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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 
ความเห็น  
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่ม
บริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั สายการ
บินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น
วรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

นโยบายบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้ค่าโดยสาร
และบริการท่ี เก่ียวเน่ืองกับการโดยสารได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        
ขอ้ 3.14 

 

 

 

- ต รว จส อบ โด ยก าร เลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง เพื่ อ
เปรียบเทียบขอ้มูลการบินในรายงานรายไดก้บั
ตารางการบินเพื่อให้มัน่ใจวา่รายไดค้่าโดยสาร
และบริการท่ี เก่ียวเน่ืองมีการบันทึกถูกต้อง 
ครบถว้น และตรงตามงวดบญัชี 

 

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เป็น
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากความ
ซบัซ้อนของรายการ ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน ก ารป ระม าณ คว าม
สม เห ตุสมผลของสมมติฐาน ท่ี ใช้ ในการ
ประมาณค่าซ่อมเคร่ืองบินในแต่ละรอบตาม
แผนการซ่อมบ ารุง และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน
ส าห รับการป รับสภาพ เค ร่ืองบิ น เม่ือครบ
ก าหนดส่งคืนเคร่ืองบินตามสัญญาเช่า 
นโยบายบัญชีและข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน            
ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ขอ้ 3.12 ขอ้ 3.20.1 และ ขอ้ 17 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัเพื่อตอบสนองเร่ือง
ดงักล่าว มีดงัน้ี 
- ท าความเข้าใจ ประเมินการออกแบบการ

ควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบติัของ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

- ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติั
ตามการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการและ
สมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารใช้ในการ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 
การประเมินประกอบด้วย การทดสอบการ
ค านวณประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินท่ีก าหนดตามสมมติฐาน และการ
สอบทานเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมใน
สัญญาเช่า และแผนการซ่อมบ ารุงท่ีไดรั้บจาก
แผนกวิศวกรรม ขอ้มูลเสนอราคาซ่อมจากผู ้
ซ่อม รวมทั้ง เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
ท่ี เกิดข้ึนจริงในอดีตกับสมม ติฐานใน
ปัจจุบนั 

-
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 17.1 17.2 และ 32 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวน
นโยบายการบันทึกบัญชีรายการเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินตามแผนจากเดิมท่ีแสดงรายการสุทธิระหว่างเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการ
หน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินโดยเปล่ียนมาเป็นการแยกแสดงรายการดงักล่าวออกจากกนั เพื่อให้งบการเงิน
แสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
การรับรู้รายได้จากค่ าโดยสารและบริการท่ี
เก่ียวเน่ือง จะรับรู้เม่ือให้บริการเดินทางตาม 
ตารางบินแก่ผูโ้ดยสารแล้ว โดยเงินท่ีรับจากการ
จ าหน่ายตั๋วโดยสารก่อนการให้บริการจะยงัไม่
รับรู้เป็นรายได้ โดยจะบันทึกเป็นรายได้รับ
ล่วงหนา้ 
การรับรู้รายได้ค่าโดยสารและบริการดังกล่าว
เป็น เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
ปริมาณและความถ่ีของการเกิดข้ึนของรายการมี
จ านวนมาก หลายช่องทางการจ าหน่าย มีความ
เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
เช่ือมต่อกบัระบบการจองตัว๋โดยสารและตาราง
การบิน และจ านวนเงินของรายไดท่ี้มีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในการบนัทึก
รายการไม่ถูกตอ้ง และไม่ตรงตามงวดบญัชี 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัเพื่อตอบสนองเร่ืองดงักล่าว 
มีดงัน้ี 
- ท าความเขา้ใจ ประเมินการออกแบบการควบคุมท่ี

ส าคญัและการน าการควบคุมท่ีส าคญัไปปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได ้และรายไดรั้บล่วงหนา้ 

- ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในท่ีส าคัญในการรับรู้รายได้ และ
รายได้รับล่วงหน้า รวมทั้งการทดสอบการควบคุม
ทัว่ไปของระบบสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะ
ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายได้จากค่าโดยสารและ
บริการท่ีเก่ียวเน่ือง และรายไดรั้บล่วงหนา้ 

- ทดสอบการกระทบยอดของการจองบตัรโดยสารใน
แต่ละช่องทางการจ าหน่ายและขอ้มูลการช าระเงิน
ระหว่างระบบการจองตัว๋โดยสารและรายงานการ
ช าระเงินจากสถาบนัการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 17.1 17.2 และ 32 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวน
นโยบายการบันทึกบัญชีรายการเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินตามแผนจากเดิมท่ีแสดงรายการสุทธิระหว่างเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการ
หน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินโดยเปล่ียนมาเป็นการแยกแสดงรายการดงักล่าวออกจากกนั เพื่อให้งบการเงิน
แสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้น า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 
การรับรู้รายได้ 
การรับรู้รายได้จากค่ าโดยสารและบริการท่ี
เก่ียวเน่ือง จะรับรู้เม่ือให้บริการเดินทางตาม 
ตารางบินแก่ผูโ้ดยสารแล้ว โดยเงินท่ีรับจากการ
จ าหน่ายตั๋วโดยสารก่อนการให้บริการจะยงัไม่
รับรู้เป็นรายได้ โดยจะบันทึกเป็นรายได้รับ
ล่วงหนา้ 
การรับรู้รายได้ค่าโดยสารและบริการดังกล่าว
เป็น เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
ปริมาณและความถ่ีของการเกิดข้ึนของรายการมี
จ านวนมาก หลายช่องทางการจ าหน่าย มีความ
เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
เช่ือมต่อกบัระบบการจองตัว๋โดยสารและตาราง
การบิน และจ านวนเงินของรายไดท่ี้มีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน ซ่ึงอาจมีความเส่ียงในการบนัทึก
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ช าระเงินจากสถาบนัการเงิน 

02



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 3 - 
 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

การรับรู้รายได้ (ต่อ) 

นโยบายบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้ค่าโดยสาร
และบริการท่ี เก่ียวเน่ืองกับการโดยสารได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน        
ขอ้ 3.14 

 

 

 

- ต รว จส อบ โด ยก าร เลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง เพื่ อ
เปรียบเทียบขอ้มูลการบินในรายงานรายไดก้บั
ตารางการบินเพื่อให้มัน่ใจวา่รายไดค้่าโดยสาร
และบริการท่ี เก่ียวเน่ืองมีการบันทึกถูกต้อง 
ครบถว้น และตรงตามงวดบญัชี 

 

ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เป็น
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากความ
ซบัซ้อนของรายการ ซ่ึงผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน ก ารป ระม าณ คว าม
สม เห ตุสมผลของสมมติฐาน ท่ี ใช้ ในการ
ประมาณค่าซ่อมเคร่ืองบินในแต่ละรอบตาม
แผนการซ่อมบ ารุง และค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึน
ส าห รับการป รับสภาพ เค ร่ืองบิ น เม่ือครบ
ก าหนดส่งคืนเคร่ืองบินตามสัญญาเช่า 
นโยบายบัญชีและข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน            
ได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน   
ขอ้ 3.12 ขอ้ 3.20.1 และ ขอ้ 17 

 

 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัเพื่อตอบสนองเร่ือง
ดงักล่าว มีดงัน้ี 
- ท าความเข้าใจ ประเมินการออกแบบการ

ควบคุมและการน าการควบคุมไปปฏิบติัของ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

- ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบติั
ตามการควบคุมภายในท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการและ
สมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผู ้บริหารใช้ในการ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 
การประเมินประกอบด้วย การทดสอบการ
ค านวณประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินท่ีก าหนดตามสมมติฐาน และการ
สอบทานเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมใน
สัญญาเช่า และแผนการซ่อมบ ารุงท่ีไดรั้บจาก
แผนกวิศวกรรม ขอ้มูลเสนอราคาซ่อมจากผู ้
ซ่อม รวมทั้ง เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายซ่อมแซม
ท่ี เกิดข้ึนจริงในอดีตกับสมม ติฐานใน
ปัจจุบนั 

-
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ข้อมูลอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซ่ึง   
คาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับ           
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ 
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความ
ตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ด้วยความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ี เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ ใ ช่ เพื่ อว ัต ถุประสงค์ในการแสดงความ เห็น ต่อความ 
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  
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05



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 
ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 

- 6 - 
 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งใน 
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งใน 
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุด         
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
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วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2561 2560 2560 2561 2560 2560

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.1 1,419,892,206        3,169,848,560        3,231,221,279        447,123,966           1,548,866,192        1,475,116,784        
เงินลงทุนชัว่คราว 9,226,117               - - 7,478,510               - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 2,008,927,126        1,449,457,024        1,314,939,523        849,811,793           626,189,863           725,941,337           
สินคา้คงเหลือ 6 50,198,839             32,236,367             31,401,062             50,198,839             32,236,367             31,401,062             
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น 7 374,971,386           26,578,299             162,803,817           374,971,386           26,578,299             162,803,817           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 101,855,473           103,574,582           79,374,805             60,225,578             72,444,258             54,219,396             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,965,071,147        4,781,694,832        4,819,740,486        1,789,810,072        2,306,314,979        2,449,482,396        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27.4 1,122,862,488        1,300,875,395        251,419,909           993,285,608           1,217,894,302        190,220,835           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - - 4,949,000               4,949,000               4,949,000               
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 1,409,685               6,876,626               15,216,711             28,420,554             28,420,554             28,420,554             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 46,662,200             46,674,500             47,527,500             46,318,400             46,429,500             47,326,300             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 - - - 1,215,000,000        970,000,000           970,000,000           
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน 17.1 7,788,296,566        7,192,488,243        6,415,807,730        5,649,595,719        5,817,998,463        5,557,717,245        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 206,789,899           266,059,557           338,516,111           187,945,763           255,365,281           328,519,602           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 45,723,821             47,457,299             65,199,789             32,552,616             42,609,021             59,725,453             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 13,321,915             13,321,915             13,321,915             13,321,915             13,321,915             13,321,915             
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว 7 820,110,704           827,754,587           417,393,744           768,342,027           775,617,426           360,214,858           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 63,815,601             39,431,543             32,516,870             90,599,410             64,962,221             41,835,387             

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,108,992,879      9,740,939,665        7,596,920,279        9,030,331,012        9,237,567,683        7,602,251,149        
รวมสินทรัพย์ 14,074,064,026      14,522,634,497      12,416,660,765      10,820,141,084      11,543,882,662      10,051,733,545      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2561 2560 2560 2561 2560 2560

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้น 15 2,400,000,000        700,000,000           700,000,000           1,700,000,000        - -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 5,905,915,561        4,861,493,668        4,491,265,146        3,282,335,972        2,820,097,050        2,670,020,202        
รายไดร้อตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 18,329,713             18,479,184             18,967,909             18,329,713             18,479,184             18,967,909             
ประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน และ

ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะสั้น 17.3 120,622,592           108,811,574           128,239,187           106,656,715           102,092,740           92,247,326             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,272,178             31,029,870             45,551,482             14,330,942             7,624,483               7,959,237               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,460,140,044        5,719,814,296        5,384,023,724        5,121,653,342        2,948,293,457        2,789,194,674        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตาม

แผนการซ่อมบ ารุง ประมาณการหน้ีสิน ค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน 
และค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะยาว 17.2 และ 17.3 8,276,446,841        7,771,711,882        7,060,434,770        5,862,314,063        6,396,394,501        6,186,972,762        

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 273,868,177           242,215,192           222,902,064           266,992,567           221,406,942           211,367,374           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 95,238,280             97,890,524             89,025,658             94,124,281             97,890,524             89,025,658             

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,645,553,298        8,111,817,598        7,372,362,492        6,223,430,911        6,715,691,967        6,487,365,794        
รวมหน้ีสิน 17,105,693,342      13,831,631,894      12,756,386,216      11,345,084,253      9,663,985,424        9,276,560,468        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2561 2560 2560 2561 2560 2560

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียน 20 2,499,249,882        2,499,249,882        625,000,000           2,499,249,882        2,499,249,882        625,000,000           
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 20 2,271,999,796        2,271,999,764        625,000,000           2,271,999,796        2,271,999,764        625,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 20 4,325,885,792        4,325,885,718        3,042,485,943        4,325,885,792        4,325,885,718        3,042,485,943        
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 62,500,000             62,500,000             62,500,000             62,500,000             62,500,000             62,500,000             

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (8,121,999,373)       (5,339,425,225)       (3,485,130,159)       (7,185,328,757)       (4,780,488,244)       (2,954,812,866)       
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

  ในบริษทัยอ่ย (5,940,185)              (5,940,185)              (5,940,185)              -                    -                    -
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ (1,467,553,970)       1,315,020,072        238,915,599           (524,943,169)          1,879,897,238        775,173,077           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,564,075,346)       (624,017,469)          (578,641,050)          -                    -                    -                    
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น (ขาดทุนเกินทุน) (3,031,629,316)       691,002,603           (339,725,451)          (524,943,169)          1,879,897,238        775,173,077           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,074,064,026      14,522,634,497      12,416,660,765      10,820,141,084      11,543,882,662      10,051,733,545      

....................................................... 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

....................................................... 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากคา่โดยสาร 16,699,711,712         17,385,995,957         12,014,186,841         12,868,381,374         
รายไดจ้ากการให้บริการ 2,560,123,725           2,186,112,225           1,476,946,512           1,257,955,116           
รายไดอ่ื้น

ดอกเบ้ียรับ 25,462,083                23,910,381                28,228,159                25,723,784                
อ่ืน ๆ 22 454,928,631              780,691,939              364,802,716              634,603,412              

รวมรายได้ 19,740,226,151         20,376,710,502         13,884,164,228         14,786,663,686         
คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนคา่โดยสารและการให้บริการ 22,551,209,638         21,031,608,616         15,482,810,514         15,645,042,941         
คา่ใชจ่้ายในการขาย 177,172,544              178,490,276              111,781,889              111,941,746              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 937,245,887              994,108,833              680,041,006              821,085,525              
ตน้ทุนทางการเงิน 44,576,681                63,834,177                14,371,332                34,268,852                

รวมคา่ใชจ่้าย 23,710,204,750         22,268,041,902         16,289,004,741         16,612,339,064         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (5,466,941)                 (8,340,085)                 - -
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,975,445,540)          (1,899,671,485)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 - - - -
ขาดทุนส าหรับปี (3,975,445,540)          (1,899,671,485)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีตอ้งไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น     
  ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 18.1 17,421,365                - - -

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 17,421,365                - - -
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (3,958,024,175)          (1,899,671,485)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,786,757,018)          (1,854,295,066)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,188,688,522)          (45,376,419)               - -

(3,975,445,540)          (1,899,671,485)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          
20,675,157,252         19,285,667,442         14,419,027,354         14,694,056,752         

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,782,574,148)          (1,854,295,066)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,175,450,027)          (45,376,419)               - -

(3,958,024,175)          (1,899,671,485)          (2,404,840,513)          (1,825,675,378)          
#REF! #REF!

