
 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย      
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”)      
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ     
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 

การรับรู้รายได้จากค่าโดยสารและบริการท่ี
เก่ียวเน่ือง จะรับรู้เม่ือให้บริการเดินทางตามตาราง
บินแก่ผู ้โดยสารแล้ว  โดยเงินท่ี รับจากการ
จ าหน่ายตัว๋โดยสารก่อนการให้บริการจะยงัไม่
รับรู้เป็นรายได้ โดยจะบันทึกเป็นรายได้รับ
ล่วงหนา้ 

การรับรู้รายได้ค่าโดยสารและบริการดังกล่าว
เป็นเ ร่ืองส าคัญในการตรวจสอบเน่ืองจาก
ปริมาณและความถ่ีของการเกิดข้ึนของรายการมี
จ านวนมาก หลายช่องทางการจ าหน่าย มีความ
เก่ียงข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
เช่ือมต่อกบัระบบการจองตัว๋โดยสารและตาราง
การบิน และจ านวนเงินของรายไดท่ี้มีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในการบนัทึก
รายการไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงตามงวด
บญัชี 

นโยบายบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้ค่าโดยสาร
และบริการท่ี เ ก่ียวเ น่ืองกับการโดยสารได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        
ขอ้ 3.13 
 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคัญเพื่อตอบสนองเร่ือง
ดงักล่าว มีดงัน้ี 

- ท าความเข้าใจ ประเมินการออกแบบการ
ควบคุมท่ีส าคญัและการน าการควบคุมท่ีส าคญั
ไปปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ และ
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

- ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตาม
การควบคุมภายในท่ีส าคญัในการรับรู้รายได ้
และรายไดรั้บล่วงหนา้ รวมทั้งการทดสอบการ
ควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศและการ
ควบคุมเฉพาะระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได้
จากค่าโดยสารและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง และ
รายไดรั้บล่วงหนา้ 

- ทดสอบการควบคุมการกระทบยอดของการ
จองบตัรโดยสารในแต่ละช่องทางการจ าหน่าย
และขอ้มูลการช าระเงินระหว่างระบบการจอง
ตั๋วโดยสารและรายงานการช าระเ งินจาก
สถาบนัการเงิน 

- ตรวจสอบโดยการเลือกตวัอยา่งเพื่อเปรียบเทียบ
ขอ้มูลการบินในรายงานรายได้กับตารางการ
บินเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายไดค้่าโดยสารและบริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองมีการบนัทึกถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
ตรงตามงวดบญัชี 
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ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ า รุง เค ร่ืองบิน 
พิจารณา เ ป็น เ ร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากความซบัซ้อนของรายการ ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กลุ่มบริษทัตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณความ
สมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณ
ค่าซ่อมเคร่ืองบินในแต่ละรอบตามแผนการซ่อม
บ ารุง และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับการปรับ
สภาพเคร่ืองบินเม่ือครบก าหนดส่งคืนเคร่ืองบิน 
ตามสัญญาเช่า 

นโยบายบัญชีและข้อมูล ท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ า รุง เค ร่ืองบิน            
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
3.11 3.19.1 และ 18 

 

 
 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัเพื่อตอบสนองเร่ือง
ดงักล่าว มีดงัน้ี 

- ท าความเข้าใจ ประเมินการออกแบบการ
ควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบติัของ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

- ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตาม
การควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของวธีิและสมมติฐาน 
ท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใช้ในการประมาณประมาณ
การหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน การประเมิน
ประกอบดว้ย การทดสอบการค านวณประมาณ
การหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินท่ีก าหนดตาม
สมมติฐาน และการสอบทานเง่ือนไขท่ีเก่ียงขอ้ง
กับการซ่อมในสัญญาเช่า และแผนการซ่อม
บ ารุงท่ีได้รับจากแผนกวิศวกรรม ขอ้มูลเสนอ
ราคาซ่อมจากผู ้ซ่อม นอกจากน้ี  เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตกับ
สมมุติฐานในปัจจุบนั 

 
 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 3



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 4 - 
 

การรับรู้ก าไรจากขายและเช่ากลับคืนตามสัญญา
เช่าด าเนินงาน 
การรับรู้ก าไรจากขายและเช่ากลับคืนเคร่ืองบิน
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานพิจารณาเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษัท
ต้องใช้ดุลยพินิจท่ีมีสาระส าคัญในการพิจารณา
ความเหมาะสมของสัญญาเช่าว่าเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การเช่าด าเนินงาน มูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองบิน และค่าเช่ากลบัคืน 

นโยบายบญัชีและขอ้มูลเก่ียวขอ้งเร่ืองการขายและ
เช่ ากลับคืนท่ี จัด เ ป็นสัญญาเ ช่ าด า เ นินงาน            
ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
3.16 3.19.1 และขอ้ 22 

 
 

 
 
 
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองเร่ืองดงักล่าว  
มีดงัน้ี 

- ท าความเขา้ใจ ประเมินการออกแบบการควบคุม
และการน าการควบคุมไปปฏิบติัของการขาย
และเช่ากลบัคืนตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

- ทดสอบและประเมินวา่การขายและเช่ากลบัคืน 
เขา้เง่ือนไขของลกัษณะการขายและเช่ากลบัคืน
ตามสัญญาเช่าด าเนินงานหรือไม่ 

- ประเมินค่าเช่าท่ีก าหนดโดยผูใ้ห้เช่ากลบัคืนว่า
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ 

- สอบถามผู ้บริหารเพื่อความประเมินความ
สมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองบิน
ท่ีขาย 

- ทดสอบการค านวณก าไรจากการขายและเช่า
กลบัคืนเคร่ืองบิน โดยเปรียบเทียบกบัราคาขาย
เคร่ืองบินและมูลค่ายุติธรรม เพื่อมัน่ใจวา่ก าไร
จากการขายและเช่ากลับคืนเคร่ืองบินบนัทึก
ถูกตอ้ง 

 

ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงคาด
วา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับ           
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง           
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ   
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่    
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วยความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

•  ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ        
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลักฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

•  ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว  ้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบ             
การควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุด         
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 นิติ  จึงนิจนิรันดร์ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.1 3,231,221,279      4,213,756,405     1,475,116,784      3,480,327,664     
เงินลงทนุชัว่คราว 5 -                   316,044,000        -                   300,000,000        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 1,182,410,827      1,119,766,574     711,021,620         727,699,665        
สินคา้คงเหลือ 7 31,401,062           20,557,272          31,401,062           20,557,272          
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอขอคืน 132,528,696         262,664,437        14,919,717           95,245,369          
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น 8 162,803,817         146,332,699        162,803,817         146,332,699        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 79,374,805           59,452,023          54,219,396           50,426,980          

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 4,819,740,486      6,138,573,410     2,449,482,396      4,820,589,649     

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 26.4 251,419,909         61,543,000          190,220,835         -                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 9 -                   -                  4,949,000             4,949,000            
เงินลงทนุในการร่วมคา้ 10 15,216,711           34,749,000          28,420,554           34,749,000          
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 11 47,527,500           48,089,500          47,326,300           48,089,500          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 -                   -                  970,000,000         970,000,000        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 13 338,516,111         285,690,969        328,519,602         274,636,432        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 65,199,789           48,322,800          59,725,453           41,992,053          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 13,321,915           13,159,296          13,321,915           13,159,296          
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว 8 417,393,744         466,388,252        360,214,858         408,785,241        
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 12 32,516,870           13,707,860          41,835,387           26,493,713          

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1,181,112,549      971,650,677        2,044,533,904      1,822,854,235     
รวมสินทรัพย์ 6,000,853,035      7,110,224,087     4,494,016,300      6,643,443,884     

-                       -                      -                       -                      

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 700,000,000         520,000,000        -                   520,000,000        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 4,467,338,935      2,934,203,103     2,647,080,855      2,042,770,648     
รายไดร้อตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 18,967,909           55,629,054          18,967,909           55,629,054          
ประมาณการหน้ีสินคา่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะสั้น 18 128,239,187         133,908,652        92,247,326           113,497,382        
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 23,926,211           22,242,000          22,939,347           18,008,320          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 45,551,482           15,667,612          7,959,237             4,580,823            

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 5,384,023,724      3,681,650,421     2,789,194,674      2,754,486,227     

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
ประมาณการหน้ีสินคา่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน - ระยะยาว 18 644,627,040         299,954,009        629,255,517         292,725,018        
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 222,902,064         176,342,966        211,367,374         169,493,565        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 89,025,658           10,214,834          89,025,658           10,214,834          

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 956,554,762         486,511,809        929,648,549         472,433,417        
รวมหน้ีสิน 6,340,578,486      4,168,162,230     3,718,843,223      3,226,919,644     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 9บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้  

ทนุจดทะเบียน
   หุน้สามญั 625,000,000 หุน้
        มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท 625,000,000         625,000,000        625,000,000         625,000,000        
ทนุท่ีออกและช าระแลว้
   หุน้สามญั 625,000,000 หุน้ 
       มลูคา่หุน้ละ 1.00 บาท ช าระครบแลว้ 625,000,000         625,000,000        625,000,000         625,000,000        

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 3,042,485,943      3,042,485,943     3,042,485,943      3,042,485,943     
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้
ทนุส ารองตามกฎหมาย 21 62,500,000           62,500,000          62,500,000           62,500,000          

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (3,485,130,159)    (676,824,655)      (2,954,812,866)    (313,461,703)      
ส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

  ในบริษทัยอ่ย 1.2 (5,940,185)           (5,940,185)          -                 -                
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 238,915,599         3,047,221,103     775,173,077         3,416,524,240     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (578,641,050)       (105,159,246)      -                 -                
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ (ขาดทนุเกินทนุ) (339,725,451)       2,942,061,857     775,173,077         3,416,524,240     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,000,853,035      7,110,224,087     4,494,016,300      6,643,443,884     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากคา่โดยสาร 14,762,412,651       12,854,802,436       11,619,852,749       12,032,793,553       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,463,207,076         897,813,141            819,970,770            816,355,135            
รายไดอ่ื้น

ดอกเบ้ียรับ 36,606,433              44,454,509              41,601,926              52,110,945              
อ่ืน ๆ 22 676,092,446            499,128,143            638,251,865            485,463,821            
รวมรายได้ 16,938,318,606       14,296,198,229       13,119,677,310       13,386,723,454       

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุคา่โดยสารและการใหบ้ริการ 19,087,496,171       14,902,294,875       14,872,988,890       12,999,517,390       
คา่ใชจ่้ายในการขาย 190,282,395            274,698,850            149,348,256            230,088,083            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 798,227,659            735,989,748            614,376,347            533,352,783            
ตน้ทนุทางการเงิน 118,068,355            41,514,275              109,710,935            41,514,275              

รวมคา่ใชจ่้าย 20,194,074,580       15,954,497,748       15,746,424,428       13,804,472,531       
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 14,147,369              -                      -                      -                      
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (3,269,903,343)       (1,658,299,519)       (2,626,747,118)       (417,749,077)          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 79,074                     6,191,981                79,074                     6,191,981                
ขาดทนุส าหรับปี (3,269,982,417)       (1,664,491,500)       (2,626,826,192)       (423,941,058)          
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีตอ้งไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น     
  ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

(ขาดทนุ) ก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชนพ์นกังาน 19.1 (12,046,584)            2,223,810                (14,766,664)            2,223,810                

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัรายการท่ีตอ้งไมจ่ดัประเภท
  รายการใหมใ่นภายหลงั 15 241,693                   (24,329)                   241,693                   (24,329)                   

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (11,804,891)            2,199,481                (14,524,971)            2,199,481                
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (3,281,787,308)       (1,662,292,019)       (2,641,351,163)       (421,741,577)          

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
หน่วย : บาท

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 11



หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,795,086,715)       (726,100,901)          (2,626,826,192)       (423,941,058)          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (474,895,702)          (938,390,599)          - -

(3,269,982,417)       (1,664,491,500)       (2,626,826,192)       (423,941,058)          

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,808,305,504)       (723,901,420)          (2,641,351,163)       (421,741,577)          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (473,481,804)          (938,390,599)          - -

(3,281,787,308)       (1,662,292,019)       (2,641,351,163)       (421,741,577)          

