บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วนระหว่ำงกำลและ
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัทระหว่ำงกำลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมำยเหตุ
บำท
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มภี าระค้าประกัน
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
ลูกหนีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมลู ค่าเพิ่มค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6
11.5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

1,233,087,528

694,425,971

5,404,471

977,900

89,403,632
17,911,336
103,291,246
102,247,842
24,387,898
116,193,415
91,599,757
19,895,608

7,373,833
4,651,341
97,835,916
140,742,129
26,128,736
115,024,798
351,470,624
13,392,997

8,576,007

3,530,000

1,798,018,262

1,451,046,345

13,980,478

4,507,900

3,763,018
3,534,044

28,559,991
3,534,044

403,999,930
-

403,999,930
-

176,656,988
6,878,507
286,184,317
301,273,807

154,498,165
7,274,065
286,184,317
292,419,374

24
409
-

2,006
1,052
-

778,290,681

772,469,956

404,000,363

404,002,988

2,576,308,943

2,223,516,301

417,980,841

408,510,888

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่มภี าระค้าประกัน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนทั่วไป
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7

8
8

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี

3

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
หมำยเหตุ
บำท
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอื่น
เจ้าหนีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถงึ ก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถงึ ก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนีสินหมุนเวียนอื่น

11.6

9

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

50,507,076
40,396,003
190,745,543
1,615,649,228
291,886,325

54,025,061
33,848,064
184,156,928
1,385,345,343
247,386,536

10,550,252
4,054,561

4,577,061

-

247,859,915

-

-

2,093,770
11,319,201

2,431,587
7,175,962

8,255

20,736

2,202,597,146

2,162,229,396

14,613,068

4,597,797

4,508,948
45,060,506

6,713,256
4,719,811
42,203,653

-

-

49,569,454

53,636,720

-

-

2,252,166,600

2,215,866,116

14,613,068

4,597,797

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

9
10

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี

4

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจ้านวน 4,850,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท

485,000,000

485,000,000

485,000,000

485,000,000

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว
หุ้นสามัญจ้านวน 4,100,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ได้รับช้าระแล้ว
หุ้นละ 0.1 บาท
ผลกระทบจากการเพิ่มสัดส่วน
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ขาดทุนสะสม

410,000,000

410,000,000

410,000,000

410,000,000

(15,526,868)
(70,330,789)

(15,526,868)
(386,822,947)

(6,632,227)

(6,086,909)

รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

324,142,343

7,650,185

403,367,773

403,913,091

2,576,308,943

2,223,516,301

417,980,841

408,510,888

รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี

5

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

บำท

บำท

บำท

บำท

2,482,734,594

2,080,124,405

-

-

(2,055,679,231)

(1,607,920,294)

-

-

427,055,363

472,204,111

-

-

1,705,138

17,984,307

-

-

49,101,313

79,216,365

-

-

กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย

477,861,814

569,404,783

-

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(100,636,893)

(46,469,070)

-

-

(57,681,628)

(39,778,535)

(545,318)

(209,923)

และภำษีเงินได้

319,543,293

483,157,178

(545,318)

(209,923)

ต้นทุนทางการเงิน

(3,051,135)

(37,568,834)

-

-

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

316,492,158

445,588,344

(545,318)

(209,923)

-

-

-

-

กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับงวด

316,492,158

445,588,344

(545,318)

(209,923)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

316,492,158

445,588,344

(545,318)

(209,923)

0.08

0.11

(0.00)

(0.00)

รายได้
ต้นทุนจากการด้าเนินงาน
กำไรขั้นต้น
ก้าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน

ภาษีเงินได้

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น
ก้าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี

6

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน
องค์ประกอบอื่นของผู้ถอื หุ้น
ผลกระทบจำกกำร
ทุนเรือนหุ้นที่ออก

เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุน

และชำระแล้ว

ขำดทุนสะสม

ในกิจกำรร่วมค้ำ

รวม

บำท

บำท

บำท

บำท

410,000,000

(1,369,403,410)

-

(959,403,410)

-

(31,541,528)

-

(31,541,528)

410,000,000

(1,400,944,938)