ขาดทุนต่อหุ้น 23 #REF!
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (1.23)                          (1.63)                          (1.06)                          (1.60)                          
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (บาท) (1.23)                          (1.52)                          (1.06)                          (1.50)                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (3,975,445,540)       (1,899,671,485)       (2,404,840,513)       (1,825,675,378)       
ปรับปรุงดว้ย

คา่เส่ือมราคา 12 98,761,672             98,622,550             92,688,031             94,412,738             
คา่ตดัจ าหน่าย 13 23,073,157             24,057,965             21,331,630             22,549,607             
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (600,898)                 261,139                  (601,826)                 261,139                  
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (116,452,751)          (108,207,138)          (67,090,138)            (79,253,115)            
คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 443,134                  (890,871)                 443,134                  (890,871)                 
ประมาณการหน้ีสินคา่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน

ท่ีรับรู้เป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับปี (โอนกลบั) 673,134,419            932,568,950           (398,343,023)          418,206,095           
รายไดร้อตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ

แก่ลูกคา้ท่ีโอนกลบัระหวา่งปี (149,470)                 (488,725)                 (149,470)                 (488,725)                 
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 65,976,607             57,543,128             61,741,482             48,269,568             
ดอกเบ้ียรับ (25,462,083)             (23,910,381)            (28,228,159)            (25,723,784)            
ดอกเบ้ียจ่าย 44,576,681             63,834,177             14,371,332             34,268,852             
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 9 5,466,941               8,340,085               - -

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (3,206,678,131)       (847,940,606)          (2,708,677,520)       (1,314,063,874)       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (570,058,240)           (164,548,770)          (213,199,122)          90,062,163             
สินคา้คงเหลือ (17,962,472)            (835,305)                 (17,962,472)            (835,305)                 
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะสั้น (348,476,505)          134,579,450           (349,006,065)          134,579,450           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,585,658                (23,968,994)            12,389,457             (17,994,079)            
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน (595,589,320)           (776,680,513)          168,621,747           (260,281,218)          
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 178,012,907           (1,049,455,486)       224,608,694           (1,027,673,467)       
เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน - ระยะยาว 5,330,902               (463,279,820)          6,019,364               (463,438,721)          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (24,384,058)            (6,914,673)              (25,637,189)            (23,126,834)            

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,022,082,006         451,238,186           442,857,672           207,636,232           
เงินสดจ่ายคา่ซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 17.3 (163,070,857)          (170,342,240)          (137,845,051)          (129,345,896)          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15,757,692)             (14,521,612)            6,706,459               (334,754)                 
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน 18.1 (16,902,257)            (38,230,000)            (16,155,857)            (38,230,000)            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,652,244)              8,864,866               (3,766,243)              8,864,866               

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (3,753,520,303)       (2,962,035,517)       (2,611,046,126)       (2,834,181,437)       
จ่ายภาษีเงินได้ (866,549)                 (230,783)                 (170,777)                 (230,783)                 

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (3,754,386,852)       (2,962,266,300)       (2,611,216,903)       (2,834,412,220)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนชัว่คราว (9,226,117)              - (7,478,510)              -
เงินสดรับส าหรับเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12,300                    853,000                  111,100                  896,800                  
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (245,000,000)          -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4.2 (54,316,224)            (37,745,556)            (30,027,341)            (31,857,976)            
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 821,272                  495,720                  821,272                  495,720                  
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 20,393,689              27,501,600             7,783,231               11,275,737             
เงินสดรับคา่หุ้นของบริษทัยอ่ยจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 235,392,150            - - -

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 193,077,070           (8,895,236)              (273,790,248)          (19,189,719)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย 4.3 (37,397,366)            (63,834,177)            (7,192,016)              (34,268,852)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 4.3 2,400,000,000        - 2,400,000,000        -
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้น 4.3 (700,000,000)          - (700,000,000)          -
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 4.3 106                         2,930,399,539        106                         2,930,399,539        

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,662,602,740        2,866,565,362        1,692,808,090        2,896,130,687        
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด 148,750,688           43,223,455             90,456,835             31,220,660             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ (1,749,956,354)       (61,372,719)            (1,101,742,226)       73,749,408             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,169,848,560        3,231,221,279        1,548,866,192        1,475,116,784        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4.1 1,419,892,206        3,169,848,560        447,123,966           1,548,866,192        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดัตั้ งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย       
เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2547 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยด าเนินธุรกิจหลกัคือการใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสาร
ทางอากาศ เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพบริษทัจากบริษทัจ ากดัเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั และไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั เป็น 
บริษทั สายการบินนกแอร์ จ ากดั (มหาชน) กบักระทรวงพาณิชย ์และเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 
บริษัทได้รับอนุมัติจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ นายณัฐพล จุฬางกูร บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนางหทยัรัตน์ จุฬางกูร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย 
โดยถือหุ้นร้อยละ 23.77 ร้อยละ 21.80 ร้อยละ 18.86 และร้อยละ 12.49 ตามล าดบั ของทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้ของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คือ นายณัฐพล จุฬางกูร บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) และนายทวีฉัตร จุฬางกูร ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 23.77 
ร้อยละ 21.80 และร้อยละ 18.44 ตามล าดบั ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทั  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงขาดทุนสุทธิ
จ านวน 3,975.45 ล้านบาท และ 2,404.84 ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 
มีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนรวมเป็นจ านวน 4,495.07  ล้านบาท และ 3,331.84 
ลา้นบาท ตามล าดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
แสดงขาดทุนเกินทุนจ านวน 3,031.63 ลา้นบาท และ 524.94 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม 
บริษทัไดแ้กปั้ญหาการขาดทุนในบริษทัยอ่ยโดยเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมให้แก่ บริษัท นกมั่งคั่ง จ ากัด จ านวน 490 ล้านบาท และ
อนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท  สายการบินนกสกู๊ต  จ าก ัด  โดยลงทุนผ่านบริษ ัท 
นกมัง่คัง่ จ ากดั 

17



 
- 2 - 

 

 

นอกจากน้ี บริษัทได้แก้ปัญหาการขาดทุนของบริษัทโดย เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 ท่ีประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวน 908.80 ลา้นบาท 
ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท โดยก าหนดอตัราส่วนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ี 
2.50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน และเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนแล้ว
จ านวนเงิน 2,300.42 ลา้นบาท จากทุนท่ีออกและเรียกช าระจ านวน 836.52 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท 
จากหุน้ท่ีตราไว ้1 บาท  

ทั้งน้ี บริษทัมีแผนในการบริหารจดัการฝงูบิน ขยายเส้นทางการบินและเพิ่มอตัราการใชป้ระโยชน์
ของเคร่ืองบิน การควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านซ่อมบ ารุงและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เพื่อท่ีจะท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึนต่อไป และบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ ากัด 
(บริษทัยอ่ย) ไดรั้บจดหมายลงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 จาก Scoot Tigerair Pte. Ltd. (เดิมช่ือ Scoot 
Pte. Ltd.) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่แห่งหน่ึงยืนยนัท่ีจะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษทัย่อย
ดงักล่าว เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ส าหรับระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจาก
วนัท่ีในจดหมายดงักล่าว 

1.2 ขอ้มูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
1.2.1 บริษัท  นกฮอลิเดย์ จ ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี  

4 เมษายน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนอยู่ท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้นท่ี 17 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 วตัถุประสงค์หลักของบริษัท คือ 
ประกอบกิจการน าเท่ียว รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียวทุกชนิด 

1.2.2 บริษัท  นกมั่งคั่ง  จ ากัด  จดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัดตามกฎหมายไทย  เม่ือว ัน ท่ี  
13 มิถุนายน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนอยู่ท่ี 3 อาคารรัจนาการ ชั้นท่ี 17 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 วตัถุประสงค์หลักของบริษัท คือ 
ด าเนินการขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑท์างอากาศ 

1.2.3 บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 
30 ตุลาคม 2556 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนปัจจุบนัท่ี 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล 
เวิลด์ ชั้น 26 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร วตัถุประสงค์
หลกัของบริษทั คือ ด าเนินการขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑท์างอากาศ 
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1.3 ใบรับรองผูด้  าเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate Recertification : AOCR) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บใบรับรองผูด้  าเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate Recertification : 
AOCR) เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ
ไดถ้อนประเทศไทยออกจากทะเบียน “Red Flag” ส่งผลให้สายการบินของประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโอกาสท่ีจะขยายเส้นทางการบินระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 

2. เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน 
2.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน”  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจดัท าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง “ก าหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559  

2.3 งบการเงินรวมไดร้วมรายการบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยไดต้ดัรายการระหว่างกนัและ
ยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
บริษัท ประเภทธุรกจิ จดทะเบียน วนัทีจ่ดทะเบียน อตัราการถือหุ้น 

  ในประเทศ จัดตั้งบริษัท (ร้อยละ) 
    ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
    31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
    2561 2560 
บริษัทย่อยทางตรง      
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั น าเท่ียวและธุรกิจท่ี ไทย 4 เมษายน 2557 49 49 
 เก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว     
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง ไทย 13 มิถุนายน 2557 49 49 
 สินคา้และไปรษณียภณัฑ ์     
 ทางอากาศ     

บริษัทย่อยทางอ้อม      
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง ไทย 30 ตุลาคม 2556 24.01 24.01 
จ ากดั* สินคา้และไปรษณียภณัฑ ์     

 ทางอากาศ     
*บริษทัยอ่ยของบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั 
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2.4 งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินส าหรับ     
งวดบญัชีปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทาง การบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

2.6.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 22 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ มีการ
เปล่ียนแปลงในหลกัการส าคญั โดยก าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได ้ดงัน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 

ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 

ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญา 

ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้ม่ือกิจการปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะน ามาแทนมาตรฐาน
และการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรายไดเ้ม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
2561 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  ทั้งน้ี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์
และการอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปน้ี
ซ่ึงมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วม
คา้ ไดอ้ธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการ
ร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน รวมทั้งอธิบายให้ชดัเจนถึงการพิจารณา
เก่ียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี
ก าหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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2.6.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น  ก าหนดหลักการเก่ียวกับการ 
จัดประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน
ตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณ
การด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีจะน ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

กลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของ กลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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3. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ  และเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท 
และบตัรเงินฝากท่ีถึงก าหนดภายในสามเดือนตั้งแต่วนัท่ีได้มา โดยไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีใช้
เป็นหลกัประกนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่คราว 
เงินลงทุนชัว่คราวไดแ้ก่บตัรเงินฝากและเงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดเกินกวา่สามเดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึง
แสดงในราคาทุน  

3.3 ลูกหน้ีการคา้และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ จ านวนค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต และตามสถานะปัจจุบนัของ
ลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณ
ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นราคาโดยประมาณท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามลกัษณะ
การประกอบธุรกิจตามปกติหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้ 

3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

3.6 เงินลงทุนในการร่วมคา้ 
เงินลงทุนในการร่วมคา้แสดงตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม และแสดงตามวิธีราคาทุน
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3.7 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยแสดงตามวิธีราคาทุน              
หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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3.8 เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน  

เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินคือเงินท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายล่วงหน้าให้กบัผูใ้ห้เช่าตามอตัราท่ี
ก าหนดในสัญญา โดยสามารถเบิกคืนเม่ือน าเคร่ืองบินไปซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินคร้ังใหญ่ตาม
แผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา 

3.9 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 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณเป็นเวลา 3-5 ปี หรือ
ตามอายขุองสัญญา 

3.11 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

บริษทัไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ีใช้บริการของ
บริษทัซ่ึงสามารถน าไปแลกตัว๋โดยสาร 

บริษทัปันส่วนรายไดค้่าโดยสารและรายไดจ้ากการให้บริการให้กบัคะแนนสะสม ซ่ึงค านวณจาก
ประมาณการอตัราการใชสิ้ทธิแลกคะแนนสะสมจากคะแนนสะสมทั้งหมด โดยแสดงเป็นรายได้
รอการตดับญัชีจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้และรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใช้สิทธิแลกคะแนน
สะสม และไดใ้ชบ้ริการโดยสาร  
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3.12 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

3.12.1 ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผนการซ่อมบ ารุง 
บริษทัประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผนการซ่อมบ ารุงตลอดอายสุัญญา
เช่าเคร่ืองบิน โดยใชป้ระมาณการท่ีดีท่ีสุดบนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยั
อ่ืนๆ  ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้ น 
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวจะก าหนดจากค่าซ่อมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและจะทยอย
บนัทึกค่าใช้จ่ายในตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการ และประมาณการหน้ีสินค่าซ่อม
บ ารุงเคร่ืองบินไปจนถึงวนัท่ีเขา้ซ่อมตามระยะเวลาและจ านวนการบิน 

3.12.2 ประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน และค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะสั้น 
 ประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน 

บริษทัประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบินเม่ือส่งคืนให้แก่ผูใ้ห้เช่าเม่ือครบก าหนด
สัญญาเช่าด าเนินงานตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้ประมาณการท่ีดีท่ีสุดบนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้น ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวจะก าหนดจากค่าซ่อมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
และค่าขนส่ง และจะทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายในต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการและ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินไปจนถึงวนัส่งคืนเคร่ืองบินตามระยะเวลาในสัญญา 

ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะสั้น 

 บริษทัประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะสั้น ซ่ึงเป็นการเขา้ซ่อมตรวจเช็ค
ระยะสั้นตามแผนการซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาค่าใชจ่้ายในการซ่อมท่ีจะเกิดข้ึนและบนัทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการและประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
เคร่ืองบินไปจนถึงวนัท่ีเขา้ซ่อมตามชัว่โมงการบิน 

3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.13.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

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

บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าวค านวณ
โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ 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 

3.13.3 เงินสะสมส าหรับนกับิน 
บริษัทมีผลประโยชน์ให้แก่พนักงานในต าแหน่งนักบินเม่ือเกษียณอายุหรือลาออกตาม
ระเบียบ หรือสูญเสียใบอนุญาต โดยบริษทัจะสะสมเงินให้แก่นกับินโดยพิจารณาจากจ านวน
เท่ียวบินท่ีท าการบินในแต่ละเดือนและอายุงานของนกับินตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทั 

3.14 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
รายไดจ้ากค่าโดยสารรับรู้เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้ห้บริการแก่ผูโ้ดยสารตามตารางเท่ียวการบินท่ี
ระบุในบตัรโดยสาร โดยเงินรับจากการจ าหน่ายตัว๋โดยสารท่ียงัไม่ไดรั้บรู้เป็นรายไดจ้ะบนัทึกเป็น
รายไดรั้บล่วงหนา้ในหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการซ่ึงเป็นบริการระยะสั้นรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

ดอกเบ้ียรับ รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.15 ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ านวนรวมของภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งช าระในงวดปัจจุบนัค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี ก าไรทางภาษีแตกต่าง
จากก าไรท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เน่ืองจากก าไรทางภาษีไม่ได้
รวมรายการท่ีสามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอ่ืนๆ และไม่ได้รวมรายการท่ีไม่
สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค านวณโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการค านวณก าไรทางภาษี (ฐานภาษี) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ 
และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่วา่ก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้
โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
จะถูกปรับลดลง เม่ือก าไรทางภาษีท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะท าเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีค านวณด้วยอตัราภาษีท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ี
คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 

3.16 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
รายการบญัชีท่ีเป็นตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีบนัทึกบญัชีเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยอตัราแลกเปล่ียนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น  

ก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการช าระเงินและการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.17 สัญญาเช่า 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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การขายและเช่ากลบัคืนท่ีจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 

หากราคาขายมีจ านวนเทียบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นไดช้ดั บริษทัจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการขายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  

หากราคาขายมีจ  านวนต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม บริษทัรับรู้ผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการขายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที เวน้แต่บริษทัจะไดรั้บชดเชยผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน
โดยการจ่ายค่าเช่าในอนาคตท่ีต ่ากว่าราคาตลาด ในกรณีน้ีบริษทัจะบนัทึกผลขาดทุนจากการขายเป็น
รายการรอการตดับญัชีและตดัจ าหน่ายตามสัดส่วนของจ านวนค่าเช่าท่ีจ่ายในแต่ละงวดตามระยะเวลา
ท่ีบริษทัคาดวา่จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยท่ี์เช่า  

หากราคาขายมีจ านวนสูงกวา่มูลค่ายุติธรรม บริษทัจะรับรู้จ านวนท่ีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมเป็นรายการ
รอการตดับญัชีและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะใชป้ระโยชน์สินทรัพยท่ี์เช่า  

3.18 ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน และขาดทุนต่อหุน้ปรับลด 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี 
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดค านวณจากขาดทุนส าหรับปีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปี โดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักหลงัจากท่ีได้ปรับปรุง
ผลกระทบของหุน้ปรับลด  

3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น
ซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดย
การวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการน้ีใช้
ตามเกณฑ์ตามที่กล่าวยกเวน้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) รายการเช่าภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) และการวดัมูลค่าท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่ใช่
มูลค่ายุติธรรม เช่น มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) หรือ
มูลค่าจากการใชใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) 
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตาม 
ล าดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่ายุติธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย ์หรือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ
หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.20 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการใชน้โยบายการบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างเป็น
นัยส าคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจท่ีส าคญัในการ
ก าหนดนโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

3.20.1    ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 
ผู ้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณค่าซ่อมเคร่ืองบินในแต่ละรอบตามแผนการซ่อมบ ารุง 
และค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนส าหรับการปรับสภาพเคร่ืองบินเม่ือครบก าหนดส่งคืนเคร่ืองบิน
ตามสัญญาเช่า โดยจะพิจารณาเง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมในสัญญาเช่า และแผนการ
ซ่อมบ ารุงท่ีไดรั้บจากแผนกวิศวกรรม ขอ้มูลเสนอราคาจากผูซ่้อม ขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
และประสบการณ์ของผูบ้ริหาร ทั้งน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3.12 

3.20.2   การรับรู้ก าไรจากขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ในการพิจารณาการขายและเช่ากลบัคืนท่ีจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ผูบ้ริหารของบริษทั 
ตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีมีสาระส าคญัในการพิจารณาความเหมาะสมของสัญญาเช่าว่าเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์การเช่าด าเนินงาน มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองบิน และค่าเช่ากลบัคืนหาก
ราคาขายมีจ านวนเทียบเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมอย่างเห็นได้ชัด บริษทัจะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการขายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที ขอ้มูลเพิ่มเติมได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.17 
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3.20.3   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการ
ค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงอตัราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพัน
ดงักล่าว 

กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะ
ใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มบริษทัพิจารณา
อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้ง
จ่ายช าระผลประโยชน์ และมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระ
ผกูพนัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.13.2 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน
เม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

แหล่งขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มบริษัทมีประมาณการทางบัญชี ซ่ึงใช้ข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและ
ขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักระแสเงินสด 
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
เงินสดในมือ 25,584,529  21,104,310  18,316,868  17,320,874  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีกระแสรายวนั 612,225,026  1,233,385,285  127,490,236   162,989,967  
เงินฝากธนาคาร - บญัชีออมทรัพย ์ 764,357,486  962,488,694  301,316,862  768,555,351 
บตัรเงินฝาก (อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 -        

1.40 ต่อปีโดยมีระยะครบก าหนด        
ภายใน 3 เดือน) 17,725,165  952,870,271  -   600,000,000  

รวม 1,419,892,206  3,169,848,560  447,123,966   1,548,866,192  
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4.2 รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีเกิดจากการซ้ือและการเพิ่มข้ึนของอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกมา 2,393,750  6,900,976  2,393,750  6,803,275 

บวก  ซ้ือระหวา่งปี 61,052,067  33,238,330  36,763,184  27,448,451 
หกั เงินสดจ่ายระหวา่งปี (54,316,224)  (37,745,556)  (30,027,341)  (31,857,976) 
เจา้หน้ีค่าซ้ืออุปกรณ์        
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนยกไป 9,129,593  2,393,750  9,129,593  2,393,750 

4.3 รายการท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินสดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินและทุนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
     การเปลีย่นแปลงที่เป็นเงนิสด   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้จ่ายที่รับรู้ เงนิสดรับ  เงนิสดจ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   เป็นค่าใช้จ่าย      ณ วนัที่  

 1 มกราคม  ระหว่างปี      31 ธันวาคม 
 2561        2561 

          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000(1)  -  1,400,000,000  (500,000,000)  1,600,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุ้น -  -  1,000,000,000  (200,000,000)  800,000,000 
เพ่ิมทุน -  -  106  -  106 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  44,576,681  -  (37,397,366)  7,179,315 

รวม 700,000,000  44,576,681  2,400,000,106  (737,397,366)  2,407,179,421 

 (1) บริษัทยอ่ยได้ต่ออายตุัว๋สัญญาใช้เงินจ านวน 700 ลา้นบาทดังกล่าว ในวนัท่ี 5 มกราคม 2561 วนัท่ี 5 เมษายน 2561 วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 วนัท่ี 2 
ตุลาคม 2561 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 วนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 วนัท่ี 28 มกราคม 2562 และวนัท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     การเปลีย่นแปลงที่เป็นเงนิสด   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้จ่ายที่รับรู้ เงนิสดรับ  เงนิสดจ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   เป็นค่าใช้จ่าย      ณ วนัที่  

 1 มกราคม  ระหว่างปี      31 ธันวาคม 
 2561        2561 

          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  -  1,400,000,000  (500,000,000)  900,000,000 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากผูถื้อหุ้น -  -  1,000,000,000  (200,000,000)  800,000,000 
เพ่ิมทุน -  -  106  -  106 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  14,371,331  -  (7,192,016)  7,179,315 

รวม -  14,371,331  2,400,000,106  (707,192,016)  1,707,179,421 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
     การเปลีย่นแปลงที่เป็นเงนิสด   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ  ดอกเบีย้จ่ายที่รับรู้  เงนิสดรับ  เงนิสดจ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   เป็นค่าใช้จ่าย      ณ วนัที่  

 1 มกราคม  ระหว่างปี      31 ธันวาคม 
 2560        2560 

          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 700,000,000(1)  -  -  -  700,000,000 
เพ่ิมทุน -  -  2,930,399,539  -  2,930,399,539 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  63,834,177  -  (63,834,177)  - 

รวม 700,000,000  63,834,177  2,930,399,539  (63,834,177)  3,630,399,539 

 (1) บริษทัยอ่ยไดต่้ออายตุัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 700 ลา้นบาทดงักล่าว ในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 วนัท่ี 
7 กนัยายน 2560 วนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 และ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     การเปลีย่นแปลงที่เป็นเงนิสด   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือ  ดอกเบีย้จ่ายที่รับรู้  เงนิสดรับ  เงนิสดจ่าย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   เป็นค่าใช้จ่าย      ณ วนัที่  

 1 มกราคม  ระหว่างปี      31 ธันวาคม 
 2560        2560 

          
เพ่ิมทุน -  -  2,930,399,539  -  2,930,399,539 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  34,268,852  -  (34,268,852)  - 

รวม -  34,268,852  2,930,399,539  (34,268,852)  2,930,399,539 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

5.1 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียว        
ขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.1) 18,385,804  1,599,994  31,560,982  13,164,883 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 903,349,780  427,121,873  410,337,179  76,754,407 
รวม 921,735,584  428,721,867  441,898,161  89,919,290 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,256,770)  (10,813,636)  (10,673,342)  (10,230,208) 
รวมลูกหน้ีการคา้ 910,478,814  417,908,231  431,224,819  79,689,082 

        
ลูกหน้ีอ่ืน        

ค่าเช่าเคร่ืองบินจ่ายล่วงหน้า 84,197,749  228,666,777  84,197,749  206,776,585 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าอ่ืน 123,246,608  124,969,075  106,920,681  93,703,640 
รายไดค้า้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 26.1) 8,700,787  -  19,052,223  5,060,832 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน 43,669,310  107,861,765  29,217,589  93,420,750 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการอ่ืน 6,445,461  1,377,068  5,822,785  960,571 
เงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตุขอ้ 26.1) -  -  2,522,051  2,029,533 
เงินทดรองจ่าย - กิจการอ่ืน 21,635,610  12,862,558  7,882,610  9,709,641 
เงินทดรองจ่ายค่าซ่อมเคร่ืองบิน        

และเคร่ืองยนต ์ 55,821,753  80,415,456  38,140,749  37,233,956 
ค่าน ้ามนัจ่ายล่วงหน้า 262,569,876  115,109,410  11,722,059  20,800,354 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 442,784,994  330,064,434  85,270,961  66,601,700 
อ่ืนๆ 49,376,164  30,222,250  27,837,517  10,203,219 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,098,448,312  1,031,548,793  418,586,974  546,500,781 
รวม 2,008,927,126  1,449,457,024  849,811,793  626,189,863 
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5.2 ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายลูุกหน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 157,123,655  186,676,611  59,501,131  56,002,768 
เกินก าหนดช าระ -  นอ้ยกวา่ 1 เดือน 155,202,835  90,947,283  77,239,564  16,877,092 

 -  1 เดือน ถึง 2 เดือน 83,948,387  1,091,105  60,631,061  633,722 
 -  2 เดือน ถึง 4 เดือน       235,280,626  4,844,554  64,733,680  3,269,088 
 -  4 เดือน ถึง 1 ปี 265,072,904  132,910,442  168,913,617  2,648,418 
 -  มากกวา่ 1 ปี ข้ึนไป 25,107,177  12,251,872  10,879,108  10,488,202 

 921,735,584  428,721,867  441,898,161  89,919,290 
หกั  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,256,770)  (10,813,636)  (10,673,342)  (10,230,208) 

รวม  910,478,814  417,908,231  431,224,819  79,689,082 

6. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินคา้ซ้ือมาเพ่ือขาย 8,300,517  12,159,409  8,300,517   12,159,409 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 3,055,772  2,036,409  3,055,772   2,036,409  
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองอ่ืนๆ 38,842,550  18,040,549  38,842,550   18,040,549 

รวม 50,198,839  32,236,367  50,198,839   32,236,367  

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและ
เฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
   งบการเงินรวมและ 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2561  2560 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     13.97  19.57 
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7. 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 
 2561  2560  2561  2560 

ระยะส้ัน        
เงินประกนั - ค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต ์  121,627,386  26,578,299  121,627,386  26,578,299 
เงินมดัจ า - ค่าจดัหาเคร่ืองบิน 253,344,000  -  253,344,000  - 
รวม 374,971,386  26,578,299  374,971,386  26,578,299 

        
ระยะยาว        
เงินประกนั - ค่าเช่าเคร่ืองบิน  530,212,894  535,793,313  478,444,217   483,656,152  
เงินมดัจ า - ค่าจดัหาเคร่ืองบิน  289,897,810  291,961,274  289,897,810   291,961,274  
รวม 820,110,704  827,754,587  768,342,027   775,617,426  

เงินประกนัค่าเช่าเคร่ืองบินและเคร่ืองยนตเ์ป็นเงินค ้าประกนัการเช่าเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าด าเนินงาน และ
การเช่าเคร่ืองยนต์ระยะสั้ นเพื่อใช้ระหว่างน าเคร่ืองยนต์ท่ีมีอยู่ไปซ่อมบ ารุง ซ่ึงจะได้รับคืนเม่ือครบ
ก าหนดการเช่า 