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (4.47)                       (1.16)                       (4.20)                       (0.68)                       

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (หุ้น) 625,000,000            625,000,000            625,000,000            625,000,000            

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ (3,269,903,343)   (1,658,299,519)   (2,626,747,118)   (417,749,077)     
ปรับปรุงดว้ย
คา่เส่ือมราคา 77,619,150         61,341,152         73,626,798         56,986,429        
คา่ตดัจ าหน่าย 23,916,912         20,680,982         22,553,100         19,678,499        
ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 242,954              1,131,534           242,954              1,131,534          
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน (9,080,025)          (144,513,368)      18,474,872         (152,934,739)     
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,766,468           302,245              1,766,468           (281,183)            
ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในการร่วมคา้ 1,921,600           -                  2,865,127           -                 
ประมาณการหน้ีสินคา่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน

ท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับปี 444,336,386       376,618,377       420,613,263       360,741,579      
รายไดร้อตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ท่ีรับรู้ในปี (โอนกลบั) (36,661,145)        3,316,310           (36,661,145)        3,316,310          
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 50,873,518         61,395,794         43,468,149         54,546,393        
ดอกเบ้ียรับ (36,606,433)        (44,454,509)        (41,601,926)        (52,110,945)       
ดอกเบ้ียจ่าย 14,367,105         1,074,423           6,009,686           1,074,423          
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 14,147,369         -                  -                  -                 

ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (2,723,059,484)   (1,321,406,579)   (2,115,389,772)   (125,600,777)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (94,855,722)        (660,333,453)      3,754,230           (262,000,713)     
สินคา้คงเหลือ (10,843,790)        (3,096,720)          (10,843,790)        (3,096,720)         
ภาษีมลูคา่เพ่ิมรอขอคืน 130,135,741       (28,618,012)        80,325,652         24,871,512        
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น (17,759,897)        1,124,490,868    (17,759,897)        1,197,417,604   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (14,931,498)        (14,609,312)        1,446,756           (13,605,267)       
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (189,876,909)      (61,543,000)        (190,220,835)      -
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว 54,504,506         674,412,800       45,718,869         605,646,778      
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (18,809,010)        (8,138,891)          (15,341,674)        (21,105,189)       

หน่วย : บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

งบกระแสเงินสด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,520,097,650    1,094,460,606    599,162,327       308,794,770      
เงินสดจ่ายคา่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน (106,923,668)      (136,395,800)      (106,923,668)      (136,395,800)     
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,684,211           2,598,485           4,931,027           (635,830)            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 29,883,870         11,027,800         3,378,415           2,035,361          
เงินสดจ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (16,361,004)        (12,984,703)        (16,361,004)        (12,984,703)       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 78,810,824         1,013,831           78,810,824         1,013,831          

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน (1,378,304,180)   660,877,920       (1,655,312,540)   1,564,354,857   
จ่ายภาษีเงินได้ (4,991,284)          (11,569,092)        (5,239,172)          (5,226,813)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,383,295,464)   649,308,828       (1,660,551,712)   1,559,128,044   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับคืนจากเงินลงทนุชัว่คราว 316,044,000       - 300,000,000       -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุชัว่คราว -                  (16,044,000)        - -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในการร่วมคา้ 3,463,319           - 3,463,319           -
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทนุในการร่วมคา้ -                  (34,749,000)        - (34,749,000)       
เงินสดรับ (จ่าย) ส าหรับเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 562,000              (778,000)             763,200              (778,000)            
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  - - (245,000,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 4.2 (181,441,318)      (123,554,750)      (177,218,678)      (115,500,907)     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 180,000              38,500                180,000              38,500               
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 39,502,395         43,431,525         32,274,370         35,567,256        
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 178,310,396       (131,655,725)      159,462,211       (360,422,151)     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่าย (15,441,528)        - (7,084,110)          -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000       520,000,000       -                  520,000,000      
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (520,000,000)      - (520,000,000)      -
เงินสดรับคา่หุน้ของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                  255,000,000       -                  -
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 164,558,472       775,000,000       (527,084,110)      520,000,000      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสด
และรายการเทียบเทา่เงินสด 57,891,470         (5,504,542)          22,962,731         9,117,776          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (982,535,126)      1,287,148,561    (2,005,210,880)   1,727,823,669   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,213,756,405    2,926,607,844    3,480,327,664    1,752,503,995   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4.1 3,231,221,279    4,213,756,405    1,475,116,784    3,480,327,664   

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้ งข้ึนเป็นบริษทัจ ากัดตามกฎหมายไทย          
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินธุรกิจหลกัคือการใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสาร
ทางอากาศ  

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพบริษทัจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั เป็น บริษทั สายการบินนกแอร์ 
จ ากดั (มหาชน) กบักระทรวงพาณิชย ์และเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 บริษทัไดรั้บอนุมติัจาก 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัไดแ้ก่ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย โดยถือหุน้ร้อยละ 39.20 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ
บริษทัและไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษทั 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั แสดงขาดทุน
สุทธิจ านวน 3,269.98 ลา้นบาท และ 2,626.83 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มี
หน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ านวน 564.28 ลา้นบาท และ 339.71 ลา้นบาท 
ตามล าดบั และงบการเงินรวมแสดงขาดทุนเกินทุนจ านวน 339.73 ลา้นบาท นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 บริษทัมีการด ารงสัดส่วนทางการเงินท่ีส าคญัไม่เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้
สัญญาวงเงินสินเช่ือหนังสือค ้ าประกนัท่ีท าไวก้ับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จากปัจจยัดงักล่าว 
แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัย่อยเช่ือว่าการจดัท างบการเงินโดยใช้ขอ้สมมติท่ีว่ากลุ่มบริษทัจะด าเนินงานต่อเน่ืองยงัคง
เหมาะสม เน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
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1. บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2560 
จาก Scoot Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่แห่งหน่ึง ยืนยนัท่ีจะให้การสนบัสนุนทางการเงิน
แก่บริษทัยอ่ยดงักล่าว เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปไดส้ าหรับระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 
12 เดือน นบัจากวนัท่ีในจดหมายดงักล่าว 

2. เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
และทุนท่ีออกและเรียกช าระจากเดิม 625.00 ลา้นบาท เป็น 1,406.25 ลา้นบาท โดยการออก 
หุ้นสามญัใหม่จ  านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อน าเสนอในท่ีประชุม      
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 31.4) 

3. บริษทัไดรั้บจดหมายผอ่นผนัจากสถาบนัการเงินให้ด ารงสัดส่วนทางการเงินดงักล่าวจนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ผลกระทบจากกรณีส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) (เดิมช่ือกรมการบินพลเรือน 
(บพ.))ไม่ผา่นการตรวจประเมินของ The International Civil Aviation Organization (ICAO) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการเตรียมการรองรับการตรวจสอบจากส านกังานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) (เดิมช่ือ กรมการบินพลเรือน (บพ.)) โดยมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือ
การด าเนินงาน รวมทั้งมีการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมกบับุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งให้ด าเนินงาน
ตามคู่มืออยา่งเขม้งวด โดยแผนงานดงักล่าวไดร้วมถึงการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบจาก
หน่วยงานทางการบินของประเทศต่างๆ อีกดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัทบทวนแผนการด าเนินงานในการขยายตลาดต่างประเทศเพื่อ
รองรับสถานการณ์ในอนาคต โดยในขณะน้ี ผลกระทบดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีนัยส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เพื่อประกอบกิจการ         
น าเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000 บาท บริษทัไดเ้ขา้
ถือหุน้ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว และผูบ้ริหารของบริษทัไดเ้ขา้ถือหุ้นร้อยละ 51 
มีผลใหบ้ริษทัมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานในบริษทัดงักล่าว 
ซ่ึงบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 49,000 บาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษทัมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทัใหม่
แห่งหน่ึง เพื่อให้เขา้ร่วมทุนกบั Scoot Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และบริษทั 
เพื่อนน ้ ามิตร จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อด าเนินธุรกิจสายการบินราคา
ประหยดัระหวา่งประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีสัดส่วน
การลงทุนระหวา่งบริษทั Scoot Pte. Ltd. และบริษทั เพื่อนน ้ ามิตร จ ากดั เป็นร้อยละ 49 ร้อยละ 49 
และร้อยละ 2 ตามล าดบั และอนุมติัให้บริษทัจดัหาเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัดงักล่าว เป็นจ านวนไม่เกิน 
970 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2557 บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เพื่อเขา้ร่วมทุนตามมติ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัประจ าปี 2557 ของบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ โดยมีทุนจดทะเบียน
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 49,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 51,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็น
ทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 10 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัได้เขา้ถือหุ้นสามญัจ านวน 49,000 หุ้น กรรมการของ
บริษทัถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 50,000 หุ้น และบุคคลภายนอกถือหุ้นบุริมสิทธิจ านวน 1,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 49 ร้อยละ 50 และร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษทัดงักล่าว ตามล าดบั 
โดยบริษทัพิจารณาวา่บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัเน่ืองจากบริษทัมีอ านาจใน
การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานในบริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ดงันั้นบริษทั
จึงบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ านวน 4.90 ลา้นบาท 
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติรับทราบการจดัตั้งบริษทั นกมัง่คัง่ 
จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยและมีมติอนุมติัให้บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั เขา้ลงทุนในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยโดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 25 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
หุ้นสามญัจ านวน 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพื่อให้ด าเนินการเป็นบริษทัร่วมทุน และมีมติ
อนุมติัให้ลงนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ในวงเงิน 970 ลา้นบาท ตามมติ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 ของบริษทั  
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นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2557 บริษทัไดล้งนามในสัญญาดงัต่อไปน้ี 
1. Joint Venture Agreement ระหวา่งบริษทั บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั Scoot Pte. Ltd. บริษทั เพื่อนน ้ ามิตร 

จ ากดั และบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั โดยสัญญาดงักล่าวก าหนดให้มีการลงทุนในบริษทั 
สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั เป็นจ านวน 2,000 ลา้นบาท โดยคู่สัญญาทั้งหมดจะลงทุนเป็นงวดๆ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้น Share Subscription Agreement  

2. Share Subscription Agreement ระหวา่งบริษทั บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั Scoot Pte. Ltd. บริษทั             
เพื่อนน ้ามิตร จ ากดั บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั และผูถื้อหุ้นเดิมของ บริษทั สายการบิน
นกสกู๊ต จ ากดั โดยสัญญาดงักล่าวมีการก าหนดให้เพิ่มทุนของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 
เป็นงวดๆ จากจ านวน 25 ลา้นบาท จนกระทัง่มีจ  านวน 2,000 ลา้นบาท ตามระยะเวลา จ านวนเงิน
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญาดงักล่าว ซ่ึงเม่ือมีการลงทุนครบเป็นจ านวน 2,000 ลา้นบาท สัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ของบริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั Scoot Pte. Ltd. และ
บริษทั เพื่อนน ้ามิตร จ ากดั จะเป็นร้อยละ 49 ร้อยละ 49 และร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ทั้งน้ี คู่สัญญาทั้งหมดตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนท่ีก าหนดในสัญญา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง          
ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญา คู่สัญญาท่ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาสามารถบอกเลิก
สัญญาโดยการแจง้แก่คู่สัญญาฝ่ายอ่ืนๆ 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดซ้ื้อหุ้นสามญั
ของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั จ านวน 1 หุน้ มูลค่า 100 บาท และบนัทึกเป็นเงินลงทุนระยะยาว 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากทุน
จดทะเบียนจ านวน 25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 1,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
จ านวน 874,998 หุ้น เป็นจ านวน 87.50 ลา้นบาท ท าให้บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั มีสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 43.75 โดยบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั พิจารณาวา่บริษทั 
สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด เป็นบริษทัย่อย เน่ืองจากบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั มีอ านาจในการตดัสินใจ
เก่ียวกบันโยบายทางการเงินและการด าเนินงานในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั 
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ส่ิงตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ไดม้าที่รับรู้ ณ วนัที่ซ้ือในการจดัท า
งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปี 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