-

(990,944,938)

-

445,588,344

-

445,588,344

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2554

410,000,000

(955,356,594)

-

(545,356,594)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555

410,000,000

(386,822,947)

(15,526,868)

7,650,185

-

316,492,158

-

316,492,158

410,000,000

(70,330,789)

(15,526,868)

324,142,343

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รายการปรับปรุงจากการน้ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด

ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555

4

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
7

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ขำดทุนสะสม

รวม

บำท

บำท

บำท

410,000,000

(4,112,288)

405,887,712

-

-

-

(4,112,288)

405,887,712

-

(209,923)

(209,923)

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2554

410,000,000

(4,322,211)

405,677,789

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555

410,000,000

(6,086,909)

403,913,091

-

(545,318)

(545,318)

410,000,000

(6,632,227)

403,367,773

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รายการปรับปรุงจากการน้ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบัติ
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด
ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555

4
410,000,000

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
8

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ก้าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจ้าหน่าย
ขาดทุน(ก้าไร)จากการจ้าหน่าย
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบียรับ

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

316,492,158

445,588,344

(545,318)

(209,923)

8,520,822
511,328

7,329,228
1,869,142

1,982
643

1,764
317

62,767
2,856,853
(11,800,682)
3,051,135
(2,034,686)

(1,581,965)
2,346,358
(6,347,548)
37,568,834
(24,070,710)

-

-

317,659,695

462,701,683

(542,693)

(207,842)

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ดำเนินงำน
- เงินฝากสถาบันการเงินที่มภี าระค้าประกัน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
- ลูกหนีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- ภาษีมลู ค่าเพิ่มค้างรับ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนีการค้า
- เจ้าหนีอื่น
- เจ้าหนีกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนีสินหมุนเวียนอื่น

(57,232,826)
(5,455,330)
38,494,287
1,740,838
(1,168,617)
259,870,867
(6,502,611)
(8,854,433)
(3,517,985)
6,547,939
6,588,615
230,303,885
32,645,832
4,143,239

1,175,850
(12,177,715)
(785,818,396)
(278,694)
13,816,802
3,596,226
512,923
(12,675,645)
14,674,627
18,986,171
360,419,821
103,006,322
(55,440,024)
(1,718,573)

(5,046,007)
10,550,252
(522,500)
(12,481)

164,446
19,238
-

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การด้าเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
ดอกเบียรับ

815,263,395
908,506

110,781,378
(37,410,953)
23,852,595

4,426,571
-

(24,158)
-

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด้าเนินงาน

816,171,901

97,223,020

4,426,571

(24,158)

8
8

10

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กรรมการ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสัน
เงินสดรับจากการจ้าหน่ายส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุง
อาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ดอกเบียรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบีย

9

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสดั ส่วน
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท

(13,259,995)

(12,718,117)
-

-

-

612,000

1,583,719

-

-

(19,500,455)
(115,770)
1,126,180

(7,891,510)
(1,083,916)
218,117

-

-

(31,138,040)

(19,891,707)

-

-

(548,680)

(50,000,000)
(210,688)

-

-

(254,573,171)
(3,051,135)

(157,881)

-

-

(258,172,986)

(50,368,569)

-

-

526,860,875
694,425,971
11,800,682

26,962,744
260,382,951
6,347,548

4,426,571
977,900
-

(24,158)
6,472,054
-

1,233,087,528

293,693,243

5,404,471

6,447,896

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มสี าระส้าคัญในระหว่างงวดสินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงั ต่อไปนี
ซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
โดยยังไม่ได้ช้าระเงิน