ส าหรับเงินมดัจ าค่าจดัหาเคร่ืองบิน เป็นเงินมดัจ าการสั่งซ้ือเคร่ืองบินกบัผูผ้ลิต ซ่ึงจะก าหนดให้บริษทั
จ่ายเงินค่ามดัจ าเป็นงวดๆ ก่อนการรับมอบเคร่ืองบินตามอตัราและระยะเวลาท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาซ้ือขาย
เคร่ืองบินกบัผูผ้ลิต  

บริษทัไดมี้การท าสัญญาขายและเช่ากลบัเคร่ืองบินท่ีไดส้ั่งซ้ือดงักล่าวบางส่วนตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ซ่ึงการขายและเช่ากลบัจะมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือมีการส่งมอบเคร่ืองบิน โดยก าหนดอายุสัญญาเช่าไม่เกิน 12 
ปี อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ีท าสัญญาขายและเช่ากลบัเคร่ืองบินดงักล่าว ผูซ้ื้อเคร่ืองบินจะรับผิดชอบช าระ
เงินมดัจ าค่าจดัหาเคร่ืองบินดงักล่าวขา้งตน้แทนบริษทัทั้งหมด โดยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 บริษทัไดรั้บและส่งมอบเคร่ืองบินให้ผูใ้ห้เช่าตามสัญญาขายและเช่ากลบัขา้งตน้บางส่วน และได้
รับรู้ก าไรจากการขายและเช่ากลับเคร่ืองบินตามสัญญาเช่าด าเนินงานในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จ านวน 243.40 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 
บริษัท ประเภทธุรกิจ จดทะเบียน อัตรา ทุนช าระแล้ว งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในประเทศ การถือหุ้น  วิธีราคาทุน 
   (ร้อยละ) (บาท) (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 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560 
บริษัทย่อยทางตรง          
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั น าเท่ียวและธุรกิจท่ี ไทย 49 49 100,000 100,000 49,000  49,000 

 เก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว         
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง ไทย 49 49 10,000,000 10,000,000 4,900,000  4,900,000 
 สินคา้และไปรษณียภณัฑ์         
 ทางอากาศ         
บริษัทย่อยทางอ้อม          
บริษทั สายการบิน ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่ง ไทย 24.01 24.01 2,000,000,000 2,000,000,000 -  - 

นกสกู๊ต จ ากดั* สินคา้และไปรษณียภณัฑ์         
 ทางอากาศ         

 รวม   4,949,000  4,949,000 
* บริษทัยอ่ยของบริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 
บริษทัได้ลงทุนใน Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนท่ีประเทศสิงคโปร์เพื่อ
ประกอบธุรกิจพฒันาระบบการจองบัตรโดยสารระหว่างสายการบิน เป็นจ านวน 1.15 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 28.42 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนการลงทุนในอตัราร้อยละ 13.0435 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระของบริษทัดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2561 

 ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2560 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม     28,420,554  28,420,554 
จ าหน่าย     -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     28,420,554  28,420,554 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในการร่วมค้า ซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 
ในงบการเงินรวม มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 หน่วย  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
   31 ธันวาคม   31 ธันวาคม 
    2561  2560 

   “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ตรวจสอบแล้ว” 
ลกัษณะธุรกิจ : พฒันาระบบการจองบตัร     
โดยสารระหวา่งสายการบิน      

ประเทศท่ีจดัตั้ง : สิงคโปร์      
สดัส่วนเงินลงทุนท่ีบริษทัถือ  ร้อยละ  13.04  13.04 
มูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย บาท  1,409,685  6,876,626 
มูลค่าเงินลงทุนตามวธีิราคาทุน บาท  28,420,554  28,420,554 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ บาท  5,466,941  8,340,085 
ทุนเรียกช าระ เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  9,264,219  9,264,219 
สินทรัพยร์วม เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  3,174,503  4,865,923 
หน้ีสินรวม เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์  341,926  284,069 

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน มีดงัน้ี 

บริษัท  งบการเงินรวม 
   ณ วันที่  ณ วันที่  
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2561 2560 
     สัดส่วน ราคาทุน สัดส่วน ราคาทุน 
     การถือหุ้น  การถือหุ้น  
     ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 

บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั     0.91 6,012,200 0.91 6,024,500 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์          
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั     15.00 40,650,000 15.00 40,650,000 
รวม      46,662,200  46,674,500 
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บริษัท  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ณ วันที่  ณ วันที่  
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
   2561 2560 
     สัดส่วน ราคาทุน สัดส่วน ราคาทุน 
     การถือหุ้น  การถือหุ้น  
     ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 

บริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั     0.86 5,668,400 0.88 5,779,500 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์         
เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั     15.00 40,650,000 15.00 40,650,000 
รวม      46,318,400  46,429,500 

10.1 เงินลงทุนในบริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 
บริษทัและบริษทัย่อยได้เขา้เป็นสมาชิกของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ในปี 2547 
และปี 2558 ตามล าดบั และตอ้งเขา้ร่วมถือหุ้นของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ตาม
ขอ้ก าหนด  

บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 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 ถือได้เฉพาะบริษทัการบิน ซ่ึงท าการบินเป็นประจ า
เขา้ยงัประเทศไทย และ/หรือท าการบินเป็นประจ าภายในประเทศไทย ตามก าหนดเวลาท่ีพิมพ์
โฆษณาไวใ้นตารางเท่ียวการบิน 

ขอ้บงัคบัของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั ก าหนดมิให้มีการจ่ายเงินปันผล แต่ผูถื้อหุ้น
จะไดรั้บส่วนลดค่าธรรมเนียมในการบริการน าร่อง (Air Navigation Facility Charge) และสัดส่วน
การถือหุ้นจะเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามการจดัสรรของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จ ากดั โดยค านวณจากเท่ียวบินรวมในแต่ละปีของหมู่สมาชิก เงินค่าหุ้นดงักล่าวจะรับคืนได้เม่ือ
ถอนตวัจากการเป็นสมาชิก 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไดล้ดหุ้นจ านวน 1,111 หุ้น ซ่ึงบริษทัได้รับเงิน
ค่าหุ้นจ านวน 111,100 บาทแล้ว ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัดงักล่าวลดลงจาก
ร้อยละ 0.88 เป็นร้อยละ 0.86 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีเงินลงทุนในหุ้นของบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด จ านวน  56,684 หุ้น และ 3,438 หุ้น เป็นจ านวนเงิน  5,668,400 บาท และ 
343,800 บาท ตามล าดบั 
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10.2 เงินลงทุนในบริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟล์ท เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมทุนกบันิติบุคคลต่างประเทศแห่งหน่ึงและนิติบุคคล
ในประเทศอีกแห่งหน่ึง ในบริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์จัดการอบรมนักบิน ในจ านวนเงิน 1.25 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนของการร่วมทุนดงักล่าว 

11. 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 ต่อปี ซ่ึงก าหนดจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายปี เงินให้กู ้ยืมน้ีไม่มี
หลกัประกนัและครบก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี และในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 บริษทัไดท้  าบนัทึก
ขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญากูเ้งินฉบบัท่ี 1 เพื่อให้บริษทัย่อยกูย้ืมเงินเพิ่มเติม จ านวน  245 ลา้นบาท โดยมี
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.50 ต่อปี ครบก าหนดช าระคืนภายใน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ทั้งน้ีเง่ือนไข
อ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามสัญญาใหกู้ย้มืเงินทุกประการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีจ านวน  1,215 ลา้นบาท 
และ 970 ลา้นบาท ตามล าดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.1) 

ทั้ งน้ีวนัท่ี 28 ธันวาคม 2561 และวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีจดหมายตอบรับค าร้องขอยืด
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ียเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยดงักล่าวออกไป 12 เดือนนับจากวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามล าดบั ซ่ึงดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ านวน 63.40 ลา้นบาท และ 47.82 ล้านบาท ตามล าดบั บริษทัแสดงดอกเบ้ีย
คา้งรับดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (ดูหมายเหตุขอ้ 26.1) 
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12. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที ่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  
 

 
 

 
 

 31 ธันวาคม  
 2561        2561 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 99,462,252  120,326  (1,130,410)  5,772,924  104,225,092 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 68,187,155  13,808,461  -  -  81,995,616 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,151,600  128,296  (283,951)  101,585  19,097,530 
อุปกรณ์ส านกังาน 29,196,797  346,677  (656,129)  986,722  29,874,067 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 154,703,912  4,733,354  (2,638,330)  92,696  156,891,632 
อุปกรณ์ส่ือสาร 5,929,834  49,146  (637,628)  -  5,341,352 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 256,158,784  13,884,599  (39,404)  -  270,003,979 
ยานพาหนะ 9,894,247  -  (4,266,200)  -  5,628,047 
อาคารเช่าระหวา่งปรับปรุง          
และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 7,284,085  6,641,529  -  (6,953,927)  6,971,687 
รวมราคาทุน 649,968,666  39,712,388  (9,652,052)  -  680,029,002 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (74,096,000)  (10,818,783)  1,130,405  -  (83,784,378) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (24,797,884)  (15,001,724)  -  -  (39,799,608) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (13,860,304)  (2,110,751)  220,128  -  (15,750,927) 
อุปกรณ์ส านกังาน (18,731,556)  (4,434,936)  612,311  -  (22,554,181) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (119,555,978)  (15,748,480)  2,564,687  -  (132,739,771) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (4,436,976)  (536,902)  601,091  -  (4,372,787) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (122,268,098)  (49,444,852)  36,857  -  (171,676,093) 
ยานพาหนะ (6,162,313)  (665,244)  4,266,199  -  (2,561,358) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (383,909,109)  (98,761,672)  9,431,678  -  (473,239,103) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 266,059,557        206,789,899 
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ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที ่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม  
 

 
 

 
 

 31 ธันวาคม  
 2560        2560 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 97,056,019  -  (2,205,898)  4,612,131  99,462,252 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 68,187,155  -  -  -  68,187,155 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,482,098  89,376  (466,238)  46,364  19,151,600 
อุปกรณ์ส านกังาน 32,586,246  622,793  (4,310,008)  297,766  29,196,797 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 154,194,127  3,191,990  (3,661,135)  978,930  154,703,912 
อุปกรณ์ส่ือสาร 6,754,796  67,345  (892,307)  -  5,929,834 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 243,424,985  17,551,007  (4,817,208)  -  256,158,784 
ยานพาหนะ 11,936,200  -  (3,070,000)  1,028,047  9,894,247 
อาคารเช่าระหวา่งปรับปรุง          
และสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 8,846,991  5,400,332  -  (6,963,238)  7,284,085 
รวมราคาทุน 642,468,617  26,922,843  (19,422,794)  -  649,968,666 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (64,867,827)  (11,434,063)       2,205,890  -  (74,096,000) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (12,516,366)  (12,281,518)  -  -  (24,797,884) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (11,795,018)  (2,460,677)          395,391  -  (13,860,304) 
อุปกรณ์ส านกังาน (18,035,516)  (4,733,037)       4,036,997  -  (18,731,556) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (104,996,171)  (17,898,943)       3,339,136  -  (119,555,978) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (4,623,511)  (664,023)          850,558  -  (4,436,976) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (78,447,999)  (48,588,075)       4,767,976  -  (122,268,098) 
ยานพาหนะ (8,670,098)  (562,214)       3,069,999  -  (6,162,313) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (303,952,506)  (98,622,550)     18,665,947  -  (383,909,109) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 338,516,111        266,059,557 

 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         

2561       บาท  98,761,672 
2560       บาท  98,622,550 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาสะสมทั้งจ  านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านอยูข่องบริษทัและบริษทัยอ่ย มีจ านวน 182.95 ลา้นบาท และ 152.52 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2561  
 

 
 

 
 

 2561 
ราคาทุน           

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 90,163,436  -  (1,130,410)  5,772,924  94,805,950 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 68,187,155  5,166,609  -  -  73,353,764 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,151,601  128,295  (283,951)  101,585  19,097,530 
อุปกรณ์ส านกังาน 24,479,216  308,375  (643,129)  986,722  25,131,184 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 151,110,178  1,239,652  (2,638,330)  92,696  149,804,196 
อุปกรณ์ส่ือสาร 5,929,835  49,146  (637,628)  -  5,341,353 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 250,263,701  11,954,353  (39,404)  -  262,178,650 
ยานพาหนะ 9,894,246  -  (4,266,200)  -  5,628,046 
อาคารเช่าระหว่างปรับปรุงและ          
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 7,284,085  6,641,529  -  (6,953,927)  6,971,687 
รวมราคาทุน 626,463,453  25,487,959  (9,639,052)  -  642,312,360 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (68,155,380)  (9,499,590)  1,130,405  -  (76,524,565) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (24,797,884)  (13,979,105)  -  -  (38,776,989) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (13,860,304)  (2,110,751)  220,128  -  (15,750,927) 
อุปกรณ์ส านกังาน (16,012,056)  (3,468,340)  600,239  -  (18,880,157) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (116,826,915)  (14,341,081)  2,564,687  -  (128,603,309) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (4,436,977)  (536,902)  601,091  -  (4,372,788) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (120,846,343)  (48,087,017)  36,857  -  (168,896,503) 
ยานพาหนะ (6,162,313)  (665,245)  4,266,199  -  (2,561,359) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (371,098,172)  (92,688,031)  9,419,606  -  (454,366,597) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 255,365,281        187,945,763 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2560  
 

 
 

 
 

 2560 
ราคาทุน           

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 87,757,203  -  (2,205,898)  4,612,131  90,163,436 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า 68,187,155  -  -  -  68,187,155 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 19,482,098  89,377  (466,238)  46,364  19,151,601 
อุปกรณ์ส านกังาน 28,010,298  481,159  (4,310,008)  297,767  24,479,216 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 151,199,257  2,593,126  (3,661,135)  978,930  151,110,178 
อุปกรณ์ส่ือสาร 6,754,796  67,346  (892,307)  -  5,929,835 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 241,696,985  13,383,924  (4,817,208)  -  250,263,701 
ยานพาหนะ 11,936,200  -  (3,070,000)  1,028,046  9,894,246 
อาคารเช่าระหว่างปรับปรุงและ          
สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 8,846,991  5,400,332  -  (6,963,238)  7,284,085 
รวมราคาทุน 623,870,983  22,015,264  (19,422,794)  -  626,463,453 

ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (60,226,654)  (10,134,616)  2,205,890  -  (68,155,380) 
ส่วนปรับปรุงเคร่ืองบินเช่า (12,516,366)  (12,281,518)  -  -  (24,797,884) 
เคร่ืองใชส้ านกังาน (11,795,018)  (2,460,677)  395,391  -  (13,860,304) 
อุปกรณ์ส านกังาน (16,267,045)  (3,782,008)  4,036,997  -  (16,012,056) 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (103,268,008)  (16,898,043)  3,339,136  -  (116,826,915) 
อุปกรณ์ส่ือสาร (4,623,511)  (664,024)  850,558  -  (4,436,977) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (77,984,681)  (47,629,638)  4,767,976  -  (120,846,343) 
ยานพาหนะ (8,670,098)  (562,214)  3,069,999  -  (6,162,313) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (295,351,381)  (94,412,738)  18,665,947  -  (371,098,172) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 328,519,602        255,365,281 
         ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม         

2561       บาท  92,688,031 
2560       บาท  94,412,738 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาสะสมทั้งจ  านวนแลว้ แต่ยงั        
คงใชง้านอยูข่องบริษทั มีจ านวน 182.95 ลา้นบาท และ 152.52 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
  หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที ่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2561  
 

 
 

 
 

 2561 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 195,232,547  7,853,855  -  618,500            203,704,902  

โปรแกรมระหวา่งพฒันา 3,397,801  13,485,824  -  (618,500)  16,265,125 
รวมราคาทุน 198,630,348  21,339,679  -  -            219,970,027  

 
         

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (151,173,049)  (23,073,157)  -  -  (174,246,206) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (151,173,049)  (23,073,157)  -  -  (174,246,206) 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน    47,457,299        45,723,821 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที ่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที ่

 1 มกราคม        31 ธันวาคม 

 2560  
 

 
 

 
 

 2560 
ราคาทุน   

 
 

 
 

 
 

 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 189,373,843  1,706,687  (757,983)  4,910,000  195,232,547 

โปรแกรมระหวา่งพฒันา 3,699,001  4,608,800  -  (4,910,000)  3,397,801 
รวมราคาทุน 193,072,844  6,315,487  (757,983)  -  198,630,348 

 
         

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม           
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (127,873,055)  (24,057,965)         757,971  -  (151,173,049) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (127,873,055)  (24,057,965)         757,971  -  (151,173,049) 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 65,199,789           47,457,299 
         
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         

2561       บาท  23,073,157 
2560       บาท  24,057,965 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมทั้งจ  านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูข่องบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ านวน 82.53 ลา้นบาท และ 75.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  
 

 
 

 
 

 31 ธันวาคม  
 2561        2561 
ราคาทุน           โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 187,826,416  2,408,401  -  618,500  190,853,317 

โปรแกรมระหวา่งพฒันา 2,081,001  8,866,824  -  (618,500)  10,329,325 
รวมรวมราคาทุน 189,907,417  11,275,225  -  -  201,182,642 

 
         

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (147,298,396)  (21,331,630)  -  -  (168,630,026) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (147,298,396)  (21,331,630)  -  -  (168,630,026) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   42,609,021        32,552,616 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  ลดลง  โอนเข้า   ยอดคงเหลือ  

 
ณ วนัที่  

 
 

 
  (ออก)  ณ วนัที่ 

 1 มกราคม  
 

 
 

 
 

 31 ธันวาคม  
 2560        2560 
ราคาทุน           โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 182,707,212  967,187  (757,983)  4,910,000  187,826,416 

โปรแกรมระหวา่งพฒันา 2,525,001  4,466,000  -   (4,910,000)  2,081,001 
รวมรวมราคาทุน 185,232,213  5,433,187  (757,983)  -  189,907,417 

 
         

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม           
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (125,506,760)  (22,549,607)  757,971  -  (147,298,396) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (125,506,760)  (22,549,607)  757,971  -  (147,298,396) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   59,725,453          42,609,021 
         
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         

2561       บาท  21,331,630 
2560       บาท  22,549,607 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ราคาทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมทั้งจ  านวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูข่องบริษทัมีจ านวน 82.53 ลา้นบาท และ 75.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวมและ 
  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
     31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

     2561  2560 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     13,321,915  13,321,915 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  ในก าไร  ในก าไร  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2561    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 386,525  -  -  386,525 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,935,390  -  -  12,935,390 

รวม 13,321,915  -  -  13,321,915 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่  ในก าไร  ในก าไร  ณ วนัที่ 
 1 มกราคม  หรือขาดทุน  ขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2560    เบ็ดเสร็จอ่ืน  2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 386,525  -  -  386,525 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,935,390  -  -  12,935,390 

รวม 13,321,915  -  -  13,321,915 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวมและ 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
     2561  2560 

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั     -  - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     -  - 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไรทางบญัชีส าหรับกิจการท่ีไม่ได ้        

รับการส่งเสริมการลงทุน (158,127,346)  601,668,487  100,224,450  633,520,382 
ขาดทุนทางบญัชีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บ        

การส่งเสริมการลงทุน (3,817,318,194)  (2,501,339,972)  (2,505,064,963)  (2,459,195,760) 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้าย        

ภาษีเงินได ้ (3,975,445,540)  (1,899,671,485)  (2,404,840,513)  (1,825,675,378) 
        

ภาษีเงินไดค้  านวณในอตัราร้อยละ 20 (31,625,469)  120,333,697  20,044,890  126,704,076 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได ้        

รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  -  - 
ผลกระทบจากขาดทุนส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการ        

ส่งเสริมการลงทุนซ่ึงใชเ้ป็นรายการหกัทางภาษี 31,625,469  (120,333,697)  (20,044,890)  (126,704,076) 
ผลกระทบทางภาษีของผลแตกต่างชัว่คราว -  -  -  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงในงบก าไร        

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมิไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับ
ผลขาดทุนสะสม เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัคาดว่าจะมีก าไรสุทธิทางภาษีในอนาคตไม่เพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการขาดทุนสะสมจ านวน  1,856.17 ล้านบาท  
และ 1,798.44 ลา้นบาทท่ีจะหมดอายุในปี 2565 ส าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั 
ไดท้ั้งจ  านวน 
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15. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

เงินกูย้มืระยะสั้น ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,600,000,000  700,000,000  900,000,000  - 
เงินกูย้มืจากผูถื้อหุน้        
    (ดูหมายเหตขุอ้ 26.1) 800,000,000  -  800,000,000  - 
รวม 2,400,000,000  700,000,000  1,700,000,000  - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสองแห่งจ านวนรวม 900 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินแห่งแรกจ านวน 100 ลา้นบาท และแห่งท่ีสองจ านวน 
800 ลา้นบาท โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.30 - 2.55 ต่อปี และมีก าหนดเวลาช าระ
คืน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีในตัว๋สัญญาใช้เงิน ทั้งน้ี ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดช้ าระเงินกูย้ืมจ านวน 
400 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตัว๋สัญญาใชเ้งิน และบริษทัไดกู้ย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน
แห่งหน่ึงในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวนหน่ึงฉบบั เป็นจ านวน 100 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.35 ต่อปี และมีก าหนดเวลาช าระคืน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

นอกจากน้ีบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากผูถื้อหุ้นรายหน่ึงจ านวน 800 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินแบบ
ไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี และมีก าหนดเวลาช าระคืน 2-6 เดือน นบัจากวนัท่ีในตัว๋
สัญญาใช้เงิน ทั้งน้ี ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัได้ช าระคืนเงินกู้ยืมจากผูถื้อหุ้นดงักล่าว จ านวน 300 
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียตามท่ีก าหนดในตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสองแห่งในรูป
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน แห่งละ 350 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 700 ลา้นบาท ซ่ึงมีบริษทัและผูถื้อหุ้นใหญ่ของผู ้
ถือหุ้นใหญ่แห่งหน่ึงของบริษทัยอ่ยเป็นผูค้  ้าประกนั โดยเงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ Money 
Market Rate (MMR) ต่อปี และร้อยละ BIBOR ต่อปีของสถาบนัการเงินแต่ละแห่ง และมีก าหนดเวลา
การช าระคืนในวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2560 ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดต่้ออายุตัว๋สัญญาใชเ้งินจ านวน 700 ลา้นบาท
ดงักล่าวจากวนัท่ีครบก าหนด ทุก 1-3 เดือน ไปจนถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ี        
เก่ียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 26.1) 59,288,548  54,051,501  59,683,026  50,941,881 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 2,637,148,826  1,004,892,441  1,858,247,790  764,201,454 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

(ดูหมายเหตขุอ้ 26.1) 19,900,780  2,709,962  19,937,125  3,403,817 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 24,750,596  15,469,751  14,849,594  7,905,519 
รายไดค้่าโดยสารรับล่วงหนา้ 1,389,255,633  1,374,079,208  631,628,620  724,866,660 
เงินรับล่วงหนา้อ่ืน 785,611,879  701,253,047  243,757,618  272,382,402 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 969,605,785  1,685,501,354  434,775,372  973,445,808 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 20,353,514  23,536,404  19,456,827  22,949,509 

รวม 5,905,915,561  4,861,493,668  3,282,335,972  2,820,097,050 
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17. เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน 

บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การทบทวนนโยบายการบนัทึกบญัชีรายการเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผนจากเดิมแสดงรายการสุทธิระหว่างเงินส ารอง
บ ารุงรักษาเคร่ืองบินและประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผน เปล่ียนเป็นแยกแสดงรายการ
ดงักล่าวออกจากกนั เพื่อให้งบการเงินแสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 32) 

17.1 เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน  
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน ณ วนัตน้ปี  7,192,488,243  6,415,807,730  5,817,998,463  5,557,717,245 
บวก จ่ายเพ่ิม 2,048,778,656  1,581,159,269  1,284,567,589  1,064,759,974 
หัก  รับคืนจากผูใ้ห้เช่าระหว่างปี (1,452,970,333)  (804,478,756)  (1,452,970,333)  (804,478,756) 
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน ณ วนัส้ินปี 7,788,296,566  7,192,488,243  5,649,595,719  5,817,998,463 

17.2 ประมาณการหนีสิ้นค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผนการซ่อมบ ารุง 

ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผน ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
   “ปรับปรุงใหม่”    “ปรับปรุงใหม่” 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผน         

ณ วนัตน้ปี 7,583,100,082  6,857,580,627  6,208,610,302  5,999,490,143 
บวก  เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี - รับรู้เป็น        

ค่าใชจ่้ายส าหรับปี 2,138,376,694  1,529,998,211  1,110,368,499  1,013,598,915 
หัก  เปล่ียนแปลงประมาณการ (91,183,034)  -  (91,183,034)  - 
หัก  ค่าซ่อมบ ารุงท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปี (1,452,970,333)  (804,478,756)  (1,452,970,333)  (804,478,756) 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินตามแผน         

ณ วนัส้ินปี 8,177,323,409  7,583,100,082  5,774,825,434  6,208,610,302 
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัทบทวนและปรับลดประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง
ตามแผนท่ีบนัทึกไวเ้ดิมจ านวน 91.18 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงแผนการเขา้ซ่อม
บ ารุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของบริษทัยิง่ข้ึน  

17.3 ประมาณการหนีสิ้นค่าปรับสภาพเคร่ืองบิน และค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะส้ัน 
ประมาณการหน้ีสินค่าปรับสภาพเคร่ืองบินและค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบินระยะสั้น ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน         

ณ วนัตน้ปี 297,423,374  331,093,329  289,876,939  279,729,946 
บวก  เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี - รับรู้เป็น        

ค่าใชจ่้ายส าหรับปี 194,027,084  136,672,285  150,747,033  139,492,889 
หัก  เปล่ียนแปลงประมาณการ (108,633,577)  -  (108,633,577)  - 
หัก  ค่าซ่อมบ ารุงท่ีเกิดข้ึนจริงระหว่างปี (163,070,857)  (170,342,240)  (137,845,051)  (129,345,896) 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน         

ณ วนัส้ินปี 219,746,024  297,423,374  194,145,344  289,876,939 
หัก  ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุง        

เคร่ืองบินระยะส้ัน (120,622,592)  (108,811,574)  (106,656,715)  (102,092,740) 
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน        

ระยะยาว 99,123,432  188,611,800  87,488,629  187,784,199 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัทบทวนและปรับลดประมาณการหน้ีสินค่าปรับ
สภาพเคร่ืองบินที่บนัทึกไวเ้ดิมจ านวน 108.63 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนสถานท่ี
ในการส่งคืนเคร่ืองบิน และการปรับเปล่ียนแผนการซ่อมบ ารุง 
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18. ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 266,077,346  234,883,632  259,201,736   214,075,382  
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสมส าหรับนกับิน 7,790,831  7,331,560  7,790,831   7,331,560  

รวม 273,868,177  242,215,192  266,992,567   221,406,942  

18.1 ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ 
การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุ ประกอบดว้ย  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน        
เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัตน้ปี 234,883,632  190,084,826  214,075,382  178,550,136 

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (16,902,257)  (38,230,000)  (16,155,857)  (38,230,000) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 65,517,336  83,028,806  61,282,211  73,755,246 
ก าไรจากการประมาณการตาม        
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (17,421,365)  -  -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน         
    เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัส้ินปี 266,077,346  234,883,632  259,201,736  214,075,382 
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ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอายุท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 62,188,949  79,623,966  58,061,113   70,846,610  
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,328,387  3,404,840  3,221,098   2,908,636  

รวม 65,517,336  83,028,806  61,282,211   73,755,246  

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 
 ร้อยละ (% ต่อปี) ร้อยละ (% ต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.12 - 2.61 2.12 - 2.74 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 4.00 - 5.00 3.00 - 6.50 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน 0 - 16.00 0 - 30.00 
 (ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) (ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) 
อตัรามรณะ TMO2008 และ TMO2017 TMO2008 
 (ตารางมรณะไทยปี 2551 และ 2560) (ตารางมรณะไทยปี 2551) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 
 ร้อยละ (% ต่อปี) ร้อยละ (% ต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.12 2.12 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 5.00 5.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  0 - 16.00 0 - 16.00 
 (ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) (ข้ึนอยูก่บัอายขุองพนกังาน) 
อตัรามรณะ TMO2008 TMO2008 
 (ตารางมรณะไทยปี 2551) (ตารางมรณะไทยปี 2551) 
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ข้อสมมติท่ีส าคัญในการก าหนดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ประกอบดว้ย อตัราคิดลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน และอตัรามรณะ การวเิคราะห์
ความอ่อนไหวดา้นล่างไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี  