 หน่วย : บาท 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้า  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 196,495,118  
เงินประกนัเก่ียวกบัเคร่ืองบิน 607,985 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 47,728  
อุปกรณ์สุทธิ 4,477  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 2,000  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (3,806,831) 

รวม 193,350,477 
หกั ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหเ้ป็นเงินสด 87,499,900 

        ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามสัดส่วนในส่วนไดเ้สีย 
            จากการรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในผูถู้กซ้ือ 108,759,740  

ส่วนเกินของมูลค่าการลงทุนท่ีสูงกวา่ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 2,909,163  

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จะไม่ไดป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต จากส่วนเกินของมูลค่าการลงทุนท่ีสูงกวา่
ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวม จึงบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ทั้งจ านวน 

เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิมจ านวน 200 
ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 500 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 3,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 100 บาท บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว
จ านวน 1,500,000 หุน้ เป็นจ านวน 150 ลา้นบาท ท าให้ บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั มีสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 47.5 โดยการเพิ่มสัดส่วนของเงินลงทุนดงักล่าว
ส่งผลใหบ้ริษทัมีส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยจ านวน 2.79 ลา้นบาท ซ่ึง
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2557 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิมจ านวน 
500 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,500 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดซ้ื้อ
หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 4,975,001 หุน้ เป็นจ านวน  497.50 ลา้นบาท ท าให้ บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั คิดเป็นร้อยละ 49.0 โดยการเพิ่มสัดส่วนของ
เงินลงทุนดงักล่าวส่งผลให้บริษทัมีส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อยอีก
จ านวน 3.15 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนของผูถื้อหุ้น ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
บริษทัมีส่วนต ่าจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 5.94 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั มีมติเพิ่มทุน
จ านวน 500 ลา้นบาท จากเดิม 1,500 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,000 ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุนจ านวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท ซ่ึงบริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ย่อยของบริษทัได้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวจ านวน 2,450,000 หุ้น และได้จ่ายช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวเป็นจ านวน 245 ลา้นบาท ท าให้ บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั ยงัมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั สาย
การบินนกสกู๊ต จ  ากดั คิดเป็นร้อยละ 49.0 โดยบริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั ไดด้ าเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2558  

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
2.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2544  เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554  เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554”   
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2.3 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยไดต้ดัรายการระหว่างกนัและ

ยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

บริษทั ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน 
ในประเทศ 

วนัที่จดทะเบียน 
จัดตั้งบริษทั 

อตัราการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

บริษทัย่อยทางตรง    ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

    2559 2558 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั น าเท่ียวและธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว 
ไทย 4 เมษายน 2557 49 49 

บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง
สินคา้และไปรษณียภณัฑ ์
ทางอากาศ 

ไทย 
 

13 มิถุนายน 2557 49 49 

บริษทัย่อยทางอ้อม      
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต 
จ ากดั* 

ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง
สินคา้และไปรษณียภณัฑ ์
ทางอากาศ 

ไทย 
 

30 ตุลาคม 2556 24.01 24.01 

* บริษทัยอ่ยของบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั 

2.4 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
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2.5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคต 

มีดงัน้ี 
2.5.1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)  สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)  ก าไรต่อหุน้  
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) 
ฉบบัท่ี 41 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
เกษตรกรรม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  

 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 เงินท่ีน าส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยัในการก าหนดใหเ้คร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีแสดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการน้ี  

2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ และมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  การน าเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559)  สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559)  งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559)  รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559)  ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 
ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

    กบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2559) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ และการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) 

 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2559) ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่า 

และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2559) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เงินท่ีน าส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางการบัญชี  
แนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
บริษทัและบริษทัย่อยมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ  และเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท 
และบตัรเงินฝากท่ีถึงก าหนดภายในสามเดือนตั้งแต่วนัท่ีไดม้า โดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้
เป็นหลกัประกนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราวไดแ้ก่บตัรเงินฝากและเงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดเกินกวา่สามเดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึง
แสดงในราคาทุน  

3.3 ลูกหน้ีการคา้และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ จ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงิน 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณ
ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้ 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การรวมธุรกิจ  
บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุม หมายถึงอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ
เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอ านาจในการควบคุม 
บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งน าสิทธิในการออกเสียงท่ีเกิดข้ึนมารวมในการพิจารณา วนัท่ีซ้ือกิจการ
คือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ  การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

ค่าความนิยมจะวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึง
การรับรู้จ านวนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์
ท่ีระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหว้ดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยก่อข้ึน 
เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย
ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนั
ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

บริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น 
ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถูกปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้า่การปันส่วน
ดงักล่าวจะท าใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม 

การเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของของบริษทัในบริษทัยอ่ยท่ีมิไดเ้ป็นผลจากการ
ท่ีบริษทัสูญเสียการควบคุมบริษทัยอ่ยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
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3.6 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 

เงินลงทุนในการร่วมคา้แสดงตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม และแสดงตามวิธีราคาทุนหัก
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3.7 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยแสดงตามวิธีราคาทุน              
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.8 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี  

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี หรือตามอายสุัญญา 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 5 ปี หรือตามอายสุัญญา 
เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ส านกังาน อุปกรณ์ส่ือสารและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5  ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 ปี และ 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 3-5 ปี หรือ
ตามอายขุองสัญญา 

3.10 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
บริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการของ
บริษทัซ่ึงสามารถน าไปแลกตัว๋โดยสาร 

บริษทัปันส่วนรายไดค้่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการให้กบัคะแนนสะสม ซ่ึงค านวณจาก
ประมาณการอตัราการใชสิ้ทธิแลกคะแนนสะสมจากคะแนนสะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นรายได้
รอการตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้และรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิแลกคะแนน
สะสม และไดใ้ชบ้ริการโดยสาร  
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3.11 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

3.11.1 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผน 
 บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผนตลอดอายุสัญญาเช่า

เคร่ืองบินเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว 
ค านวณจากค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินในแต่ละรอบต่อจ านวนชัว่โมงบินและบนัทึก
ประมาณการนั้นตามชัว่โมงบินท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.11.2 ประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน 
 บริษทับนัทึกประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบินเม่ือส่งคืนให้แก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือครบ

ก าหนดสัญญาเช่าด าเนินงาน ตลอดอายุสัญญาเช่า ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวค านวณตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช่า โดยอาศยัขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตและประสบการณ์ของบริษทั 

3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.12.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบ
อีกส่วนหน่ึงในจ านวนท่ีเท่ากนัแต่ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ บริษทับนัทึก
เงินจ่ายสะสมกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

3.12.2 ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าวค านวณ
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการจาก
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตโดย
ค านวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภยั อนัได้แก่ เงินเดือน
พนกังาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้น
การค านวณประมาณการหน้ีสินอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลไทย 

บริษทัจะรับรู้ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในปีท่ีเกิดรายการ 
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3.12.3 เงินสะสมส าหรับนกับิน 

บริษทัมีผลประโยชน์ให้แก่พนักงานในต าแหน่งนักบินเม่ือเกษียณอายุหรือลาออกตาม
ระเบียบ หรือสูญเสียใบอนุญาต โดยบริษทัจะสะสมเงินให้แก่นกับินโดยพิจารณาจากจ านวน
เท่ียวบินท่ีท าการบินในแต่ละเดือนและอายุงานของนกับินตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทั 

3.13 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากค่าโดยสารรับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้บริการแก่ผูโ้ดยสารตามตารางเท่ียวการบินท่ี
ระบุในบตัรโดยสาร โดยเงินรับจากการจ าหน่ายตัว๋โดยสารท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายไดจ้ะบนัทึกเป็น
รายไดรั้บล่วงหนา้ในหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ 

ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.14 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในงวดปัจจุบนัค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี ก าไรทางภาษีแตกต่าง
จากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ไดร้วม
รายการท่ีสามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรายการท่ีไม่สามารถ
ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค านวณโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
บงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
จะถูกปรับลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณดว้ยอตัราภาษีท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ี
คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.15 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
รายการบญัชีท่ีเป็นตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น  

ก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการช าระเงินและการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.16 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

การขายและเช่ากลบัคืนท่ีจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
หากราคาขายมีจ านวนเทียบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมอยา่งเห็นไดช้ดั บริษทัจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการขายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  
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หากราคาขายมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม บริษทัรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการขายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที เวน้แต่บริษทัจะไดรั้บชดเชยผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
โดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตท่ีต ่ากว่าราคาตลาด ในกรณีน้ีบริษทัจะบนัทึกผลขาดทุนจากการขายเป็น
รายการรอการตดับญัชีและตดัจ าหน่ายตามสัดส่วนของจ านวนค่าเช่าท่ีจ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลา
ท่ีบริษทัคาดวา่จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยท่ี์เช่า  

หากราคาขายมีจ านวนสูงกวา่มูลค่ายติุธรรม บริษทัจะรับรู้จ านวนท่ีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมเป็นรายการ
รอการตดับญัชีและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชป้ระโยชน์สินทรัพยท่ี์เช่า  

3.17 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุน ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี 

3.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินฝากสถาบนัการเงิน          
เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้ เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระ
ค ้ าประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน และเจ้าหน้ีการค้า ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะ
ส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น
ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดย
การวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีใช้
ตามเกณฑ์ตามที่กล่าวยกเวน้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) รายการเช่าภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) และการวดัมูลค่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่มูลค่ายุติธรรม 
เช่น มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) หรือมูลค่าจากการใช้
ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) 
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตาม 
ล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่ายุติธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.19 ประมาณการทางบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.19.1 ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบัญชี ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดย
ดุลยพินิจท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 
ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณค่าซ่อมเคร่ืองบินในแต่ละรอบตามแผนการซ่อมบ ารุง 
และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับการปรับสภาพเคร่ืองบินเม่ือครบก าหนด ส่งคืน
เคร่ืองบินตามสัญญาเช่า โดยจะพิจารณาเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมในสัญญาเช่า และ
แผนการซ่อมบ ารุงท่ีได้รับจากแผนกวิศวกรรม ข้อมูลเสนอราคาจากผูซ่้อม ข้อมูลท่ี
เกิดข้ึนจริงในอดีต และประสบการณ์ของผูบ้ริหาร ทั้งน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.11 
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การรับรู้ก าไรจากขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ในการพิจารณาการขายและเช่ากลบัคืนท่ีจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ผูบ้ริหารของบริษทั 
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีสาระส าคญัในการพิจารณาความเหมาะสมของสัญญาเช่าว่าเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์การเช่าด าเนินงาน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองบิน และค่าเช่ากลบัคืนหาก
ราคาขายมีจ านวนเทียบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นไดช้ัด บริษทัจะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการขายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที ขอ้มูลเพิ่มเติมได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.16 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจยัท่ีใช้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพนั
ดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะ
ใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมกลุ่มบริษทั พิจารณา
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้ง
จ่ายช าระผลประโยชน์ และมีอายุครบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.12.2 

3.19.2 แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษัทมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้ น 
ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจ
เป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชี
หนา้ในเร่ืองของ 

การวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
รายละเอียดของการวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 3.18 และขอ้ 29.5 
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4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
เงินสดในมือ  23,730,726    24,946,981   19,255,069   23,219,600  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั  774,971,337    799,796,272   240,722,676   287,556,575  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย ์  1,342,519,216    1,238,736,169   475,139,039   1,119,274,506  
บตัรเงินฝาก (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.35 -        

3.00 ต่อปีโดยมีระยะครบก าหนด        
ภายใน 3 เดือน) 1,090,000,000   2,150,276,983   740,000,000   2,050,276,983  
รวม 3,231,221,279   4,213,756,405  1,475,116,784   3,480,327,664  

4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและการเพิ่มข้ึนของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 16,681,147   23,024,260   15,802,531   23,019,780  

บวก  ซ้ือระหวา่งปี 171,661,147  117,211,637  168,219,422   108,283,658  
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งปี (181,441,318)  (123,554,750)  (177,218,678)   (115,500,907) 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 6,900,976  16,681,147  6,803,275   15,802,531  
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินลงทุนชัว่คราว ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
บตัรเงินฝาก         