11,853,957

-

-

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็น บริษัท มหาชนจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย และมีที่อ ยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 99 อาคารโอเอสซี ชั้น 1 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
ธุรกิจหลักของบริษัทและกิจการร่วมค้า สามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทที่ดาเนินธุรกิจสายการบินราคาประหยัด ซึ่งคือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด
โดยบริษัทมีส่วนได้เสียจากการถือหุ้นร้อยละ 51
กิจการร่วมค้าซึ่งคือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสายการบินราคาประหยัด
ข้ อมู ลทางการเงิ นรวมตามวิ ธี สั ดส่ วนระหว่ างกาลและข้ อมู ลทางการเงิ นเฉพาะบริ ษั ทระหว่ างกาลได้ รั บอนุ มั ติ จากคณะกรรมการบริ ษั ท
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่นาเสนอได้
มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้จัดทา
ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า
ด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ย นแปลงส่ว นของผู้ถือ หุ้น และงบกระแสเงิ นสด) ได้ จัดท าให้เป็นรูปแบบที่สมบู รณ์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจัดทาเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาไปประกอบในหนังสือชี้ชวนของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทแก่ผู้ลงทุน
ข้อ มูลทางการเงิน รวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลเพื่อวัถุประสงค์เฉพาะนี้ ได้จัดท าตามวิธีสัดส่วนของส่วนแบ่งรายได้ ค่าใช้จ่าย
สินทรัพย์ หนี้สิน และกระแสเงินสด รายการต่อรายการในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ซี่งเป็นกิจการร่วมค้าตามส่วนได้เสียที่เป็นสิทธิ
โดยตรงของบริษัทซึ่งเท่ากับร้อยละ 51
ข้อมูลทางการเงิน รวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงิน เฉพาะบริษัทระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับ
ภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือ
มีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในระหว่างปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นปีบัญชี

3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินรวมตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทางบการเงิน รวมตามวิธีสัดส่วนและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่มีผลบังคับใช้สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ในปัจจุบัน แต่บริษัทยังไม่ได้นามา
ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่อง ส่วนการดาเนินงาน

ผู้บริหารประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสาคัญต่อ ข้อมูลทางการเงินตามวิธีสัดส่วนระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่นาเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซึ่งผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผล
กระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
4

นโยบำยกำรบัญชีใหม่
บริษัทและกิจการร่วมค้า นามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสาหรับผลประโยชน์พนักงานมาปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยการปรับขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งจานวน ผลกระทบของการนามาตรฐานข้างต้น
มาปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้

งบกำรแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น
5

ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมตำมวิธีสัดส่วน
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงิน
เฉพำะบริษทั
บำท

31,541,528

-

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
บริษัทและกิจการร่วมค้าไม่นาเสนอข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน เนื่องจากไม่มีส่วนงานธุรกิจอื่นที่มีสาระสาคัญนอกจากส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการขนส่งทางอากาศ

6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

87,170,685
13,665,214
2,455,347
103,291,246

79,456,542
16,596,705
1,782,669
97,835,916

-

-
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน

79,943,739
224,603
5,403,735
1,598,608
87,170,685

รวมลูกหนี้การค้า
7

71,932,116
3,805,546
2,553,899
1,164,981
79,456,542

-

-

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีดังต่อไปนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษัท

มูลค่ำ
ประเภทของ
จำนวน
ที่ตรำไว้
ธุรกิจ หุ้นที่ถือรวม บำทต่อหุ้น
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด

ให้บริการ
สายการบิน
ราคาประหยัด 20,399,993

10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
สัดส่วน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
วิธีรำคำทุน
วิธีรำคำทุน
ร้อยละ
บำท
บำท

51.00

403,999,930
403,999,930

403,999,930
403,999,930
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
7

เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ (ต่อ)
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ถูกควบคุมร่วมโดยบริษัท และ AirAsia Investment Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้น
ในกิจการร่วมค้าคิดเป็นจานวนร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาดับ เงินลงทุนในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ถูกพิจารณาเป็น
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 บริษัทได้ตกลงทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ AirAsia Investment Ltd.
(บริษัทย่อยของ AirAsia Berhad) บริษัท AirAsia Berhad และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ซึ่งคู่สัญญาได้กาหนดสิทธิและหน้าที่
ของแต่ละฝ่ายอันเกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ดังกล่าว บริษัทจะมี
อานาจในการควบคุม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด ดังนั้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด จะถูกพิจารณาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
แทนที่จะเป็นกิจการร่วมค้าเช่นเดิม โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออก
จดหมายแจ้งบริษัทว่าได้เริ่มนับการมีผลใช้บังคับร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 รวมค่าความนิยมจานวน 286,184,317 บาท
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ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนปรับปรุงอำคำร
สินทรัพย์ ส่วนปรับปรุงอำคำร
สินทรัพย์
เช่ำและอุปกรณ์
ไม่มีตัวตน
เช่ำและอุปกรณ์
ไม่มีตัวตน
บำท
บำท
บำท
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนำคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

