์
สั ญญาบริการ
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน
ค่าบริ การใช้ระบบจองบัตรโดยสาร
ค่าบริ การลูกค้าสัมพันธ์
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน
ตัวแทนเพื่อรับชําระเงิน
บริ การข้อมูลการบิน
บริ การข้อมูลการบิน
ค่าบริ การที่ปรึ กษา

สกุลเงิน

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

รวม
เกินห้ าปี

บาท
หยวน
บาท
บาท

57,685,832
303,175
4,399,436
3,291,436

49,185,340
66,630
3,322,593
4,368,513

-

106,871,172
369,805
7,722,029
7,659,949

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

38,334,964
861,900
2,393,386
8,064,000
1,500,000
6,300
28,500
9,600
144,000

72,855,901
1,651,975
8,735,368
85,500
48,000

-

111,190,865
2,513,875
11,128,754
8,064,000
1,500,000
6,300
114,000
9,600
192,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สั ญญา

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

สกุลเงิน

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

รวม
เกินห้ าปี

บาท
บาท
บาท

57,642,094
3,322,000
3,069,464

28,583,374
1,807,640
2,686,502

-

86,225,468
5,129,640
5,755,966

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

15,814,414
1,685,298

18,450,149
6,992,510

-

34,264,563
8,677,808
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สั ญญา

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

สกุลเงิน

บาท
บาท
บาท

ระยะเวลา
ไม่ เกินหนึ่งปี เกินหนึ่งปี
แต่ ไม่ เกินห้ าปี

รวม
เกินห้ าปี

56,054,689
4,169,600
3,114,424

49,185,340
3,303,440
4,130,154

-

105,240,029
7,473,040
7,244,578

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 20,406,377
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 1,685,298

34,010,628
7,835,159

-

54,417,005
9,520,457

ค่าเช่าและค่าบริ การตามสัญญาที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มีดงั นี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม
2560
2559
41.71
25.80
84.51
54.82

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17.90
10.18
36.18
26.82

22.4 หนังสื อคํ้าประกันจากธนาคาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร คงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

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
2560
2559
2560
2559
บาท
51,779,548 64,614,193 35,587,750 55,314,529
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
4,000
4,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 58,894,206 54,108,362

57,290,706

52,504,862

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั มีสัญญาใช้วงเงินสิ นเชื่อประเภทหนังสื อ
คํ้าประกันกับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งในวงเงินจํานวน 1,200 ล้านบาท ซึ่ งคํ้าประกันโดยเงินฝาก
ธนาคารจํา นวน 557.39 ล้านบาท และ 190.22 ล้า นบาท ตามลํา ดับ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท จะต้อ งดํา รง
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญตามที่ธนาคารดังกล่าวกําหนด (ดูหมายเหตุขอ้ 1.1)
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ายน 2560 และ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 หนังสื อคํ้าประกัน ของบริ ษ ทั ย่อยเป็ น
หนังสื อคํ้าประกัน ของบริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งคํ้าประกัน โดยเงิ น ฝากธนาคารของบริ ษ ัท ย่อ ย
ดังกล่าวจํานวน 61.20 ล้านบาท

- 36 -

22.5 สัญญาเช่าช่วงเครื่ องบิน
เมื่ อวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2559 วัน ที่ 23 มกราคม 2560 และวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2560 บริ ษ ทั ได้ท าํ
สัญญาเช่าช่วงเครื่ องบินกับบริ ษทั อื่น เพื่อให้เช่าช่วงเครื่ องบิน โบอิ้ง 737-800 จํานวน 3 ลํา เป็ น
ระยะเวลา 48 เดื อนนับจากวัน ส่ งมอบเครื่ องบินและบริ ษทั จะได้รับค่าเช่ าตามอัตราที่กาํ หนด
ในสัญญา
23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลตามส่ วนงานจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยภายในประเทศและต่างประเทศมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

2,420,981,901
256,602,718

1,455,362,909
256,660,835

3,876,344,810
513,263,553

รวม

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

5,238,767
208,902,661
2,891,726,047

2,000,814
64,116,924
1,778,141,482

7,239,581
273,019,585
4,669,867,529

3,107,734,316
21,850,441
161,429,679
12,874,429
3,303,888,865

2,026,535,514
18,660,949
60,383,043
7,513,405
2,113,092,911

5,134,269,830
40,511,390
221,812,722
20,387,834
5,416,981,776

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

(412,162,818)
(412,162,818)
(412,162,818)