หน่วย : บาท 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ  1 (18,144,063) (16,003,245)  (17,549,130) (14,153,275) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 22,184,151 19,432,227  21,486,583   17,270,688 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ  1 22,025,177 18,354,550  21,344,770  15,989,207 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (18,201,052) (15,348,331)  (17,608,205) (13,300,346) 
การมีชีวติอยู ่- เพ่ิมข้ึน 1 ปี  2,080,172 1,634,548  2,035,599  1,561,474 
การมีชีวติอยู ่- ลดลง 1 ปี (2,041,699) (1,614,309)  (1,997,484) (1,532,665) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนักงาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดข้ึนแยก
ต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักับการค านวณหน้ีสินภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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18.2 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสมส าหรับนกับิน 

การเปล่ียนแปลงของผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสมส าหรับนกับิน ประกอบดว้ย 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสม        
ส าหรับนกับิน ณ วนัตน้ปี 7,331,560  32,817,238  7,331,560   32,817,238  

บวก เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับปี 919,610  721,955  919,610   721,955  
หกั   กลบัรายการระหวา่งปี (460,339)  (26,207,633)  (460,339)  (26,207,633) 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - เงินสะสม        
ส าหรับนกับิน ณ วนัส้ินปี 7,790,831  7,331,560  7,790,831  7,331,560 

ในวนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัก าหนดให้มีผลประโยชน์อ่ืนให้แก่พนกังานในต าแหน่งนกับินเม่ือ
เกษียณอายุ หรือลาออกตามระเบียบของบริษัท หรือสูญเสียใบอนุญาต โดยบริษัทจะสะสม
ผลประโยชน์ให้แก่นกับิน โดยพิจารณาจากจ านวนเท่ียวบินท่ีท าการบินในแต่ละเดือนและอายุงาน
ของนกับินตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทั อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดก้ าหนดให้มีการส้ินสุดการ
สะสมผลประโยชน์ดงักล่าวลงในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษทัจะจ่ายผลประโยชน์สะสมคืน
ใหก้บันกับินตามเกณฑท่ี์ก าหนดดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูร่ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

19.  การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัย่อยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์
ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 

นอกจากน้ีบริษทัรักษาระดบัทุนให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดการด ารงอตัราส่วนทางการเงินภายใตส้ัญญา
วงเงินสินเช่ือหนงัสือค ้าประกนัท่ีท าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 27.4) 
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20.  ทุนเรือนหุ้น 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าหุ้น

ต่อหุ้น 
 31 ธันวาคม 2561  31 ธันวาคม 2560 

  จ านวนหุ้น  จ านวนเงนิ  จ านวนหุ้น  จ านวนเงนิ 
 (บาท)    (บาท)    (บาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
หุ้นสามญั 1  2,499,249,882  2,499,249,882  625,000,000  625,000,000 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนวนัท่ี 26 เมษายน 2560 1  -  -  781,250,000  781,250,000 
จดทะเบียนลดทุนวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 1  -  -    (114,000,118)    (114,000,118) 
จดทะเบียนเพ่ิมทุนวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 1  -  -  1,207,000,000  1,207,000,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          
หุ้นสามัญ 1  2,499,249,882  2,499,249,882  2,499,249,882  2,499,249,882 

          
ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
หุ้นสามญั 1  2,271,999,764  2,271,999,764  625,000,000  625,000,000 
รับเงินเพ่ิมทุนวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 1  -  -  510,999,882  510,999,882 
รับเงินเพ่ิมทุนวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 1  -  -  1,135,999,882  1,135,999,882 
รับเงินเพ่ิมทุนวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 1  32  32  -  - 
ณ 31 ธันวาคม          
หุ้นสามัญ 1  2,271,999,796  2,271,999,796  2,271,999,764  2,271,999,764 

เม่ือว ันท่ี  19 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ของบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติ 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1. อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 1 (NOK-W1) รวมจ านวนทั้งส้ิน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนจ านวน 781,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทั้ งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ ทั้ งน้ี 
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี  
26 เมษายน 2560  

2. อนุมติัให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า 
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3. อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 781,250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ตามการอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนในขอ้ 1 ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิ่มทุน (จ านวนไม่เกิน 625,000,000 หุ้น) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ทั้งน้ีบริษทัก าหนดสัดส่วนใน
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในอตัรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (คิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีใช้ในการ
จดัสรรทั้งส้ิน 625,000,000 หุน้) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.40 บาท 

3.2 จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จากการเพิ่มทุน ในจ านวนไม่เกิน 156,250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 (NOK-W1) ท่ีออกควบคู่กบัการ
ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ตามท่ีไดมี้การอนุมติัในขอ้ 2 ขา้งตน้ โดยจะเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนจ านวนเงิน 1,226,399,716 บาท จากทุนท่ีออก
และเรียกช าระจ านวน  510,999,882 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.4 บาท จากมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้1 บาท ท าให้มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน  715,399,834 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วจ านวน 
510,999,882 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 

นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 บริษทัได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 
127,749,952 หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น ซ่ึงสามารถใช้สิทธิได้ระหว่างวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ถึงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
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เม่ือว ันท่ี  20 กันยายน 2560 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี  1/2560 ของบริษัทมีมติอนุมัติในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

1.  อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนทั้ งส้ิน 114,000,118 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,406,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,292,249,882 บาท โดยการยกเลิกหุ้นท่ี
จดทะเบียนแล้วแต่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 114,000,118 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 
รวมทั้งอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2560 

2. อนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทั้งอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัได้
จดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

3. อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัใหม่เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ านวนไม่เกิน  1,207,000,000 หุ ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 (NOK-W1) ที่มี
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิ 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนจ านวนเงิน 1,703,999,823 บาท จากทุนท่ีออกและเรียกช าระ
จ านวน 1,135,999,882 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.5 บาท จากมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้1 บาท ท าให้มีส่วนเกินมูลค่า
หุ้นจ านวน 567,999,941 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้จ านวน 1,135,999,882 บาท 
กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 
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ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่า
หุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 และ  2560 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน   4,325,885,792 บาท และ 
4,325,885,718 บาท ตามล าดบั 

21. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจะต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า                 
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. รายได้อ่ืน - อ่ืนๆ  
รายไดอ่ื้น - อ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

หน่วย : บาท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
        
รายไดค่้าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนัภยั 83,596,901  196,891,174  83,596,901   196,891,174  
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 190,592,041  155,765,581  137,076,977   106,096,308  
ก าไรจากการขายและเช่ากลบัคืนเคร่ืองบิน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  243,401,979  -   243,401,979  

รับคืนค่าซ่อมแซมเคร่ืองบินและเคร่ืองยนต ์ 17,548,539  4,863,111  17,548,539   4,863,111  
รายไดค่้าธรรมเนียมอ่ืน 96,540,335  67,696,188  89,416,278   58,917,454  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการภายใตใ้บอนุญาตการ        
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตแบบท่ีหน่ึง -  -  -  - 

รายไดค่้าตอบแทนการใชบ้ริการสนามบิน -  14,399,023  -  - 
อ่ืนๆ  66,650,815  97,674,883  37,164,021   24,433,386  

รวม 454,928,631  780,691,939  364,802,716   634,603,412  
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23. ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพื้นฐานและขาดทุนต่อหุ้นปรับลด 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณจากขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและ
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดค านวณจากขาดทุนส าหรับปีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวน 
หุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหลงัจากท่ีไดป้รับปรุงผลกระทบของหุ้น
ปรับลด  

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและขาดทุนต่อหุน้ปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม แสดงการค านวณ
ดงัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
        

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน        
ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ        
บริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) (2,786,757,018)  (1,854,295,066)  (2,404,840,513)  (1,825,675,378) 

        
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,271,999,764  625,000,000  2,271,999,764  625,000,000 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่าย วนัท่ี 26        
พฤษภาคม 2560 -  307,999,929  -  307,999,929 

ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหน่าย วนัท่ี 27        
ตุลาคม 2560 -   205,413,677  -  205,413,677 

ผลกระทบจากการใชใ้บแสดงสิทธิ 23  -  23  - 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั         

(ขั้นพ้ืนฐาน) 2,271,999,787  1,138,413,606  2,271,999,787  1,138,413,606 
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท/หุ้น) (1.23)  (1.63)  (1.06)  (1.60) 
        

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด        
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        

(ขั้นพ้ืนฐาน) 2,271,999,787  1,138,413,606  2,271,999,787  1,138,413,606 
ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ        
หุ้นสามญั -  78,389,384  -  78,389,384 

จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั        
(ปรับลด) 2,271,999,787  1,216,802,990  2,271,999,787  1,216,802,990 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น) (1.23)  (1.52)  (1.06)  (1.50) 
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24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

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

บริษัทจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 45,422,927  45,537,716  45,422,927  45,537,716 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560  2561 2561 

ค่าน ้ ามนัเคร่ืองบิน 7,479,797,386  5,732,377,951   4,884,339,928  4,071,527,376  
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 2,038,692,455  1,943,287,094   1,629,580,290  1,614,860,154  
ค่าบริการภาคพ้ืน และค่าบริการการบิน 2,491,806,536  2,320,051,453   1,720,593,792  1,736,367,563  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบันกับินและลูกเรือ 728,278,025  680,850,173   487,131,696  503,341,207  
ค่าซ่อมบ ารุงอากาศยาน 4,046,631,213  4,152,395,321   2,566,270,809  3,027,641,571  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 121,834,829  122,680,516   114,019,661  116,962,345  
ค่าเช่าเคร่ืองบินและอะไหล่ 4,253,556,007  4,448,060,399   3,395,541,158  3,752,381,244  
ค่าสินคา้และพสัดุใชไ้ป 251,159,130  279,603,005   198,822,516  231,109,056  
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและโฆษณา 289,082,832  306,808,529   220,677,478  238,097,695  
ค่าใชจ่้ายดา้นประกนัภยั 118,520,890  104,631,504   76,576,577  79,641,306  
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต 67,076,524  101,247,132   67,076,524  101,247,132  
ค่าใชจ่้ายศูนยบ์ริการขอ้มูลลูกคา้ 77,961,459  92,389,689   77,961,459  92,389,689  
ค่าขนส่งผูโ้ดยสาร 367,717,472  350,632,364   54,797,639  55,094,671  
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26. รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการ
ร่วมกันซ่ึงเป็นรายการตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

บริษัท ประเภทธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั  ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และ บริษทัยอ่ยทางออ้ม 
 ไปรษณียภณัฑท์างอากาศ  
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั  ขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้และ บริษทัยอ่ย 
 ไปรษณียภณัฑท์างอากาศ  
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั  น าเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเท่ียว บริษทัยอ่ย 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท ์เทรนน่ิง  ใหบ้ริการฝึกอบรมนกับิน ถือหุน้โดยบริษทั 

เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
Air Black Box Asia Pacific Pte Ltd. พฒันาระบบการจองบตัรโดยสารระหวา่ง กิจการร่วมคา้ 
 สายการบิน  
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจสายการบิน ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั ธุรกิจสายการบิน ผูผู้ถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั ธุรกิจโรงแรม ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั ธุรกิจจดัอบรมนกับิน ผูถื้อหุน้กลุ่มเดียวกนั 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)* ธุรกิจการประกนัภยั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั** ธุรกิจท่ีปรึกษากฎหมาย ถือหุน้โดยกรรมการและกรรมการร่วมกนั 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) การผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม คู่สมรสของกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ธุรกิจบริการไปรษณีย ์ กรรมการร่วมกนั 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม กรรมการร่วมกนั 
บริษทั แอดวานซ ์เมดิคอลเซนตเ์ตอร์ จ ากดั กิจกรรมโรงพยาบาล กรรมการร่วมกนั 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจศูนยจ์ าหน่ายสินคา้แบบขายส่ง กรรมการร่วมกนั 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบริการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการท่ีปรึกษา ผูถื้อหุน้ร่วมกนั  
บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี ดีอาร์ จ ากดั ธุรกิจใหบ้ริการดา้นกฎหมาย กรรมการร่วมกนั 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการประกนัภยั กรรมการร่วมกนั 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ กรรมการร่วมกนั 

* ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไม่มีกรรมการร่วมกนั 
** ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีไม่มีกรรมการร่วมกนั 
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26.1 ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 877,810  1,249,246  877,810  - 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 1,046,480  298,070  1,046,480  298,070 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  12,816,966  12,565,763 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 166,296  52,678  166,296  52,678 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  358,212  248,372 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 16,115,637  -  16,115,637  - 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 179,581  -  179,581  - 

รวม 18,385,804  1,599,994  31,560,982  13,164,883 
 

รายได้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1)        
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  3,922,016  1,957,332 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  6,429,420  3,103,500 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 8,700,787  -  8,700,787  - 

รวม 8,700,787  -  19,052,223  5,060,832 
        เงนิทดรองจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
(ดูหมายเหตุขอ้ 5.1)        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  979,483  823,396 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  1,542,568  1,206,137 

รวม -  -  2,522,051  2,029,533 
        เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั         

(ดูหมายเหตุขอ้ 11)        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  1,215,000,000  970,000,000 
 -       สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน         
- ดอกเบีย้ค้างรับ – กจิการที่เกีย่วข้องกัน        
(ดูหมายเหตุขอ้ 11)        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  63,398,726  47,816,014 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่   ณ วนัที่  ณ วนัที่  
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 57,562,642  51,161,488  56,281,065  46,882,074 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ  ากดั 220,840  97,715  220,840  97,715 
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่แนล         
   แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ  ากดั 107,800  226,622  107,800  226,622 
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ  ากดั -  378,930  -  378,930 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  1,676,055  1,169,794 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล ไฟลท์         
เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  1,397,266  2,186,746  1,397,266  2,186,746 