154,498,165
31,354,412
(674,767)
(8,520,822)
176,656,988

7,274,065
115,770
(511,328)
6,878,507

2,006
(1,982)
24

1,052
(643)
409
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
9

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

247,859,915
6,713,256
254,573,171

-

-

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมตำมวิธีสัดส่วน
เฉพำะบริษัท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บำท
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2555
ราคาตามบัญชีต้นงวด
จ่ายคืนเงินกู้
ราคาตามบัญชีปลายงวด
10

254,573,171
(254,573,171)
-

-

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน
รวมตำมวิธีสัดส่วน
เฉพำะบริษัท
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บำท
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

42,203,653
2,856,853
45,060,506

-
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับ บริษัท ทั้งทางตรงหรือ ทางอ้อ ม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงบริษัทผู้ถือหุ้น
บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลาดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคานึงถึง เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ซึ่งถือหุ้นในอัตราร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
นโยบำยกำรคิดรำคำ
- ดอกเบี้ยรับ
- ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
- ปันส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการทางบัญชี
- ค่าเช่าเครื่องบิน

- ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องบิน

- ซื้อสินค้าและอุปกรณ์
- ค่าบริหารจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจองตั๋ว
- ค่าฝึกอบรมนักบิน
- ค่าใช้เครื่องหมายการค้า
- ดอกเบี้ยจ่าย

อัตราที่ตกลงร่วมกันและเป็นอัตราเดียวกับ อัตราดอกเบี้ยจ่ายให้กับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ปันส่วนตามอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ปั น ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยพนั ก งานที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ตามสั ด ส่ ว นจ านวน
เครื่องบิน
ค่าเช่าสาหรับ เครื่องบิน ที่ AirAsia Berhad เป็นเจ้าของคิดตาม
ต้นทุนของเงิน ทุนของ AirAsia Berhad ค่าเช่าสาหรับเครื่อ งบิน
ที่เช่ามาจากบุคคลภายนอก คิดตามอัตราที่กลุ่มแอร์เอเชียเช่าและ
ปรับปรุงด้วยสมมติฐานบางประการเพื่อสะท้อนถึ งความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อของกิจการร่วมค้า
ตามราคาเฉลี่ยของสัญญาระหว่าง AirAsia Berhad กับคู่สัญญา
และปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็นขั้นในแต่ละปีตามกาหนดไว้ภายใต้สัญญา
หลัก
ตามราคาซื้อ
ราคาตามสัญญากับ AirAsia Berhad
ราคาตามสัญญาซึ่งเทียบเท่ากับสัญญาหลักที่ กลุ่มแอร์เอเชียทากับ
บุคคลภายนอก
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตกลงราคากับ Asian Aviation Centre of
Excellence Sdn Bhd (CAE)
อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดต่อปี
อัตราซึ่งเทียบเท่ากับอัตราเงินกู้ของกลุ่มแอร์เอเชีย

17

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ
11.1) รำยได้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ดอกเบี้ยรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
กรรมการบริษัท

792,236
792,236

23,846,245
218,117
24,064,362

-

-

11.2) ซื้อสินค้ำและบริกำร

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ส่วนแบ่งกำไรจำกสัญญำ
แลกเปลี่ยนน้ำมัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่
ให้บริกำรทำงบัญชี
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำเช่ำเครื่องบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำซ่อมแซมและ
บำรุงรักษำเครื่องบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ซื้อสินค้ำและอุปกรณ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(20,347,566)

(5,660,296)

-

-

(4,525,503)

(4,056,574)

-

-

384,066,597

327,578,234

-

-

148,592,829

120,300,588

-

-

23,498,562

9,402,175

-

-
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ (ต่อ)
11.2) ซื้อสินค้ำและบริกำร (ต่อ)