(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.82 - 2.30 ต่อปี โดยมี 
อายคุรบก าหนด 4-6 เดือน) -  300,000,000  -  300,000,000 

บญัชีเงินฝากประจ า        
(อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.10 ต่อปี โดยมี 

อายคุรบก าหนด 12 เดือน) -  16,044,000  -  - 
รวม -  316,044,000  -  300,000,000 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
6.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 5,803,337   4,621,262   18,945,899   7,461,073  

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 376,942,834   179,559,293   79,394,123   76,784,696  
รวม 382,746,171   184,180,555   98,340,022   84,245,769  

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,704,507)   (9,938,039)  (11,121,079)   (9,354,611) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 371,041,664   174,242,516   87,218,943   74,891,158  
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหน้ีอ่ืน        
ค่าเช่าเคร่ืองบินจ่ายล่วงหนา้ 248,723,585   185,226,371   245,956,865   165,976,058  
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 183,573,147   92,747,733   99,392,572   81,455,937  
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 1,601,776   3,311,937   20,099,614   10,604,261  
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 15,574,853   11,094,567   12,666,936   8,806,043  
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการอ่ืน 4,968,287   7,864,249   1,304,360   6,940,581  
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 1,068,799   11,844,830   1,661,279   12,966,755  
เงินทดรองจ่าย - กิจการอ่ืน 14,023,527   24,352,463   12,308,068   24,040,063  
เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเคร่ืองบิน        

และเคร่ืองยนต ์ 210,841,747   504,536,293   174,301,465   315,076,334  
ค่าน ้ ามนัจ่ายล่วงหนา้ 62,749,703   66,882,340   1,959,748  - 
อ่ืนๆ 68,243,739   37,663,275   54,151,770   26,942,475  

รวมลูกหน้ีอ่ืน 811,369,163  945,524,058  623,802,677  652,808,507 
รวม 1,182,410,827   1,119,766,574   711,021,620   727,699,665 

6.2 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 84,011,234   71,307,207   71,624,394   56,264,903  
เกินก าหนดช าระ -  นอ้ยกวา่ 1 เดือน 39,907,889   37,355,448   9,130,149   10,377,116  

 -  1 เดือน ถึง 2 เดือน 23,380,607   16,043,781   1,224,336   1,861,819  
 -  2 เดือน ถึง 4 เดือน       147,404,247   19,414,734   1,265,796   3,187,749  
 -  4 เดือน ถึง 1 ปี 76,261,950   28,322,606   3,974,268   817,403  
 -  มากกวา่ 1 ปี ข้ึนไป 11,780,244   11,736,779   11,121,079   11,736,779  

 382,746,171   184,180,555   98,340,022   84,245,769  
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (11,704,507)   (9,938,039)  (11,121,079)   (9,354,611) 

รวม  371,041,664   174,242,516   87,218,943   74,891,158  
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7. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 12,777,174   4,484,781   12,777,174   4,484,781  
อาหารและเคร่ืองด่ืม 998,497   198,922   998,497   198,922  
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองอ่ืนๆ 17,625,391   15,873,569   17,625,391   15,873,569  

รวม 31,401,062   20,557,272   31,401,062   20,557,272  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2559  2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม           14.03  27.05 

8. เงินประกนัและเงินมัดจ าเกีย่วกบัเคร่ืองบิน 
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ระยะส้ัน        
เงินประกนั - ค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต ์  162,803,817   146,332,699   162,803,817   146,332,699  
รวม 162,803,817   146,332,699   162,803,817   146,332,699  

        
ระยะยาว        
เงินประกนั - ค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต ์  97,199,472   143,818,931   40,020,586   86,215,920  
เงินมดัจ า - ค่าจดัหาเคร่ืองบิน  320,194,272   322,569,321   320,194,272   322,569,321  
รวม 417,393,744   466,388,252   360,214,858   408,785,241  

เงินประกนัค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนตเ์ป็นเงินค ้าประกนัการเช่าเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าด าเนินงาน และ
การเช่าเคร่ืองยนต์ระยะสั้ นเพื่อใช้ระหว่างน าเคร่ืองยนต์ท่ีมีอยู่ไปซ่อมบ ารุง ซ่ึงจะได้รับคืนเม่ือครบ
ก าหนดการเช่า 
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ส าหรับเงินมดัจ าค่าจดัหาเคร่ืองบิน เป็นเงินมดัจ าการสั่งซ้ือเคร่ืองบินกบัผูผ้ลิต ซ่ึงจะก าหนดให้บริษทัจ่ายเงิน
ค่ามดัจ าเป็นงวด  ๆก่อนการรับมอบเคร่ืองบินตามอตัราและระยะเวลาท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาซ้ือขายเคร่ืองบินกบั
ผูผ้ลิต  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดมี้การท าสัญญาขาย และเช่ากลบัเคร่ืองบินท่ีได้
สั่งซ้ือดงักล่าวบางส่วนตามสัญญาเช่าด าเนินงาน ซ่ึงการขายและเช่ากลบัจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือมีการส่งมอบ
เคร่ืองบิน โดยก าหนดอายุสัญญาเช่า 12 ปี อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ีท าสัญญาขายและเช่ากลบัเคร่ืองบินดงักล่าว 
ผูซ้ื้อเคร่ืองบินจะรับผดิชอบช าระเงินมดัจ าค่าจดัหาเคร่ืองบินดงักล่าวขา้งตน้แทนบริษทัทั้งหมด 

ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัไดรั้บและส่งมอบเคร่ืองบินให้ผูใ้ห้เช่าตาม
สัญญาขายและเช่ากลบัขา้งตน้บางส่วน และไดรั้บรู้ก าไรจากการขายและเช่ากลบัเคร่ืองบินตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จ านวน 312.72 ล้านบาท และ 182.80  
ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุ ขอ้ 22)  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

บริษัท ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน 
ในประเทศ 

อัตรา 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ทุนช าระแล้ว 
(บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
วิธีราคาทุน 

(บาท) 
   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559  2558 
บริษัทย่อยทางตรง          
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั น าเท่ียวและธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว 
ไทย 49 49 100,000 100,000 49,000  49,000 

บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง
สินคา้และไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ 

ไทย 
 

49 49 10,000,000 10,000,000 4,900,000  4,900,000 

บริษัทย่อยทางอ้อม          
บริษทั สายการบิน 

นกสกู๊ต จ ากดั* 
ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง
สินคา้และไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ 

ไทย 
 

24.01 24.01 2,000,000,000 2,000,000,000 -  - 

 รวม   4,949,000  4,949,000 
* บริษทัยอ่ยของบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั 
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10. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในบริษทั Air 
Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์เพื่อประกอบธุรกิจพฒันา
ระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่งสายการบิน โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่ากบั 5.4 ลา้นเหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ โดยใหบ้ริษทัลงทุนในอตัราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2558 บริษทัไดล้งนามในสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) และ
สัญญาท่ีเก่ียวขอ้งใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. กบั Scoot Pte Ltd. และ TOD Holdings Co., Ltd. 
โดยให้บริษทั Scoot Pte Ltd. และ TOD Holdings Co., Ltd. มีสัดส่วนการลงทุนในอตัราร้อยละ 25 ร้อยละ 25 
และร้อยละ 50 ตามล าดบั  

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2558 บริษทัไดล้งทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. จ  านวน 1.35 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 34.75 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนการลงทุนในอตัราร้อยละ 25 ตามท่ีระบุใน
สัญญา โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd.  อยูใ่นระหวา่งการเตรียม
ความพร้อมเพื่อประกอบธุรกิจพฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่งสายการบิน 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ไดมี้การเพิ่มทุนจากเดิม 5.4 ลา้นหุ้น 
เป็น 6.75 ลา้นหุน้ โดยขายหุ้นส่วนท่ีเพิ่มข้ึนให้แก่ ANA Holidings, Inc. และ Cebu Air, Inc. และเพื่อให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของสัญญาร่วมทุนท่ีก าหนดให้ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นสายการบินทุกรายมีสัดส่วนการ
ลงทุนและถือหุ้นในจ านวนท่ีเท่าเทียมกนัคิดเป็นรายละร้อยละ15 และ VaultPAD Ventures Limited ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Air Black Box Asia Pacific Pte 
Ltd. จากเดิมร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 15 โดยขายหุ้นสามญัให้แก่ ANA Holdings, Inc. และ Cebu Air, 
Inc. ในสัดส่วนท่ีเท่ากนัเป็นจ านวนรวม 337,500 หุ้น ทั้งน้ีบริษทัมีผลขาดทุนจากการขายหุ้นดงักล่าว
เป็นจ านวน 1.92 ลา้นบาท และ 2.87 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

     2559  2558 
     บาท  บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     34,749,000  34,749,000 
จ าหน่าย         (6,328,446)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     28,420,554      34,749,000 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 หน่วย  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
    2559  2558 

   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
ลกัษณะธุรกิจ : พฒันาระบบการจองบตัร     
โดยสารระหวา่งสายการบิน      

ประเทศท่ีจดัตั้ง : สิงคโปร์      
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีบริษทัถือ  ร้อยละ  15.00  25.00 
มูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย บาท  15,216,711  34,749,000 
มูลค่าเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน บาท  28,420,554  34,749,000 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ บาท   14,147,369  - 
ทุนเรียกช าระ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  7,638,240  5,400,000 
สินทรัพยร์วม เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  5,503,703  5,400,000 
หน้ีสินรวม เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์        176,809  - 

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีดงัน้ี 

บริษัท  งบการเงนิรวม 
   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2559 2558 
     สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ราคาทุน สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ราคาทุน 

     ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 
บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั     1.04 6,877,500 1.13 7,439,500 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์  
   เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

  
15.00 40,650,000 15.00 40,650,000 

รวม      47,527,500  48,089,500 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED 47



 
- 29 - 

 
 

บริษัท  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2559 2558 
     สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ราคาทุน สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ราคาทุน 

     ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 
บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั     1.01 6,676,300 1.13 7,439,500 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์  
   เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 

   
15.00 40,650,000 

 
15.00 

 
40,650,000 

รวม      47,326,300  48,089,500 

11.1 เงินลงทุนในบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
ในปี 2547 บริษทัไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั และตอ้งเขา้ร่วม
ถือหุน้ของบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ตามขอ้ก าหนด  

บริษทั วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญั 6,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามคุณสมบติัของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. หุน้สามญัประเภท ก. จ านวน 6,000,000 หุน้ ถือไดเ้ฉพาะรัฐบาลไทย และบุคคลอ่ืนท่ีรัฐบาลอนุมติั 
2. หุ้นสามญัประเภท ข. จ  านวน 600,000 หุ้น ถือไดเ้ฉพาะบริษทัการบิน ซ่ึงท าการบินเป็นประจ า

เขา้ยงัประเทศไทย และ/หรือท าการบินเป็นประจ าภายในประเทศไทย ตามก าหนดเวลาท่ีพิมพ์
โฆษณาไวใ้นตารางเท่ียวการบิน 

ขอ้บงัคบัของบริษทั วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ก าหนดมิให้มีการจ่ายเงินปันผล แต่ผูถื้อหุ้น
จะไดรั้บส่วนลดค่าธรรมเนียมในการบริการน าร่อง (Air Navigation Facility Charge) และสัดส่วน
การถือหุ้นจะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามการจดัสรรของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากดั โดยค านวณจากเท่ียวบินรวมในแต่ละปีของหมู่สมาชิก เงินค่าหุ้นดงักล่าวจะรับคืนไดเ้ม่ือ
ถอนตวัจากการเป็นสมาชิก 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดล้ดหุ้นจ านวน 7,632 หุ้น ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงิน
ค่าหุ้นจ านวน 763,200 บาทแลว้ ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัดงักล่าวลดลงจาก
ร้อยละ 1.13 เป็นร้อยละ 1.01 

11.2 เงินลงทุนในบริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมทุนกบันิติบุคคลต่างประเทศแห่งหน่ึงและนิติบุคคล
ในประเทศอีกแห่งหน่ึง ในบริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟล์ท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นศูนยจ์ดัการอบรมนกับิน ในจ านวนเงิน 1.25 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของการร่วมทุนดงักล่าว 