(1,860,018)
(336,811,447)
(336,811,447)
(336,811,447)

(1,860,018)
(748,974,265)
(748,974,265)
(748,974,265)
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หน่ วย : บาท
การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

รวม

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
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

5,463,056,082
517,586,234

3,047,304,628
507,809,949

8,510,360,710
1,025,396,183

9,527,198
449,787,220
6,439,956,734

2,000,814
82,311,498
3,639,426,889

11,528,012
532,098,718
10,079,383,623

6,427,670,000
41,162,471
377,825,927
27,640,023
6,874,298,421

4,027,855,553
37,435,465
159,943,546
14,743,205
4,239,977,769

10,455,525,553
78,597,936
537,769,473
42,383,228
11,114,276,190

(434,341,687)
(434,341,687)
(434,341,687)

(3,942,606)
(604,493,486)
(604,493,486)
(604,493,486)

(3,942,606)
(1,038,835,173)
(1,038,835,173)
(1,038,835,173)
หน่ วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

3,465,163,266
3,268,614,544

2,489,366,866
2,838,076,496

5,954,530,132
6,106,691,040
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หน่ วย : บาท
การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

รวม

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

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

1,166,159,219
204,997,003

3,477,552,072
351,421,580

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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หน่ วย : บาท
การให้ บริการ
ในประเทศ

งบการเงินรวม
การให้ บริการ
ในต่ างประเทศ

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

2,286,496,986
356,855,088

7,228,200,717
686,617,004

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

รวม

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

(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

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

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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24. 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 มมีรายได้จากการประกอบกิจการตามโครงการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ ม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่างๆ ตามที่ กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุ น
ดังกล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีบตั รส่ งเสริ มการลงทุน
ดังต่อไปนี้
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
2 เมษายน 2558
2 เมษายน 2558

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
1553(2)/2558
1534(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
20 เมษายน 2558
20 เมษายน 2558

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
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
* บัตรส่ งเสริ มการลงทุนที่ 2771(2)/2555 1518(2)/2556 และ 1558(2)/2556 กําลังอยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการ
แจ้งยกเลิกบัตรก่อนหมดอายุโครงการ เนื่องจากบริ ษทั ได้นาํ เครื่ องบินโบอิ้ง 737-800 ไปให้เช่าช่วงต่อ
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25. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
25.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สิ น เชื่ อ หมายถึ ง ความเสี่ ยงจากการไม่ ป ฏิ บ ัติต ามสัญ ญาเกิ ด จากการ
ที่ลูกหนี้ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในสัญญาซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีความเสี่ ยงจากการกระจุกตัวของสิ นเชื่อเนื่องจากลูกค้าของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่เคยเกิดความเสี ยหายเนื่ องจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาของลูกหนี้ อย่างมีสาระสําคัญ และคาดว่า จะไม่มีความเสี่ ยงทางด้านการให้สินเชื่ ออย่างมี
สาระสําคัญ
ในกรณี ของการรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์ ซึ่ งบันทึ กในงบแสดงฐานะการเงินถื อเป็ นมู ลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา
25.2

ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิ ดจากการที่อตั ราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลง ซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อการดําเนินงานแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในงวดปั จจุบนั และในปี ต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีสาระสําคัญต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจาก
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินกูย้ มื จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น

25.3

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 นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเมื่อได้รับหรื อต้องจ่าย
ชําระจะหักล้างกับมูลค่าที่เปลี่ยนไปของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
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ยอดคงเหลือของจํานวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
จํานวนเงินตามสั ญญา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ ตามสั ญญา
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่ สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 16,933,984 7,702,339 บาท
586,295,483 269,010,857

มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
575,446,862 277,394,430

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงินตามสั ญญา
จํานวนเงินทีไ่ ด้ ตามสั ญญา
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่ สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา 16,933,984 7,702,339 บาท
586,295,483 269,010,857

มูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559
575,446,862 277,394,430

25.4

ความเสี่ ยงจากราคานํ้ามัน
เนื่ องจากนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเป็ นต้นทุนหลักในการดําเนิ นงานของบริ 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 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั
มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานตามสัญญากําหนดราคานํ้ามันคงที่เป็ นจํานวน
8.04 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 1.70 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ

25.5

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ ถึงจํานวนเงิน
ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จริ งในตลาดแลกเปลี่ ยนในปั จจุ บ ัน การใช้ขอ้ สมมติ ฐานทางการตลาดและ/หรื อ
วิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน
เงิ นลงทุ นระยะยาวอื่ นซึ่ งเป็ นเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์ที่มิใช่ หลักทรั พย์จดทะเบี ยน มูลค่ายุติธรรม
ประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
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สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
รายการหนี้ สินทางการเงินบางรายการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
หนีส้ ิ น
ทางการเงิน

สกุลเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ ายุติธรรม (พัน)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

มูลค่ ายุติธรรม (พัน)
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2560
2559

ลําดับชั้น
มูลค่ า
ยุติธรรม

สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า

บาท

575,447

277,394

575,447

277,394

ลําดับ 2

สัญญาป้องกันความ
เสี่ ยงราคานํ้ามัน

ดอลลาร์
สหรัฐอเม
ริ กา

8,039

1,695

8,039

1,695

ลําดับ 2

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) และ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่ง
คิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่อ ของคู่สัญญาต่างๆ
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดย
กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจาก
ราคานํ้ามันล่วงหน้า (จากราคานํ้ามัน
ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน) และราคานํ้ามัน
ตามสัญญา ซึ่งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อน
ถึงความเสี่ ยงด้านต่างๆของราคานํ้ามัน

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงินทีไ่ ม่ ได้ วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน เงินประกันและเงินมัดจําเกี่ยวกับเครื่ องบิน สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มี
ภาระคํ้าประกัน เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประมาณการหนี้ สินค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องบิน ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
และหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับราคาบัญชี
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26. การแสดงรายการ
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2559 ได้มีการแสดงรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดังนี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บัญชี
รายได้จากค่านํ้ามัน

จํานวนเงิน
(บาท)
196,753,767

การแสดงรายการเดิม
แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการ
ให้บริ การ

การแสดงรายการใหม่
แสดงในรายได้จากค่าโดยสาร

สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
บัญชี
รายได้จากค่านํ้ามัน

จํานวนเงิน
(บาท)
353,700,603

การแสดงรายการเดิม
แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการ
ให้บริ การ

การแสดงรายการใหม่
แสดงในรายได้จากค่าโดยสาร

27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั มีมติให้นาํ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้
ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.

อนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวนทั้งสิ้ น 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ ม
จํานวน 1,406,250,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,292,249,882 บาท โดยการยกเลิกหุ ้น
ที่จดทะเบียนแล้วแต่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 114,000,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวมทั้งอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ข้างต้น

2.

อนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรองรับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิม
ตามสัดส่ วนจํานวนหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ครั้ งที่ 1 (NOK-W1) ที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จํานวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
1,292,249,882 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 1,207,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ข้างต้น
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3.

อนุมตั ิให้จดั สรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 1,207,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท ตามการอนุมตั ิเพิม่ ทุนจดทะเบียนในข้อ 2 ข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,135,999,882 หุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม
ตามสัดส่ วนจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ทั้งนี้ บริ ษทั กําหนดสัดส่ วน
ในการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ น้ เดิม ต่อ 1 หุ ้นใหม่ (คิดเป็ นจํานวนหุ ้นที่ใช้ในการ
จัดสรรทั้งสิ้ น 1,135,999,882 หุน้ ) ในราคาเสนอขายหุ น้ ละ 1.50 บาท
3.2 จัดสรรหุ ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนในจํานวนไม่เกิน 71,000,118 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเนื่องจากการเสนอขายหุน้ สามัญออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม
ของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ น้ (Right Offering) ในราคาตํ่า

28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2560

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

ลงชื่อ ................................................................
(นายธี รพล โชติชนาภิบาล)
กรรมการ