รวม 59,288,548  54,051,501  59,683,026  50,941,881 
        

เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั         
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 14,883,293  -  14,883,293  - 
บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ  ากดั -  2,709,656  -  2,709,656 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ  ากดั -  -  36,345  693,855 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 670  306  670  306 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน) 133,750  -  133,750  - 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) 4,883,067  -  4,883,067  - 

รวม 19,900,780  2,709,962  19,937,125  3,403,817 
        

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากผู้ถือหุ้น (ดูหมายเหตุขอ้ 15)        
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 800,000,000  -  800,000,000  - 

        

ดอกเบีย้ค้างจ่าย        
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 6,756,164  -  6,756,164  - 

 

64



 
- 49 - 

 
26.2 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้จากค่าโดยสาร        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 4,036,570  47,313  4,036,570  47,313 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 5,002,995  290,996  5,002,995  290,996 
บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 638,973  221,500  638,973  221,500 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  106,641  193,481 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 965,865  -  965,865  - 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 345,636  -  345,636  - 

รวม 10,990,039  559,809  11,096,680  753,290 
        

รายได้จากการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) -  2,000  -  2,000 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั -  705,850  -  705,850 
บริษทั สายการบินนกสกู๊ต จ ากดั -  -  45,873,234  41,922,789 
บริษทั นกฮอลิเดย ์จ ากดั -  -  3,325,920  3,103,500 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) -  5,837,488  -  5,837,488 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล        
ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์         

 (ประเทศไทย) จ ากดั -  40,000  -  40,000 
รวม -  6,585,338  49,199,154  51,611,627 

        

รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน        
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) -  199,098,029  -  199,098,029 
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 45,857,390  -  45,857,390  - 

รวม 45,857,390  199,098,029  45,857,390  199,098,029 
        

รายได้อ่ืน - ดอกเบีย้รับ        
บริษทั นกมัง่คัง่ จ ากดั -  -  15,582,712  14,791,836 

รายไดจ้ากค่าโดยสารและรายได้จากการให้บริการก าหนดตามตน้ทุนบวกส่วนเพิ่มตามท่ีระบุไวใ้น
สัญญา และส าหรับรายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืนและดอกเบ้ียรับก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ        
บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 180,430,322  143,100,839  55,353,746  56,625,509 
บริษทั ไทยสมายลแ์อร์เวย ์จ ากดั 410,296  144,883  410,296  144,883 
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่แนล         

แอร์พอร์ต โฮเตล็ จ ากดั 1,766,344  5,421,527  1,766,344  5,421,527 
บริษทั ไทยไฟลท ์เทรนน่ิง จ ากดั 3,075,958  3,765,405  3,075,958  3,765,405 
บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) -  53,580,707  -  53,580,707 
บริษทั แพน แอม อินเตอร์เนชัน่แนล         

ไฟลท์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์        
(ประเทศไทย) จ ากดั  18,473,848  19,629,352  18,473,848  19,629,352 

บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 17,290  13,832  17,290  13,832 
รวม 204,174,058  225,656,545  79,097,482  139,181,215 

        ค่าใช้จ่ายในการบริหาร        
บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 625,315  579,245  625,315  579,245 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 6,159  10,847  6,159  10,847 
บริษทั หลกัทรัพย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 500,000  -  500,000  - 
บริษทั แอดวานซ์ เมดิคอลเซนตเ์ตอร์ จ ากดั 15,180  -  15,180  - 
บริษทั ไอร่า แอดไวเซอร่ี จ ากดั 1,500,000  -  1,500,000  - 

รวม 2,646,654  590,092  2,646,654  590,092 
        ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย        

บริษทั ส านกังานกฎหมายสากล         
สยามพรีเมียร์ จ ากดั -  21,444,996  -  21,444,996 

บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี ดีอาร์ จ ากดั 642,990  -  642,990  - 
 642,990  21,444,996  642,990  21,444,996 
        

ต้นทุนทางการเงนิ        
ดอกเบ้ียจ่าย - ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10,191,781  -  10,191,781  - 

ตน้ทุนค่าโดยสารและการให้บริการเป็นไปตามราคาปกติท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,684,293  32,602,832  24,556,834  31,532,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,484,290  6,987,188  5,722,640  5,271,750 

รวม 26,168,583  39,590,020  30,279,474  36,803,750 
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27. สัญญาทีส่ าคัญ ภาระผูกพันและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 การจดัหาเคร่ืองบิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัส าหรับการจดัหาเคร่ืองบินท่ีตอ้งจ่ายในอนาคต
จ านวน 135.76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

27.2 สัญญาเช่าเคร่ืองบิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานระยะยาว
ส าหรับเคร่ืองบิน ซ่ึงมีระยะเวลาเช่าเป็นเวลา 5 - 12 ปี โดยมีค่าเช่าท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต ดงัน้ี 

งบการเงนิรวม 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 117,412,063 403,008,538 171,424,095 691,844,696 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 127,384,960 367,663,455 304,697,500 799,745,915 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 89,560,063 370,558,538 171,424,095 631,542,696 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

ค่าเช่าเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 103,762,960 328,424,455 304,697,500 736,884,915 
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ค่าเช่าเคร่ืองบินท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,966.76  4,285.67  3,108.75  3,589.99 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดย้กเลิกการเช่าเคร่ืองบินจ านวน 2 ล า ซ่ึงท าใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่ายกเลิก
สัญญาก่อนก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา อยา่งไรก็ตามบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเรียบร้อยแลว้ 

ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 และวนัท่ี 9 เมษายน 2561 บริษทัไดย้กเลิกการเช่าเคร่ืองบินจ านวน 2 
ล า ซ่ึงท าใหบ้ริษทัตอ้งจ่ายค่ายกเลิกสัญญาก่อนก าหนดตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา อยา่งไรก็ตาม
บริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเรียบร้อยแลว้ 

ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2561 และวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดย้กเลิกการเช่าเคร่ืองบินเพิ่มเติม
อีกจ านวน 2 ล า ซ่ึงบริษทัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆตามท่ีระบุในสัญญายกเลิกการเช่าเคร่ืองบิน 
และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีระบุในสัญญายกเลิกการเช่าเคร่ืองบิน ท าใหไ้ม่มี
ค่าใชจ่้ายส่วนเพิ่มจากการยกเลิกสัญญาเช่าเคร่ืองบินล าดงักล่าว 
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27.3 สัญญาเช่าและสัญญาบริการอ่ืน 
ค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าและค่าบริการตามสัญญาบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีดงัน้ี 
งบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
สัญญา สกลุเงนิ ระยะเวลา รวม 

  ไม่เกนิหนึ่งปี เกนิหนึ่งปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท 37,990,852 6,621,712 - 44,612,564 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี หยวน 38,555 - - 38,555 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี เหรียญสหรัฐอเมริกา 10,200              -  - 10,200 
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท 1,995,833 1,759,050 - 3,754,883 
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท 978,844 330,086 - 1,308,930 
      

สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 35,116,239 30,754,614 - 65,870,853 
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ดอลลาร์สิงคโปร์ 2,904,000              -  - 2,904,000 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา       2,024,462        4,282,530  - 6,306,992 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร ยโูร            25,685             17,123  - 42,808 
ค่าบริการลูกคา้สมัพนัธ์ บาท 2,485,000  - - 2,485,000  
ตวัแทนเพื่อรับช าระเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,300 - - 6,300 
บริการขอ้มูลการบิน ยโูร 28,500 28,500 - 57,000 
บริการขอ้มูลการบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,325 - - 5,325 
ค่าบริการท่ีปรึกษา บาท 327,912 - - 327,912 
ค่าบริการท่ีปรึกษา เยนญ่ีปุ่ น 2,450,000 1,633,333 - 4,083,333 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท 52,912,727 11,037,705 - 63,950,432 
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี หยวน 94,185 - - 94,185 
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท 2,676,360 646,233 - 3,322,593 
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท 2,993,183 1,311,930 - 4,305,113 

      
สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 29,694,742 31,126,072 - 60,820,814 
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ดอลลาร์สิงคโปร์ 3,168,000 5,280,000 - 8,448,000 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา 2,327,455 6,407,913 - 8,735,368 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร ยโูร 25,685 42,808 - 68,493 
ค่าบริการลูกคา้สัมพนัธ์ บาท 2,214,000 - - 2,214,000 
ตวัแทนเพื่อรับช าระเงิน ดอลลาร์ไตห้วนัใหม่ 1,800,000 - - 1,800,000 
ตวัแทนเพื่อรับช าระเงิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,300 - - 6,300 
บริการขอ้มูลการบิน ยโูร 32,000 57,000 - 89,000 
บริการขอ้มูลการบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 39,975 3,150 - 43,125 
ค่าบริการท่ีปรึกษา ดอลลาร์สิงคโปร์ 49,650 - - 49,650 
ค่าโฆษณา ดอลลาร์ไตห้วนัใหม่ 100,000 - - 100,000 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 
  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท 32,343,124 4,608,034 - 36,951,158 
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท 1,793,033 1,725,250 - 3,518,283 
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท 921,244 296,486 - 1,217,730 

      
สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 7,146,668 - - 7,146,668 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,912,180 4,237,681 - 6,149,861 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
สัญญา สกุลเงิน ระยะเวลา รวม 

  ไม่เกนิหน่ึงปี เกนิหน่ึงปี เกนิห้าปี  
   แต่ไม่เกนิห้าปี   

สัญญาเช่า      
ค่าเช่าและบริการพ้ืนท่ี บาท 50,594,440 11,037,705 - 61,632,145 
ค่าเช่ายานพาหนะ บาท 2,657,207 646,233 - 3,303,440 
ค่าเช่าอุปกรณ์ บาท 2,846,024 1,220,730 - 4,066,754 

      
สัญญาบริการ      
ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน เหรียญสหรัฐอเมริกา 11,019,154 7,345,887 - 18,365,041 
ค่าบริการใชร้ะบบจองบตัรโดยสาร เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,685,298 6,149,861 - 7,835,159 

ค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561  2560  2561  2560 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 219.96  148.71  110.27  71.47 

27.4 วงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ดงัน้ี 

 
 สกลุเงนิ งบการเงนิรวม 
  2561 2560 

  วงเงนิ ใช้ไป คงเหลือ วงเงนิ ใช้ไป คงเหลือ  
ค ้าประกนัทัว่ไป บาท 221,638,333 51,876,821 169,761,512 213,074,698 51,317,562 161,757,136  
ค ้าประกนัทัว่ไป เยน 27,825,000 27,825,000 - - - -  
ค ้าประกนัทัว่ไปโดยหนงัสือเลตเตอร์ เหรียญสหรัฐอเมริกา        

ออฟเครดิต  4,000 4,000 - 4,000 4,000 -  
ค ้าประกนัโดยหนงัสือ         

แสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต เหรียญสหรัฐอเมริกา 47,030,549 11,894,609 35,135,940 50,830,124 5,666,500 45,163,624  
ค ้าประกนัโดยหนงัสือ         

แสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 1,200,000,000 696,818,215 503,181,785 2,000,150,000 1,362,396,673 637,753,327  
เงินเบิกเกินบญัชี บาท 64,000,000 - 64,000,000 65,000,000 - 65,000,000  
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 สกลุเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2561 2560 

  วงเงนิ ใช้ไป คงเหลือ วงเงนิ ใช้ไป คงเหลือ 
ค ้าประกนัทัว่ไป บาท 196,500,000 31,782,789 164,717,211 196,500,000 35,151,774 161,348,226 
ค ้าประกนัการโดยหนงัสือ        

แสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต เหรียญสหรัฐอเมริกา 36,186,000 7,906,109 28,279,891 40,000,000 3,398,000 36,602,000 
ค ้าประกนัการโดยหนงัสือ        

แสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิต บาท 1,200,000,000 696,818,215 503,181,785 2,000,150,000 1,362,396,673 637,753,327 
เงินเบิกเกินบญัชี บาท 64,000,000 - 64,000,000 65,000,000 - 65,000,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสัญญาใช้วงเงินสินเช่ือประเภทหนงัสือแสตนด์บายเลตเตอร์
ออฟเครดิตและหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคารในประเทศและสาขาในประเทศไทยของธนาคาร
ต่างประเทศในวงเงินจ านวน 1,396.50 ล้านบาท และ 36.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงวงเงินสินเช่ือ
บางส่วนค ้ าประกันโดยเงินฝากธนาคารจ านวน 834.89 ล้านบาท และ 1.04 ล้านเหรียญสหรัฐ 
นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีธนาคารดงักล่าวก าหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีสัญญาใช้วงเงินสินเช่ือประเภทหนงัสือแสตนด์บายเลตเตอร์
ออฟเครดิตและหนงัสือค ้าประกนักบัธนาคาร ในประเทศและสาขาในประเทศไทยของธนาคาร
ต่างประเทศในวงเงินจ านวน 2,196.65 ล้านบาท และ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงวงเงินสินเช่ือ
บางส่วนค ้ าประกนัโดยเงินฝากธนาคารจ านวน 1,030.16 ล้านบาท และ 1.34 ล้านเหรียญสหรัฐ 
นอกจากน้ี บริษทัจะตอ้งด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัตามท่ีธนาคารดงักล่าวก าหนด  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2561 บริษัทมีการด ารงสัดส่วนทางการเงินบางประการไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดภายใตส้ัญญาวงเงินสินเชื่อหนงัสือค ้ าประกนัที่ท  าไวก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
อย่างไรก็ตามบริษทัได้รับจดหมายผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินให้ขยายการด ารงอตัราส่วน
ทางการเงินดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยไดน้ าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ากบัธนาคารใน
ประเทศไทย และสาขาในประเทศไทยของธนาคารต่างประเทศในการให้ธนาคารออกหนงัสือ
ค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัระยะ
ยาวจ านวน 44.27 ลา้นบาท และ 2.64 ลา้นเหรียญสหรัฐ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยไดน้ าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ากบัธนาคารใน
ประเทศไทย และสาขาในประเทศไทยของธนาคารต่างประเทศในการให้ธนาคารออกหนงัสือ
ค ้าประกนัสัญญาทางธุรกิจของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงเป็นเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัระยะยาว
จ านวน 61.36 ลา้นบาท และ 0.67 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
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27.5 สัญญาเช่าช่วงเคร่ืองบิน 

ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดท้  าสัญญาเช่าช่วงเคร่ืองบินกบับริษทัอ่ืน 
เพื่อให้เช่าช่วงเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 จ านวน 3 ล า เป็นระยะเวลา 48 เดือน นับจากวนัส่งมอบ
เคร่ืองบิน ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 

รายไดค้่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ียกเลิกไม่ไดท่ี้จะไดรั้บในอนาคตมีดงัน้ี 
   หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ 
   งบการเงินรวม 
   และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2561  2560 

        
ไม่เกินหน่ึงปี     8,274,000  8,274,000  
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี     9,420,868   17,694,868  
     17,694,868   25,968,868  

ค่าเช่าเคร่ืองบินท่ีบนัทึกเป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน มีดงัน้ี 
หน่วย : ล้านบาท 

   งบการเงินรวม 
     และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
     2561  2560 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม     265.82  238.45 
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28. ส่วนงานด าเนินงาน 
การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจไดจ้ดัท าข้ึนตามเกณฑ์ท่ีใชใ้นการจดัท ารายงานภายในท่ีเสนอต่อผูบ้ริหารของ
บริษทั ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจท่ีน าเสนอต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานเพื่อใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วน
งานด าเนินงานมีการวดัค่าท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน 
ซ่ึงจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ไดแ้ก่ การให้บริการการบินในประเทศ และการให้บริการการบินใน
ต่างประเทศ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ส่วนงานด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยแสดงดงัน้ี  

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 การให้บริการการบิน  การให้บริการการบิน       รวม 
 ในประเทศ  ในต่างประเทศ   
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561      

รายได ้      
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 9,294,053,991  7,193,595,925  16,487,649,916 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 857,752,079  1,298,764,431  2,156,516,510 
รายไดอ่ื้น       

อ่ืน ๆ 108,280,865  20,608,637  128,889,502 
ส่วนท่ีไม่ไดปั้นส่วน -  -  967,170,223 

รวมรายได ้ 10,260,086,935  8,512,968,993  19,740,226,151 
ค่าใชจ่้าย      

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ 10,723,054,289  11,172,427,347  21,895,481,636 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 105,312,601  69,701,130  175,013,731 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 512,748,706  410,855,101  923,603,807 
ส่วนท่ีไม่ไดปั้นส่วน -  -  704,151,152 

รวมค่าใชจ่้าย 11,341,115,596  11,652,983,578  23,698,250,326 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (1,081,028,661)  (3,140,014,585)  (3,958,024,175) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  -  - 
ขาดทุนส าหรับปี (1,081,028,661)  (3,140,014,585)  (3,958,024,175) 

 

      
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561      
สินทรัพยข์องส่วนงาน 8,584,461,066  5,489,602,960  14,074,064,026 
หน้ีสินของส่วนงาน 9,575,287,578  7,530,405,764  17,105,693,342 
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 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 การให้บริการการบิน  การให้บริการการบิน       รวม 
 ในประเทศ  ในต่างประเทศ   
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560      

รายได ้      
รายไดจ้ากค่าโดยสาร 10,416,776,380  6,515,686,937  16,932,463,317 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 772,636,841  1,050,856,883  1,823,493,724 
รายไดอ่ื้น       

อ่ืน ๆ 286,404,533  88,151,165  374,555,698 
ส่วนท่ีไม่ไดปั้นส่วน -  -  1,246,197,763 

รวมรายได ้ 11,475,817,754  7,654,694,985  20,376,710,502 
ค่าใชจ่้าย      

ตน้ทุนค่าโดยสารและการใหบ้ริการ 12,120,735,436  8,217,270,408  20,338,005,844 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 106,506,281  66,401,003  172,907,284 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 691,756,961  301,007,401  992,764,362 
ส่วนท่ีไม่ไดปั้นส่วน -  -  772,704,497 

รวมค่าใชจ่้าย 12,918,998,678  8,584,678,812  22,276,381,987 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ (1,443,180,924)  (929,983,827)  (1,899,671,485) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ -  -  - 
ขาดทุนส าหรับปี (1,443,180,924)  (929,983,827)  (1,899,671,485) 
      
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560      
สินทรัพยข์องส่วนงาน 11,204,729,835  3,317,904,662  14,522,634,497 

หน้ีสินของส่วนงาน 10,494,396,734  3,337,235,160  13,831,631,894 
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29. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปน้ี 
วนัทีใ่นบัตร เลขทีบ่ัตรส่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัทีสิ่ทธิหมดอายุ 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยมีบตัรส่งเสริมการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

วนัทีใ่นบัตร เลขทีบ่ัตรส่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมรีายได้ วนัทีสิ่ทธิหมดอายุ 
24 เมษายน 2558 1553(2)/2558 20 เมษายน 2558 19 เมษายน 2566 
24 เมษายน 2558 1534(2)/2558 20 เมษายน 2558 19 เมษายน 2566 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับเงินปันผล ซ่ึงไดรั้บจากบริษทั
และบริษทัยอ่ยตลอดระยะเวลา ท่ีบริษทัไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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*บัตรส่งเสริมการลงทุนท่ี  1475(2)/2555 2771(2)/2555 1518(2)/2556 และ1558(2)/2556 ก าลังอยู่ใน
ระหวา่งด าเนินการแจง้ยกเลิกบตัรก่อนหมดอายุโครงการ เน่ืองจากบริษทัไดน้ าเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-800 
ไปใหเ้ช่าช่วงต่อ (ดูหมายเหตุขอ้ 27.5) 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 2561 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
      
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ 17,509,882,045   1,749,953,392  19,259,835,437 
รายไดอ่ื้น 165,357,824   315,032,890  480,390,714 

รวม 17,675,239,869  2,064,986,282  19,740,226,151 
หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
 2560 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ  18,436,111,310    1,135,996,872   19,572,108,182  
รายไดอ่ื้น  89,163,097    715,439,223    804,602,320  

รวม 18,525,274,407  1,851,436,095  20,376,710,502 

หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ 13,083,434,901  407,698,452  13,491,133,353 
รายไดอ่ื้น 100,826,795  292,204,080  393,030,875 

รวม 13,184,261,696  699,902,532  13,884,164,228 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 
 รายได้ที ่  รายได้ที ่  รวม 
 ได้รับการส่งเสริม  ไม่ได้รับการ   
 การลงทุน  ส่งเสริมการลงทุน   
รายไดค้่าโดยสารและการบริการ 13,652,460,921   473,875,569   14,126,336,490 
รายไดอ่ื้น -   660,327,196   660,327,196  

รวม 13,652,460,921  1,134,202,765  14,786,663,686 

30. การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือหมายถึง ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาเกิดจากการท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย 
บริษทัและบริษทัย่อยอาจมีความเส่ียงจากการกระจุกตวัของสินเช่ือ อย่างไรก็ตาม บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ไม่เคยเกิดความเสียหายเน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญาของลูกหน้ีอยา่งมีสาระส าคญั 
และคาดวา่ จะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเช่ืออยา่งมีสาระส าคญั 

ในกรณีของการรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย  ์ซ่ึงบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการ      
ไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

30.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการด าเนินงานแก่บริษทัและบริษทัยอ่ย ในงวดปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อยา่งไรก็ตาม
ผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสาระส าคญัต่อบริษทัและบริษทัย่อย เน่ืองจาก
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินกูย้มืจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 
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30.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ           
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 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2560 

 สกลุเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2560 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2560 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 11,616,156 917,716  บาท 377,471,807 30,761,844  376,206,443 29,981,411 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

จ านวนเงนิตามสัญญา  จ านวนเงนิที่ได้ตามสัญญา  มูลค่ายุติธรรม (บาท) 
สกลุเงนิ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2560 

 สกลุเงนิ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2560 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2561 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2560 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 11,616,156 917,716  บาท 377,471,807 30,761,844  376,206,443 29,981,411 

30.4 ความเส่ียงจากราคาน ้ามนั 
เน่ืองจากน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานเป็นตน้ทุนหลกัในการด าเนินงานของบริษทั และบริษทัมี
ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงอากาศยาน ดงันั้น บริษทัจึงไดท้  าสัญญา
ประกันความเส่ียงราคาน ้ ามันในสัดส่วนระหว่างร้อยละ 20 - 50 ของปริมาณการใช้น ้ ามัน 
ส าหรับระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญา
ประกนัความเส่ียงราคาน ้ ามนัเป็นจ านวน 270,000 บาร์เรล ในขณะท่ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัมีภาระผกูพนัตอ้งจ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงอากาศยานตามสัญญาก าหนดราคาน ้ ามนัคงท่ีเป็น
จ านวน 3.32 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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30.5 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรม
ประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
รายการหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

หนีสิ้น สกลุเงนิ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ ล าดับช้ัน เทคนิคการประมาณมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ 
ทางการเงนิ  มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท) มูลค่ายุตธิรรม (พนับาท) มูลค่า ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 

  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ยุตธิรม  
  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม   
  2561 2560 2561 2560   

สญัญา บาท 376,206 29,981 376,206 29,981 ล าดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดย
กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจาก
อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกต
ไดณ้ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และ
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสัญญา ซ่ึง
คิดลดด้วยอตัราท่ีสะท้อนถึงความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือ ของคู่สญัญาต่างๆ 

แลกเปล่ียน       
เงินตราต่าง       
ประเทศ       
ล่วงหนา้       
       
       
       
       
สญัญาป้องกนั ดอลลาร์ 17,220 - 21,267 3,317 17,220 - 21,267 3,317 ล าดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดย

กระแสเงินสดในอนาคตประมาณจาก
ราคาน ้ ามันล่วงหน้า (จากราคาน ้ ามัน
ล่วงหน้าท่ีสามารถสังเกตได้ ณ  วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) และราคาน ้ ามนั
ตามสัญญา ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้น
ถึงความเส่ียงดา้นต่างๆของราคาน ้ามนั 

ความเส่ียง สหรัฐอเมริกา      
ราคาน ้ามนั       
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สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รอขอคืน เงินประกนัและเงินมดัจ าเก่ียวกบัเคร่ืองบิน สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมี
ภาระค ้ าประกนั เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย
และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน มีมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณเท่ากบัราคาบญัชี 

31.  ข้อพพิาททางการค้าทีส่ าคัญ 
ในไตรมาส 1 ของปี 2561 บริษัทได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทให้ศูนยอ์นุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ  
ในประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Center (“SIAC”) เพื่อพิจารณาข้อพิพาทกับ
บริษัทแห่งหน่ึงให้ช าระเงินค่าเสียหายแก่บริษัทอันเน่ืองมาจากการกระท าผิดสัญญา ซ่ึงเม่ือวนัท่ี  
13 เมษายน 2561 บริษัทดังกล่าวได้ยื่นค าคัดค้าน/ข้อเรียกร้องแยง้ต่อศูนย์อนุญาโตตุลาการเช่นกัน  
ขอ้พิพาทดงักล่าวอยูใ่นกระบวนการพิจารณาระงบัขอ้พิพาทของอนุญาโตตุลาการและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 
ดงันั้นบริษทัจึงยงัไม่สามารถประมาณผลกระทบจากขอ้พิพาทดงักล่าวได ้

32.  การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
บริษทัและบริษทัย่อยไดมี้การทบทวนนโยบายการบนัทึกบญัชีรายการเงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบินและ
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน จากเดิมท่ีแสดงรายการสุทธิระหว่างเงินส ารองบ ารุงรักษา
เคร่ืองบินและประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน โดยเปล่ียนมาเป็นการแยกแสดงรายการดงักล่าว
ออกจากกนั เพื่อให้งบการเงินแสดงยอดคงเหลือของรายการดงักล่าวในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั
และบริษทัยอ่ยอยา่งเหมาะสม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 

รายการดังกล่าวได้ถูกแสดงรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ วนัท่ี  
1 มกราคม 2560 เพื่อเปรียบเทียบและเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 
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ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มีดงัน้ี  

หน่วย : บาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที ่ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ ตามที ่ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 รายงานไว้เดิม ที่มีผลกระทบ  รายงานไว้เดิม ที่มีผลกระทบ  
งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพย์       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - 7,192,488,243 7,192,488,243 - 5,817,998,463 5,817,998,463 
       
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน -        

ระยะยาว (579,223,639) (7,192,488,243) (7,771,711,882) (578,396,038) (5,817,998,463) (6,396,394,501) 
 

หน่วย : บาท 
 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที ่ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ ตามที ่ รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 
 รายงานไว้เดิม ที่มีผลกระทบ  รายงานไว้เดิม ที่มีผลกระทบ  
งบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพย์       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
เงินส ารองบ ารุงรักษาเคร่ืองบิน - 6,415,807,730 6,415,807,730 - 5,557,717,245 5,557,717,245 
       
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น       
หน้ีสินไม่หมุนเวียน       
ประมาณการหน้ีสินค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองบิน -        

ระยะยาว (644,627,040) (6,415,807,730) (7,060,437,770) (629,255,517) (5,557,717,245) (6,186,972,762) 
       

 
 งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การแสดงรายการใหม่

ใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการใหม่ขา้งตน้แลว้ 
 

82



 
- 67 - 

 
33.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

33.1 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทัมีมติพิจารณาอนุมตัิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) รวม 908.80 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 2,499.25 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 3,408.05 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวน 908.80 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวมทั้งอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัขา้งตน้ 
โดยบริษทัก าหนดสัดส่วนในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในอตัรา 2.50 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.75 บาท 

เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดรั้บเงินเพิ่มทุนจ านวนเงิน 2,300.42 ลา้นบาท โดยเป็นทุนท่ี
ออกและเรียกช าระจ านวน 836.52 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 2.75 บาท จากหุ้นท่ีตราไว ้1 บาท ท าให้มี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 1,463.90 ล้านบาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้จ านวน 
3,108.52 ลา้นบาท กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 

33.2 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัไดล้งนามในหนงัสือสัญญาร่วมกนัเลิกสัญญาเช่าเคร่ืองบิน 
ATR จ านวน 2 ล าก่อนหมดอายุสัญญา โดยสามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่แทนบริษทั จึงท าให้บริษทั
ไม่ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาเช่าเคร่ืองบิน 

34. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 
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