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557 บริษทัท าสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ในวงเงิน
จ านวน 970 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเฉล่ียระยะเวลา 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง บวกร้อยละ 0.50 ต่อปีซ่ึงก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายปี เงินให้กู ้ยืมน้ีไม่มี
หลกัประกนัและครบก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจ านวน 970 ลา้นบาท             
(ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 

ทั้งน้ี บริษทัไดมี้หนงัสือยืนยนัแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าววา่จะไม่เรียกช าระดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 จ านวน 33.02 ลา้นบาท และ 18.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 
เดือนนบัจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัจึงไดแ้สดงดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 25.1) 
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13. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 
1 มกราคม 

2559 
 

 

 

 

 

 

 31 ธันวาคม  
2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 84,515,902  1,677,208  (383,635)  11,246,544  97,056,019 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 19,485,448  43,877,355  -  4,824,352  68,187,155 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 17,799,979  2,610,701  (1,093,202)  164,620  19,482,098 
อุปกรณ์ส านกังาน 28,146,183  4,758,372  (1,220,565)  902,256  32,586,246 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 161,474,458  22,285,027  (29,782,842)  217,484  154,194,127 
อุปกรณ์ส่ือสาร 6,987,377  1,167,808  (1,400,389)  -  6,754,796 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 150,048,029  33,600,606  (1,040,400)  60,816,750  243,424,985 
ยานพาหนะ 11,936,200  -  -  -  11,936,200 
อาคารเช่าระหว่างปรับปรุง          
และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 66,129,164  20,889,833  -   (78,172,006)  8,846,991 
รวมราคาทุน 546,522,740  130,866,910  (34,921,033)  -  642,468,617 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (50,647,149)  (14,604,310)  383,632  -  (64,867,827) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (5,596,225)  (6,920,141)  -  -  (12,516,366) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (10,130,230)  (2,634,358)  969,570  -  (11,795,018) 
อุปกรณ์ส านกังาน (14,390,616)  (4,735,127)  1,090,227  -  (18,035,516) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (119,049,245)  (15,660,377)  29,713,451  -  (104,996,171) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (5,298,469)  (704,356)  1,379,314  -  (4,623,511) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (47,510,747)  (31,899,473)  962,221  -  (78,447,999) 
ยานพาหนะ (8,209,090)  (461,008)  -  -  (8,670,098) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (260,831,771)  (77,619,150)  34,498,415  -  (303,952,506) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 285,690,969        338,516,111 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 
1 มกราคม 

2558 
 

 

 

 

 

 

 31 ธันวาคม  
2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 64,518,066    1,807,329    (3,014,728)   21,205,235    84,515,902  
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 19,485,448   -  -  -   19,485,448  
เคร่ืองใชส้ านกังาน 13,813,612    4,631,580    (1,130,189)   484,976    17,799,979  
อุปกรณ์ส านกังาน 24,048,783    4,175,216    (1,904,131)   1,826,315    28,146,183  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 162,469,251    18,613,994    (19,686,687)   77,900    161,474,458  
อุปกรณ์ส่ือสาร 7,081,353    797,718    (891,694)  -   6,987,377  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 112,682,792    14,720,847    (565,879)   23,210,269    150,048,029  
ยานพาหนะ 11,936,200   -  -  -   11,936,200  
อาคารเช่าระหว่างปรับปรุง          
และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 63,928,984    49,048,254    (43,379)   (46,804,695)   66,129,164  
รวมราคาทุน 479,964,489   93,794,938    (27,236,687)  -   546,522,740  

          
ค่าเส่ือมราคาสะสม  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  (38,460,170)   (14,933,246)   2,746,267   -   (50,647,149) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า  (3,281,432)   (2,314,793)  -  -   (5,596,225) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน  (9,381,056)   (1,825,031)   1,075,857   -   (10,130,230) 
อุปกรณ์ส านกังาน  (12,513,951)   (3,633,960)   1,757,295   -   (14,390,616) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (126,123,003)   (12,591,939)   19,665,697   -   (119,049,245) 
อุปกรณ์ส่ือสาร  (5,509,236)   (639,685)   850,452   -   (5,298,469) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  (23,791,246)   (24,264,509)   545,008   -   (47,510,747) 
ยานพาหนะ  (7,071,101)   (1,137,989)  -  -   (8,209,090) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (226,131,195)   (61,341,152)   26,640,576   -   (260,831,771) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  253,833,294          285,690,969  

 
 
 
 
 
 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม         
2559       บาท  77,619,150 
2558       บาท  61,341,152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมทั้งจ  านวนแลว้ แต่ยงัคง
ใชง้านอยูข่องบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ านวน 149.89 ลา้นบาท และ 152.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2559  
 

 
 

 
 

 2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน   

        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 76,894,294  -  (383,635)  11,246,544  87,757,203 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 19,485,448  43,877,355  -  4,824,352  68,187,155 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 17,799,979  2,610,701  (1,093,202)  164,620  19,482,098 
อุปกรณ์ส านกังาน 24,237,149  4,091,458  (1,220,565)  902,256  28,010,298 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 159,017,790  21,746,825  (29,782,842)  217,484  151,199,257 
อุปกรณ์ส่ือสาร 6,987,377  1,167,808  (1,400,389)  -  6,754,796 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 148,372,029  33,548,606  (1,040,400)  60,816,750  241,696,985 
ยานพาหนะ 11,936,200  -  -  -  11,936,200 
อาคารเช่าระหว่างปรับปรุงและ          
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 66,129,164  20,889,833  -  (78,172,006)  8,846,991 
รวมราคาทุน 530,859,430  127,932,586  (34,921,033)  -  623,870,983 

  
        

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (47,852,058)  (12,758,228)  383,632  -  (60,226,654) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (5,596,225)  (6,920,141)  -  -  (12,516,366) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (10,130,230)  (2,634,358)  969,570  -  (11,795,018) 
อุปกรณ์ส านกังาน (13,484,772)  (3,872,500)  1,090,227  -  (16,267,045) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (118,261,837)  (14,719,622)  29,713,451  -  (103,268,008) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (5,298,469)  (704,356)  1,379,314  -  (4,623,511) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (47,390,317)  (31,556,585)  962,221  -  (77,984,681) 
ยานพาหนะ (8,209,090)  (461,008)  -  -  (8,670,098) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (256,222,998)  (73,626,798)  34,498,415  -  (295,351,381) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 274,636,432        328,519,602 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2558  
 

 
 

 
 

 2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน   

        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 58,703,787  -   (3,014,728)   21,205,235    76,894,294  
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 19,485,448  -  -  -   19,485,448  
เคร่ืองใชส้ านกังาน 13,813,612   4,631,580    (1,130,189)   484,976    17,799,979  
อุปกรณ์ส านกังาน 20,402,937   3,912,028    (1,904,131)   1,826,315    24,237,149  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 161,306,353   17,320,224    (19,686,687)   77,900    159,017,790  
อุปกรณ์ส่ือสาร 7,081,353   797,718    (891,694)  -   6,987,377  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 112,682,792   13,044,847    (565,879)   23,210,269    148,372,029  
ยานพาหนะ 11,936,200  -  -  -   11,936,200  
อาคารเช่าระหว่างปรับปรุงและ          

สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 63,928,984   49,048,254    (43,379)   (46,804,695)   66,129,164  
รวมราคาทุน 469,341,466   88,754,651    (27,236,687)  -   530,859,430  

  

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (38,460,170)    (12,138,155)   2,746,267   -   (47,852,058) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (3,281,432)    (2,314,793)  -  -   (5,596,225) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (9,381,056)    (1,825,031)   1,075,857   -   (10,130,230) 
อุปกรณ์ส านกังาน (12,385,769)    (2,856,298)   1,757,295   -   (13,484,772) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (125,997,135)    (11,930,399)   19,665,697   -   (118,261,837) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (5,509,236)    (639,685)   850,452   -   (5,298,469) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (23,791,246)    (24,144,079)   545,008   -   (47,390,317) 
ยานพาหนะ (7,071,101)    (1,137,989)  -  -   (8,209,090) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (225,877,145)    (56,986,429)   26,640,576   -   (256,222,998) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 243,464,321          274,636,432  
         
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม         

2559       บาท  73,626,798 

2558       บาท  56,986,429 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมทั้งจ  านวนแลว้ แต่ยงั        
คงใชง้านอยูข่องบริษทั มีจ านวน 149.89 ลา้นบาท และ 152.87 ลา้นบาท ตามล าดบั 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2559  
 

 
 

 
 

 2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 156,358,805  33,471,487  (17,016,696)  16,560,247  189,373,843 
โปรแกรมระหวา่งพฒันา 12,936,498  7,322,750  -  (16,560,247)  3,699,001 

รวมราคาทุน 169,295,303  40,794,237  (17,016,696)  -  193,072,844 

 
         

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (120,972,503)  (23,916,912)  17,016,360  -  (127,873,055) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (120,972,503)  (23,916,912)  17,016,360  -  (127,873,055) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 48,322,800        65,199,789 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2558  
 

 
 

 
 

 2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  153,006,012   4,398,293   (12,545,887)   11,500,387   156,358,805  
โปรแกรมระหวา่งพฒันา  5,992,298    19,018,406    (573,819)   (11,500,387)  12,936,498  

รวมราคาทุน  158,998,310    23,416,699    (13,119,706)  -   169,295,303  

  
        

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
 

        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (112,837,304)   (20,680,982)   12,545,783   -   (120,972,503) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม  (112,837,304)   (20,680,982)   12,545,783   -   (120,972,503) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  46,161,006          48,322,800  

         
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         

2559       บาท  23,916,912 
2558       บาท  20,680,982 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมทั้งจ  านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูข่องบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 68.13 ลา้นบาท และ 44.76 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  
 

 
 

 
 

 31 ธันวาคม  
 2559        2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 149,715,575  33,448,086  (17,016,696)  16,560,247  182,707,212 
โปรแกรมระหวา่งพฒันา 12,246,498  6,838,750  -  (16,560,247)  2,525,001 

รวมรวมราคาทุน 161,962,073  40,286,836  (17,016,696)  -  185,232,213 
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (119,970,020)  (22,553,100)  17,016,360  -  (125,506,760) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (119,970,020)  (22,553,100)  17,016,360  -  (125,506,760) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 41,992,053        59,725,453 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  
 

 
 

 
 

 31 ธันวาคม  
 2558        2558 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 153,006,012    2,185,750    (12,545,887)   7,069,700    149,715,575  
โปรแกรมระหวา่งพฒันา 2,546,760    17,343,257    (573,819)   (7,069,700)   12,246,498  

รวมรวมราคาทุน 155,552,772    19,529,007    (13,119,706)  -   161,962,073  
          
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (112,837,304)   (19,678,499)   12,545,783   -   (119,970,020) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (112,837,304)   (19,678,499)   12,545,783   -   (119,970,020) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 42,715,468         41,992,053  
         
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         

2559       บาท  22,553,100 
2558       บาท  19,678,499 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมทั้งจ  านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูข่องบริษทัมีจ านวน  68.13 ลา้นบาท และ 44.76 ลา้นบาท ตามล าดบั 

15. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2559  2558  2559  2558 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,321,915  13,159,296  13,321,915  13,159,296 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  ในก าไร  ในก าไร  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2559    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2559 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 357,612  28,913  -  386,525 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,801,684  (107,987)  241,693  12,935,390 

รวม 13,159,296  (79,074)  241,693  13,321,915 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  ในก าไร  ในก าไร  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน   31 ธันวาคม 
 2558    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2558 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 360,689   (3,077)  -  357,612 
รายไดร้อตดัส าหรับโปรแกรม        

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 6,617,843   (6,617,843)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,397,074  428,939   (24,329)  12,801,684 

รวม  19,375,606    (6,191,981)   (24,329)   13,159,296  
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั -  -  -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 79,074  6,191,981  79,074  6,191,981 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 79,074  6,191,981  79,074  6,191,981 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
ก าไรทางบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่ได ้        

รับการส่งเสริมการลงทุน 765,255,676  309,192,910   760,229,680   339,618,795  
ขาดทุนทางบญัชีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บ        

การส่งเสริมการลงทนุ (4,035,159,019)  (1,967,492,429)  (3,386,976,798)  (757,367,872) 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้าย        

ภาษีเงินได ้ (3,269,903,343)  (1,658,299,519)  (2,626,747,118)  (417,749,077) 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 153,051,135   61,838,582   152,045,936   67,923,795  
ผลกระทบจากขาดทุนส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการ        

ส่งเสริมการลงทุนซ่ึงใชเ้ป็นรายการหกัทางภาษี    (153,051,135)         (61,838,582)        (152,045,936)   (67,923,795) 
ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างชัว่คราว 79,074   6,191,981   79,074   6,191,981  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไร        

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 79,074   6,191,981   79,074   6,191,981  
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสองแห่งในรูปตวัสัญญาใช้เงิน
จ านวน 2 ฉบบั เป็นจ านวนเงินแห่งละ 350 ลา้นบาท รวมเป็นจ าวนเงิน 700 ลา้นบาท ซ่ึงมีบริษทัและผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของผูถื้อหุ้นใหญ่แห่งหน่ึงของบริษทัย่อยเป็นผูค้  ้ าประกนั   เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
Money Market Rate (MMR) ต่อปี และร้อยละ BIBOR ต่อปีของสถาบนัการเงินแต่ละแห่ง และมีก าหนดเวลา
การช าระคืนในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 520 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง
ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินโดยไม่มีหลกัประกนั และก าหนดอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ส าหรับลูกคา้รายใหญ่ชั้นดีลบดว้ยร้อยละหน่ึงต่อปี ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระคืนเงินกูด้งักล่าวในเดือนมีนาคม 
2559 ทั้งจ  านวนแลว้ 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
(ดูหมายเหตขุอ้ 25.1) 60,794,946   100,700,255   52,090,327   91,863,231  

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 984,520,419   590,578,375   688,263,936   393,862,954  
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตขุอ้ 25.1) 7,534,790   5,726,889   7,534,790   5,726,889  
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 14,102,918   33,704,619   9,417,582   20,557,231  
รายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้ 1,324,053,519   882,573,120   717,044,330   684,883,282  
เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 577,763,951   357,230,560   146,298,520   126,924,842  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,498,568,392   963,689,285   1,026,431,370   718,952,219  

รวม 4,467,338,935   2,934,203,103   2,647,080,855   2,042,770,648  
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18. ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม   31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

 ณ วนัตน้ปี 433,862,661  169,932,708  406,222,400  158,169,243 
บวก เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี - รับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ส าหรับปี 445,927,234  400,325,753  422,204,111  384,448,957 
หัก  ค่าซ่อมบ ารุงท่ีจ่ายระหว่างปี (106,923,668)  (136,395,800)  (106,923,668)   (136,395,800) 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

 ณ วนัส้ินปี 772,866,227  433,862,661  721,502,843  406,222,400  
หัก  ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน  

- ระยะสั้น (128,239,187)    (133,908,652)  (92,247,326)   (113,497,382) 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 
 - ระยะยาว 644,627,040   299,954,009   629,255,517   292,725,018  

19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 190,084,826  134,719,340  178,550,136  127,869,939 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสมส าหรับนกับิน 32,817,238  41,623,626  32,817,238  41,623,626 

รวม 222,902,064  176,342,966  211,367,374  169,493,565 
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19.1 ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 

การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ ประกอบดว้ย  
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        
เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัตน้ปี 134,719,340   103,436,274   127,869,939   103,436,274  

ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (16,361,004)   (12,984,703)  (16,361,004)   (12,984,703) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 59,679,906   46,491,579   52,274,537   39,642,178  
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12,046,584   (2,223,810)  14,766,664   (2,223,810) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน         
    เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัส้ินปี 190,084,826  134,719,340  178,550,136  127,869,939 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัรับรู้ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 14.77 
ลา้นบาท และ (2.22) ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสาเหตุหลกัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราคิดลด 
อตัราการลาออก และสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 56,487,852   43,763,101   49,452,648   36,952,086  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,192,054   2,728,478   2,821,889   2,690,092  

รวม 59,679,906   46,491,579   52,274,537   39,642,178  
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัต่อไปน้ี  

 งบการเงนิรวม 
 2559 2558 
 ร้อยละ (% ต่อปี) ร้อยละ (% ต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.12 - 2.74 2.39 - 3.04 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.50 3.00 - 6.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0 - 30.00 

(ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) 
0 - 30.00 

(ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) 
อตัรามรณะ TMO2008 

(ตารางมรณะไทยปี 2551) 
TMO2008 

(ตารางมรณะไทยปี 2551) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 
 ร้อยละ (% ต่อปี) ร้อยละ (% ต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.12 2.39 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 5.00 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน  0 - 16.00 

(ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) 
0 - 16.00 

(ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) 
อตัรามรณะ TMO2008 

(ตารางมรณะไทยปี 2551) 
TMO2008 

(ตารางมรณะไทยปี 2551) 

ข้อสมมติท่ีส าคัญในการก าหนดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และอตัรามรณะ การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวดา้นล่างไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี  

หน่วย : บาท 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
        2559       2558     2559     2558 

อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ  1               (21,470,125)               (10,916,623)              (11,001,776)               (10,297,294) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 26,124,230 13,142,869 13,340,703        12,411,794 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ  1 24,300,084 10,975,991 11,494,447        10,233,242 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1              (20,018,737)                (9,268,094)                 (9,588,669)                 (8,626,914) 
การมีชีวิตอยู ่- เพ่ิมข้ึน 1 ปี  12,634,709 1,111,066 1,149,626          1,080,618 
การมีชีวิตอยู ่- ลดลง 1 ปี              (12,708,459) (1,089,259)                 (1,129,327)         (1,062,030) 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดข้ึนแยก
ต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณหน้ีสินภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

19.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสมส าหรับนกับิน 
การเปล่ียนแปลงของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสมส าหรับนกับิน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสม        
ส าหรับนกับิน ณ วนัตน้ปี 41,623,626  26,719,411  41,623,626  26,719,411 

บวก เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - รับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับปี 11,209,623  14,904,215  11,209,623  14,904,215  
หกั   กลบัรายการระหวา่งปี (20,016,011)  -  (20,016,011)  - 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสม        
ส าหรับนกับิน ณ วนัส้ินปี 32,817,238  41,623,626  32,817,238  41,623,626  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป บริษทัมีผลประโยชน์อ่ืนให้แก่พนกังานในต าแหน่งนกับิน   
เม่ือเกษียณอายุ หรือลาออกตามระเบียบของบริษทั หรือสูญเสียใบอนุญาต โดยบริษทัจะสะสมเงิน
ให้แก่นกับินโดยพิจารณาจากจ านวนเท่ียวบินท่ีท าการบินในแต่ละเดือนและอายุงานของนกับิน
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทั 

20. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดใ้ชอ้ตัราส่วนทางการเงินใดๆ เพื่อรักษาระดบัทุน หากแต่จดัการให้มีระดบัทุน
เพียงพอส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่านั้น 
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21. ทุนส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจะต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนแลว้ 

22. รายได้อ่ืน - อ่ืนๆ  
รายไดอ่ื้น - อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -   205,350,927   -  196,721,581 
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบิน        
(ดูหมายเหตขุอ้ 8) 312,722,672  182,797,507  312,722,672  182,797,507 

รับคืนค่าซ่อมแซมเคร่ืองบิน 189,991,438  -  189,991,438  - 
รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 81,214,840   78,615,129   73,114,119  76,580,686 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการภายใตใ้บอนุญาตการ 
    ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง -  -  -  - 
อ่ืนๆ  92,163,496  32,364,580  62,423,636  29,364,047 

รวม 676,092,446   499,128,143   638,251,865  485,463,821 
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23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึงและบริษทัจ่ายสมทบอีก
ส่วนหน่ึง กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 

บริษทัจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 30,968,578  27,156,013  30,968,578  27,156,013 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 2558  2559  2558 

ค่าน ้ ามนัเคร่ืองบิน 3,832,313,805  3,600,800,558   2,745,423,933   3,316,865,886  
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 1,814,301,023  1,353,886,199   1,424,732,089   1,036,858,546  
ค่าบริการการบิน 2,065,921,244  1,480,741,798   1,574,830,380   1,335,181,911  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบันกับินและลูกเรือ 592,135,258  496,029,676   474,487,922   477,716,577  
ค่าซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4,746,891,164  3,806,329,700   3,848,337,826   3,262,795,195  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 101,536,062  82,022,134   96,179,898   76,664,928  
ค่าเช่าเคร่ืองบินและอะไหล่ 4,265,086,122  3,294,112,566   3,606,581,370   2,814,073,589  
ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป 248,800,596  211,797,524   204,093,937   194,294,218  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและโฆษณา 301,143,143  394,070,544   258,991,786   349,463,466  
ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยั 124,692,795  108,129,081   98,097,855   92,627,985  
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 114,770,473  125,973,918   114,770,473   119,006,366  
ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 102,721,148  104,468,538   102,731,648   104,468,538  
ค่าขนส่งผูโ้ดยสาร 278,480,008  104,323,774   50,690,037   45,624,108  
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25. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการ
ร่วมกนัซ่ึงเป็นรายการตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั  ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑ์

ทางอากาศ 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม 

บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั  ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั  น าเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว บริษทัยอ่ย 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท ์เทรนน่ิง  ใหบ้ริการฝึกอบรมนกับิน ผูบ้ริหารเป็นกรรมการ 

เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่ง 

สายการบิน 
กิจการร่วมคา้ 

บริษทั เพื่อนน ้ามิตร จ ากดั จดัหา เช่าซ้ือ จดัการทรัพยสิ์น ถือหุน้โดยผูบ้ริหาร 
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจสายการบิน ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั ธุรกิจสายการบิน ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ครัวการบินภูเกต็ จ ากดั ธุรกิจผลิตและใหบ้ริการจดัหาอาหาร ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั ธุรกิจจดัอบรมนกับิน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการประกนัภยั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริการส่ือโฆษณา กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม คู่สมรสของกรรมการร่วมกนั 

25.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 1,070   38,714   1,070   38,714  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 829,875   2,642,684   829,875   2,642,684  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4,953,999   1,939,864   4,953,999   1,939,864  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  13,142,562   2,839,811  
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 18,393  -  18,393  - 

รวม 5,803,337   4,621,262   18,945,899   7,461,073  
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   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) -   37,046   -   37,046  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ  ากดั -   1,653,580   -   1,653,580  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 1,601,776   1,621,311   1,601,776   1,621,311  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  18,497,838   7,292,324  

รวม 1,601,776   3,311,937   20,099,614   10,604,261  
 
 

       เงนิทดรองจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 1,068,799  -  -  - 
บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั -  -  672,113   427,253  
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ  ากดั -  -  989,166   694,672  
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. -   11,844,830   -   11,844,830  

รวม 1,068,799   11,844,830   1,661,279   12,966,755  
        เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

  (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
       

บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั -  -  970,000,000  970,000,000 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
- ดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการที่เกีย่วข้องกัน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

       

บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั -  -  33,024,178  18,060,400 
        
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 55,192,894   89,983,175   45,840,548    81,036,962  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ  ากดั 1,936,093   2,284,302   1,936,093   2,284,302  
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล         
   แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ  ากดั 754,360   708,063   754,360   708,063  
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ  ากดั 273,000   273,000   273,000   273,000  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  647,727   109,189  
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์ เทรนน่ิง        
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  2,638,599   7,451,715   2,638,599   7,451,715  

รวม 60,794,946  100,700,255   52,090,327   91,863,231  
        
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 5,525,651   5,726,889   5,525,651   5,726,889  
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ  ากดั 2,009,139  -  2,009,139  - 

รวม 7,534,790   5,726,889   7,534,790   5,726,889  
        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  998,153  62,371 
25.2 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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 2559  2558  2559  2558 

รายได้จากค่าโดยสาร        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 2,238   459,826   2,238   459,826  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 688,580   1,021,760   688,580   1,021,760  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  386,307  - 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 152,462  -  152,462  - 

รวม 843,280   1,481,586   1,229,587   1,481,586  
        

รายได้จากการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 14,844   52,871   14,844   52,871  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 2,760,510   21,484,413   2,760,510   21,484,413  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  55,586,843   31,733,064  

รวม 2,775,354   21,537,284   58,362,197   53,270,348  
        

รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน        
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 20,210,113   22,587,897   20,210,113   22,587,897  

        
รายได้อ่ืน - ดอกเบีย้รับ        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  14,963,778  16,444,373 
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   หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) -   37,046   -   37,046  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ  ากดั -   1,653,580   -   1,653,580  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 1,601,776   1,621,311   1,601,776   1,621,311  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  18,497,838   7,292,324  

รวม 1,601,776   3,311,937   20,099,614   10,604,261  
 
 

       เงนิทดรองจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 1,068,799  -  -  - 
บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั -  -  672,113   427,253  
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ  ากดั -  -  989,166   694,672  
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. -   11,844,830   -   11,844,830  

รวม 1,068,799   11,844,830   1,661,279   12,966,755  
        เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั  

  (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
       

บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั -  -  970,000,000  970,000,000 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
- ดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการที่เกีย่วข้องกัน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 12) 

       

บริษทั นกมัง่คัง่ จ  ากดั -  -  33,024,178  18,060,400 
        
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 55,192,894   89,983,175   45,840,548    81,036,962  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ  ากดั 1,936,093   2,284,302   1,936,093   2,284,302  
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล         
   แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ  ากดั 754,360   708,063   754,360   708,063  
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ  ากดั 273,000   273,000   273,000   273,000  
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  647,727   109,189  
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์ เทรนน่ิง        
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  2,638,599   7,451,715   2,638,599   7,451,715  

รวม 60,794,946  100,700,255   52,090,327   91,863,231  
        
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 17)        

บริษทั ทิพยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 5,525,651   5,726,889   5,525,651   5,726,889  
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ  ากดั 2,009,139  -  2,009,139  - 

รวม 7,534,790   5,726,889   7,534,790   5,726,889  
        
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  998,153  62,371 
25.2 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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รายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการก าหนดตามตน้ทุนบวกส่วนเพิ่มตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา และส าหรับรายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืนและดอกเบ้ียรับก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 379,670,824   120,875,385   276,925,465   120,875,385  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 34,501,513   2,621,169   34,501,513   2,621,169  
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่แนล         

แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั  5,993,710    2,346,653    5,993,710    2,346,653  
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั  3,199,006    3,096,236    3,199,006    3,096,236  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  95,720,762    89,661,418    95,720,762    89,661,418  
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล         

ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์        
(ประเทศไทย) จ ากดั   36,807,041    6,971,974    36,807,041    6,971,974  

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -   16,225,627    498,771  
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 9,252  -  9,252  - 

รวม 555,902,108   225,572,835    469,382,376    226,071,606  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าทีป่รึกษาทางกฎหมาย        
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล  

สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
 

7,479,405 
  

6,285,736 
  

7,479,405 
  

6,285,736 

ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการเป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,593,289   36,360,131   35,734,160   35,511,860  
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,499,664   4,700,310   2,902,202   3,008,813  

รวม 41,092,953   41,060,441   38,636,362   38,520,673  
26. สัญญาทีส่ าคัญ ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 การจดัหาเคร่ืองบิน 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัส าหรับการจดัหาเคร่ืองบินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
จ านวน 170.61 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

26.2 สัญญาเช่าเคร่ืองบิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว
ส าหรับเคร่ืองบิน ซ่ึงมีระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 5 - 12 ปี โดยมีค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี 

แต่ไม่เกนิห้าปี 
เกนิห้าปี  

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 122,538,349 385,432,354 315,178,515 823,149,218 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี 

แต่ไม่เกนิห้าปี 
เกนิห้าปี  

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 106,781,473 374,120,921 267,530,626 748,433,020 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี 

แต่ไม่เกนิห้าปี 
เกนิห้าปี  

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 103,296,349 344,275,854 315,178,515 762,750,718 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี 

แต่ไม่เกนิห้าปี 
เกนิห้าปี  

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา  87,539,473   313,187,921   267,530,626   668,258,020  

ค่าเช่าเคร่ืองบินท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 4,031,513,320  3,250,294,259  3,357,808,568  2,681,416,620 
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รายไดจ้ากค่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการก าหนดตามตน้ทุนบวกส่วนเพิ่มตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา และส าหรับรายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืนและดอกเบ้ียรับก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 379,670,824   120,875,385   276,925,465   120,875,385  
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 34,501,513   2,621,169   34,501,513   2,621,169  
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่แนล         

แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั  5,993,710    2,346,653    5,993,710    2,346,653  
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั  3,199,006    3,096,236    3,199,006    3,096,236  
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  95,720,762    89,661,418    95,720,762    89,661,418  
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล         

ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์        
(ประเทศไทย) จ ากดั   36,807,041    6,971,974    36,807,041    6,971,974  

บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -   16,225,627    498,771  
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 9,252  -  9,252  - 

รวม 555,902,108   225,572,835    469,382,376    226,071,606  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ค่าทีป่รึกษาทางกฎหมาย        
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล  

สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
 

7,479,405 
  

6,285,736 
  

7,479,405 
  

6,285,736 

ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการเป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,593,289   36,360,131   35,734,160   35,511,860  
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4,499,664   4,700,310   2,902,202   3,008,813  

รวม 41,092,953   41,060,441   38,636,362   38,520,673  
26. สัญญาทีส่ าคัญ ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 การจดัหาเคร่ืองบิน 

รายงานประจ�าปี 2559 
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26.3 สัญญาเช่าและสัญญาบริการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญาเช่าและสัญญาบริการอ่ืนท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 

 ประเภทสัญญา  ระยะเวลาเช่า 
สัญญาเช่า   
 เช่าและบริการพ้ืนท่ี  1 - 3 ปี 
 เช่ายานพาหนะ  1 - 5 ปี 
 เช่าอุปกรณ์  1 - 5 ปี 
สัญญาบริการ   
 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน  5 - 7 ปี 
 การใชร้ะบบการจองบตัรโดยสาร  3 - 10 ปี 
 บริการศูนยล์ูกคา้สมัพนัธ์  3 ปี 
 บริการภาคพ้ืนดิน*  1 - 5 ปี 
 การใชท่้าอากาศยาน*  1 - 3 ปี 
 ตวัแทนเพ่ือรับช าระเงิน*  3 ปี 
 บริการขอ้มูลการบิน*  3 ปี 
 บริการจ าหน่ายบตัรโดยสาร*  5 ปี 
 บริการอินเตอร์เน็ต*  5 ปี 

ค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในแต่ละสัญญา และบริษทั บริษทัยอ่ย และคู่สัญญา
มีสิทธิและหนา้ท่ีซ่ึงตอ้งปฏิบติัต่อกนัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นแต่ละสัญญา  

* ค่าบริการตามสัญญาบริการค านวณตามจ านวนการใชบ้ริการจริง 
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ค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าและค่าบริการตามสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีดงัน้ี 

งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี 

แต่ไม่เกนิห้าปี 
เกนิห้าปี  

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท 57,685,832 49,185,340 - 106,871,172 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี หยวน 303,175 66,630 - 369,805 
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท 4,399,436 3,322,593 - 7,722,029 
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท 3,291,436 4,368,513 - 7,659,949 
      

สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 38,334,964 72,855,901 - 111,190,865 
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ดอลลาร์สิงคโปร์ 861,900 1,651,975 - 2,513,875 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,393,386 8,735,368 - 11,128,754 
ค่าบริการลูกคา้สัมพนัธ์ บาท 8,064,000 - - 8,064,000 
ตวัแทนเพื่อรับช าระเงิน ดอลลาร์ไตห้วนัใหม่ 1,500,000 - - 1,500,000 
ตวัแทนเพื่อรับช าระเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,300 - - 6,300 
บริการขอ้มูลการบิน ยโูร 28,500 85,500 - 114,000 
บริการขอ้มูลการบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 9,600 - - 9,600 
ค่าบริการท่ีปรึกษา ดอลลาร์สิงคโปร์ 144,000 48,000 - 192,000 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 

  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี 
แต่ไม่เกนิห้าปี 

เกนิห้าปี  

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท  36,683,705   22,685,537  -  59,369,242  
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท  4,770,769  4,664,296 -  9,435,065  
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท  3,718,217   5,578,308  -  9,296,525  
      

สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา  35,637,381   103,997,309  -  139,634,690  
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ดอลลาร์สิงคโปร์  861,900   2,513,875  -  3,375,775  
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา  2,265,765   7,922,483   2,709,776   12,898,024  
ค่าบริการลูกคา้สัมพนัธ์ บาท  30,129,600   8,064,000  -  38,193,600  
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งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 

  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี 
แต่ไม่เกนิห้าปี 

เกนิห้าปี  

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท 56,054,689 49,185,340 - 105,240,029 
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท 4,169,600 3,303,440 - 7,473,040 
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท 3,114,424 4,130,154 - 7,244,578 
      

สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 20,406,377 34,010,628 - 54,417,005 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,685,298 7,835,159 - 9,520,457 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 

  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี 
แต่ไม่เกนิห้าปี 

เกนิห้าปี  

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท  33,650,480   21,421,694  -  55,072,174  
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท  4,540,933   4,415,307  -  8,956,240  
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท  3,598,805   5,369,337  -  8,968,142    

    
สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา  17,708,793   47,223,448  -  64,932,241  
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา  1,506,974   7,319,983   2,200,475   11,027,432  
ค่าบริการลูกคา้สัมพนัธ์ บาท  16,305,600  - -  16,305,600  

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 123,778,241  87,488,513  59,723,479  58,573,662 
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26.4 หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร คงเหลือดงัน้ี 
 สกลุเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
  2559 2558 2559 2558 

ค ้าประกนัทัว่ไป บาท 64,614,193 62,503,242 55,314,529 55,348,242 
ค ้าประกนัทัว่ไป เหรียญสหรัฐอเมริกา 4,000 24,000 - - 
ค ้าประกนัทัว่ไป ดอลลาร์สิงคโปร์ - 649,000 - - 
ค ้าประกนัทัว่ไป เกาหลีวอน - 408,246,480 - - 
ค ้าประกนัการเช่าเคร่ืองบินโดยหนงัสือ        

        แสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต เหรียญสหรัฐอเมริกา 54,108,362 42,945,002 52,504,862 41,341,502 

หนงัสือค ้าประกนัขา้งตน้ของบริษทัเป็นหนงัสือค ้าประกนัท่ีไม่มีหลกัประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาใชว้งเงินสินเช่ือประเภทหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงในวงเงินจ านวน 700 ล้านบาท ซ่ึงค ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคารจ านวน 
190.22 ลา้นบาท และบริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีธนาคารดงักล่าวก าหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัย่อยเป็นหนงัสือค ้าประกนั 
ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงค ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคารของบริษทัย่อยดังกล่าวจ านวน 61.20 
 ลา้นบาท และ 61.54 ลา้นบาท ตามล าดบั 

26.5 สัญญาเช่าช่วงเคร่ืองบิน 
เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าช่วงเคร่ืองบินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อให้เช่า
ช่วงเคร่ืองบิน โบอ้ิง 737-800 MSN : 33593 จ านวน 1 ล า เป็นระยะเวลา 48 เดือน นบัจากวนัท่ี 
22 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัส่งมอบเคร่ืองบินและบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าตามอตัราท่ีก าหนดใน
สัญญา 
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27. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลตามส่วนงานจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยภายในประเทศและต่างประเทศมีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 การให้บริการ 

ในประเทศ 
 การให้บริการ            
ในต่างประเทศ 

 รวม 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี      
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559      

รายได ้      
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 9,856,159,763  4,906,252,888  14,762,412,651 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 27,223,062  1,435,984,014  1,463,207,076 
รายไดอ่ื้น       

ดอกเบ้ียรับ 27,724,293  8,882,140  36,606,433 
อ่ืน ๆ 644,650,765  31,441,681  676,092,446 
รวมรายได ้ 10,555,757,883  6,382,560,723  16,938,318,606 

ค่าใชจ่้าย      
ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ 12,342,508,556  6,744,987,615  19,087,496,171 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 134,603,252  55,679,143  190,282,395 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 486,778,530  311,449,129  798,227,659 
ตน้ทุนทางการเงิน 109,710,936  8,357,419  118,068,355 

รวมค่าใชจ่้าย 13,073,601,274  7,120,473,306  20,194,074,580 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (14,147,369)  -            (14,147,369) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (2,531,990,760)  (737,912,583)       (3,269,903,343) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 68,050  11,024  79,074 
ขาดทุนส าหรับปี (2,532,058,810)  (737,923,607)  (3,269,982,417) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :      
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์      
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (12,046,584)  -  (12,046,584) 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่      
ภายหลงั 241,693  -  241,693 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (11,804,891)  -  (11,804,891) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (2,543,863,701)  (737,923,607)  (3,281,787,308) 
      
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559      
สินทรัพยข์องส่วนงาน 3,125,708,547  2,875,144,488  6,000,853,035 
หน้ีสินของส่วนงาน 3,404,122,224  2,936,456,262  6,340,578,486 
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 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 การให้บริการ 

ในประเทศ 
 การให้บริการ            
ในต่างประเทศ 

 รวม 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี      
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558      

รายได ้      
รายไดจ้ากค่าโดยสาร  10,997,862,491   1,856,939,945   12,854,802,436  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ  767,069,451    130,743,690    897,813,141  
รายไดอ่ื้น       

ดอกเบ้ียรับ  44,454,509   -   44,454,509  
อ่ืน ๆ  502,776,197    (3,648,054)   499,128,143  

รวมรายได ้  12,312,162,648    1,984,035,581    14,296,198,229  
ค่าใชจ่้าย      

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ  11,759,465,644   3,142,829,231    14,902,294,875 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  202,393,316    72,305,534    274,698,850  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  460,442,554    275,547,194    735,989,748  
ตน้ทุนทางการเงิน 41,514,275  -  41,514,275 

รวมค่าใชจ่้าย  12,463,815,789    3,490,681,959    15,954,497,748  
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้  (151,653,141)   (1,506,646,378)   (1,658,299,519) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  5,698,692    493,289    6,191,981  
ขาดทุนส าหรับปี  (157,351,833)   (1,507,139,667)   (1,664,491,500) 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :      
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์      
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  2,223,810   -   2,223,810  

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีตอ้งไม่จดัประเภท      
รายการใหม่ในภายหลงั  (24,329)  -   (24,329) 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้  2,199,481   -   2,199,481  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (155,152,352)   (1,507,139,667)   (1,662,292,019) 
      
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558      
สินทรัพยข์องส่วนงาน  5,244,216,781    1,866,007,306    7,110,224,087  
หน้ีสินของส่วนงาน  3,262,430,953    905,731,277    4,168,162,230  
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28. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัการส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
การลงทุน โดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการขนส่งทางอากาศรวมกนัไม่เกินร้อยละร้อยของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลาแปดปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการตามโครงการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริม และบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน
ดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
วนัทีใ่นบัตร เลขทีบ่ัตรส่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัทีสิ่ทธิหมดอายุ 

17 พฤศจิกายน 2554 2512(2)/2554 24 พฤศจิกายน 2554 23 พฤศจิกายน 2562 
22 พฤศจิกายน 2554 2513(2)/2554 2 ธนัวาคม 2554 1 ธนัวาคม 2562 
29 พฤศจิกายน 2554 1087(2)/2555 28 ธนัวาคม 2554 27 ธนัวาคม 2562 
20 มีนาคม 2555 1475(2)/2555 9 มิถุนายน 2555 8 มิถุนายน 2563 
12 มิถุนายน 2555 1893(2)/2555 18 กนัยายน 2555 17 กนัยายน 2563 
21 สิงหาคม 2555 2447(2)/2555 1 ธนัวาคม 2555 30 พฤศจิกายน 2563 
14 กนัยายน 2555 2549(2)/2555 12 มีนาคม 2556 11 มีนาคม 2564 
24 ตุลาคม 2555 2771(2)/2555 31 ธนัวาคม 2555 30 ธนัวาคม 2563 
30 ตุลาคม 2555 2772(2)/2555 29 ธนัวาคม 2555 28 ธนัวาคม 2563 
30 ตุลาคม 2555 2773(2)/2555 19 กมุภาพนัธ์ 2556 18 กมุภาพนัธ์ 2564 
8 กมุภาพนัธ์ 2556 1207(2)/2556 22 กมุภาพนัธ์ 2556 21 กมุภาพนัธ์ 2564 
5 มีนาคม 2556 1518(2)/2556 17 พฤษภาคม 2556 16 พฤษภาคม 2564 * 
19 มีนาคม 2556 1558(2)/2556 21 พฤษภาคม 2556 20 พฤษภาคม 2564 
17 พฤษภาคม 2556 1916(2)/2556 28 ตุลาคม 2556 27 ตุลาคม 2564 
25 พฤศจิกายน 2557 1010(2)/2558 25 พฤศจิกายน 2557 24 พฤศจิกายน 2565 
2 เมษายน 2558 1553(2)/2558 20 เมษายน 2558 19 เมษายน 2566 
2 เมษายน 2558 1534(2)/2558 20 เมษายน 2558 19 เมษายน 2566 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผล ซ่ึงไดรั้บจากบริษทั
และบริษทัยอ่ยตลอดระยะเวลา ท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

*บตัรส่งเสริมการลงทุนท่ี 1518(2)/2556 ก าลงัอยู่ในระหว่างด าเนินการแจง้ยกเลิกบตัรก่อนหมดอายุ
โครงการ เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 MSN : 33593 ไปใหเ้ช่าช่วงต่อ 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 2559 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ 15,767,043,215  458,576,512  16,225,619,727 
รายไดอ่ื้น 46,525,058  666,173,821  712,698,879 

รวม 15,813,568,273  1,124,750,333  16,938,318,606 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 2558 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ  13,523,021,458    229,594,119    13,752,615,577  
รายไดอ่ื้น  203,781,274    339,801,378    543,582,652  

รวม  13,726,802,732    569,395,497    14,296,198,229  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ 12,180,485,721  259,337,798  12,439,823,519 
รายไดอ่ื้น -  679,853,791  679,853,791 

รวม 12,180,485,721  939,191,589  13,119,677,310 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2558 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ  12,627,296,590    221,852,098    12,849,148,688  
รายไดอ่ื้น  194,250,838    343,323,928    537,574,766  

รวม  12,821,547,428    565,176,026    13,386,723,454  

29. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือเน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่เคยเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตาม
สัญญาของลูกหน้ีอย่างมีสาระส าคญั และคาดว่า จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการให้สินเช่ืออย่างมี
สาระส าคญั 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย  ์ซ่ึงบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

29.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ในงวดปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อยา่งไรก็ตาม
ผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระส าคญัต่อบริษทัและบริษทัย่อย เน่ืองจาก
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินกูย้มืจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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29.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ           
ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ในงวดปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป 

บริษทัและบริษทัย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
เพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนในอนาคตท่ีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะไดรั้บหรือ
ตอ้งจ่ายช าระ จ านวนเงินของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงเม่ือได้รับหรือต้องจ่าย
ช าระจะหกัลา้งกบัมูลค่าท่ีเปล่ียนไปของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ยอดคงเหลือของจ านวนเงินตามสัญญาและมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้สรุปไดด้งัน้ี 

งบการเงนิรวม 
จ านวนเงนิตามสัญญา  จ านวนเงนิที่ได้ตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรม (บาท) 

สกลุเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2558 

 สกลุเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2558 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2558 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 7,702,339 12,654,000  บาท 269,010,857 454,112,325  277,394,430 457,790,207 
หยวน - 5,000,000  บาท - 27,675,000  - 28,263,954 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
จ านวนเงนิตามสัญญา  จ านวนเงนิที่ได้ตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรม (บาท) 

สกลุเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2558 

 สกลุเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2558 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2558 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 7,702,339 12,654,000  บาท 269,010,857 454,112,325  277,394,430 457,790,207 

29.4 ความเส่ียงจากราคาน ้ามนั 
เน่ืองจากน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานเป็นตน้ทุนหลกัในการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัมีความเส่ียง
จากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน ดงันั้น บริษทัจึงไดท้  าสัญญาก าหนดราคาน ้ ามนั
คงท่ีกบับริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายน ้ามนัในสัดส่วนระหวา่งร้อยละ 20 - 50 ของปริมาณการใชน้ ้ ามนัต่อเดือน
ส าหรับระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีภาระผูกพนัตอ้งจ่าย
ค่าน ้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยานตามสัญญาก าหนดราคาน ้ ามันคงท่ีเป็นจ านวน 1.70 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 11.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามล าดบั 
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29.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่ายุติธรรม ดงันั้นมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณข้ึนที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน 
ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือ
วิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ีในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรม
ประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
รายการหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

หนี้สิน 
ทางการเงนิ 

 

 
สกุลเงนิ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ ล าดับช้ัน
มูลค่า

ยุตธิรรม 
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้

ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 

มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท)  
ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2559 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2559 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม

2558 
สญัญา
แลกเปล่ียน
เงินตราต่าง 
ประเทศ
ล่วงหนา้ 

บาท 
 

- 486,054 277,394 457,790 ล าดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหนา้ท่ีสามารถสงัเกตได ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสญัญา ซ่ึง
คิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือ ของคู่สญัญาต่างๆ 

สญัญาป้องกนั
ความเส่ียง
ราคาน ้ามนั 

ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา 

1,695 11,019 1,695 11,019 ล าดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดย
กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจาก
ราคาน ้ามนัล่วงหนา้ (จากราคาน ้ามนั
ล่วงหนา้ท่ีสามารถสงัเกตได ้ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) และราคาน ้ามนั
ตามสญัญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงดา้นต่างๆของราคาน ้ามนั 
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมี
ภาระค ้าประกนั เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย
และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน มีมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณเท่ากบัราคาบญัชี 

30. การแสดงรายการ 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ไดมี้การแสดง
รายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บัญชี จ านวนเงนิ 
(บาท) 

การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 

รายไดจ้ากค่าน ้ ามนั 124,921,113  แสดงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการใหบ้ริการ แสดงในรายไดจ้ากค่าโดยสาร 

31. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31.1 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2560 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าช่วงเคร่ืองบินกบับริษทัแห่งหน่ึง เพื่อให้เช่า

ช่วงเคร่ืองบิน โบอ้ิง 737-800 MSN : 33594 จ านวน 1 ล า เป็นระยะเวลา 48 เดือน นบัจากวนัท่ี 23 
มกราคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัส่งมอบเคร่ืองบิน และบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าตามอตัราท่ีก าหนดใน
สัญญา 

31.2 เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต่้ออายุตัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 700 ลา้น
บาท จากวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 จนถึงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

31.3 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดท้  าสัญญาขาย และเช่ากลบัเคร่ืองบินจ านวนทั้งหมด 2 ล า 
ซ่ึงการขายและเช่ากลบัจะมีผลบงัคบัใช้เม่ือมีการส่งมอบเคร่ืองบิน โดยก าหนดอายุสัญญาเช่า   
12 ปี อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีท าสัญญาขายและเช่ากลับเคร่ืองบินดังกล่าว ผูซ้ื้อเคร่ืองบินจะ
รับผดิชอบช าระเงินมดัจ าค่าจดัหาเคร่ืองบินแทนบริษทัทั้งหมด 
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31.4  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัมีมติให้น าเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ของบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.  อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ 

ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (NOK-W1) รวมจ านวนทั้งส้ิน 
781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่
จ านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ 

2.  อนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 
(NOK-W1) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญั
เพิ่มทุน โดยไม่คิดมูลค่า 

3.  อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท ตามการอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนในขอ้ 1 ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
3.1  จดัสรรหุน้สามญัใหม่จากการเพิ่มทุน (จ านวนไม่เกิน 625,000,000 หุน้) ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ทั้งน้ีบริษทัก าหนด
สัดส่วนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจ านวน
หุน้ท่ีใชใ้นการจดัสรรทั้งส้ิน 625,000,000 หุน้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.40 บาท 

3.2  จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิ่มทุน ในจ านวนไม่เกิน 156,250,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) 
ท่ีออกควบคุมกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามท่ีไดมี้การอนุมติัใน
ขอ้ 2 ขา้งตน้ โดยจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีใช้สิทธิจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 

32. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 
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