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ค่ำบริหำรจัดกำร
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจองตั๋ว
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำฝึกอบรมนักบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ดอกเบี้ยจ่ำย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

1,888,189

1,849,502

-

-

9,077,012

7,565,380

-

-

18,016,905

-

-

-

24,904,040

-

-

-

-

37,410,953

-

-

11.3) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ผู้บริหารของบริษัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ ) ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสาหรับ
ผู้บริหาร มีดังนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

5,733,981
296,254
6,030,235

8,497,055
262,031
8,759,086

220,000
220,000

-
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ (ต่อ)
11.4) รำยได้ค่ำโดยสำรและค่ำใช้จ่ำยที่รับและจ่ำยแทนกัน

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
- รายได้ ค่ า โดยสารที่ กิ จ การที่
เกี่ยวข้อ งกัน อื่น รับ แทนบริษัท
และกิจการร่วมค้า
- เงิ น รั บ ช าระแทนกิ จ การ ที่
เกี่ยวข้องกันอื่น
- ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั น อื่ น จ่ า ยแทนบริ ษั ท และ
กิจการร่วมค้า
- เงิ น ทดรองจ่ า ยแทนกิ จ การที่
เกี่ยวข้องกันอื่น

337,781,329

763,513,557

-

-

62,723,283

66,329,372

-

-

79,392,478

58,592,710

5,550,252

-

21,173,849

79,028,621

-

-

ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สิน ทรัพย์ไม่หมุน เวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สรุปได้ดังนี้
11.5) ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

102,247,842

140,742,129

-

-

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยสาหรับจานวนที่ผิดนัดชาระที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2554
ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
20

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สรุปได้
ดังนี้ (ต่อ)
11.6) เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
กิจการร่วมค้า

185,575,918
5,169,625
190,745,543

184,156,928
184,156,928

10,550,252
10,550,252

-

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า และเงินทดรองจ่าย เจ้าหนี้การค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ และได้เรียกเก็บดอกเบี้ยสาหรับจานวนที่ผิดนัดชาระที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2554 ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
11.7) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินมัดจำกำรเช่ำเครื่องบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เงินมัดจำสัญญำแลกเปลี่ยน
รำคำน้ำมัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

268,653,899

253,912,027

-

-

7,827,911

8,045,374

-

-
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สรุปได้
ดังนี้ (ต่อ)
11.8) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั

(ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
บำท

ค่ำใช้เครื่องหมำยกำรค้ำค้ำงจ่ำย
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กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

28,718,688

-

-

-

ค่ำฝึกอบรมนักบินค้ำงจ่ำย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

18,016,905

-

-

-

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สัญญำแลกเปลี่ยนรำคำน้ำมัน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะบริษทั
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
มู ลค่ ายุ ติ ธรรมสุ ทธิ ของสั ญญาแลกเปลี่ ยน
ราคาน้ามันคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์

ดอลลำร์สหรัฐฯ

ดอลลำร์สหรัฐฯ

700,027

821,892

ดอลลำร์สหรัฐฯ ดอลลำร์สหรัฐฯ
-

-
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
13

ภำระผูกพัน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ไม่มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้ารวมทั้งสัญญา
สาคัญต่างๆที่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญจากปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (โปรดดูงบการเงินรวมตามวิธีสัดส่วน
และงบการเงินเฉพาะบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กิจการร่วมค้ามียอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าเครื่องบินที่ไม่
สามารถยกเลิกได้ซึ่งจัดทากับ AirAsia (Mauritius) Limited กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมถึงค่าเช่า และสัญญา
ประกันภัยของเครื่องบิน 24 ลา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 22 ลา) ดังนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
14

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนำคม พ.ศ. 2555

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

ค่ำเช่ำ
ดอลลำร์สหรัฐฯ

สัญญำ
ประกันภัย
ดอลลำร์สหรัฐฯ

ค่ำเช่ำ
ดอลลำร์สหรัฐฯ

สัญญำ
ประกันภัย
ดอลลำร์สหรัฐฯ

51,316,182
205,264,730
238,445,733
495,026,645

102,759
102,759

45,747,483
59,296,481
23,480,282
128,524,246

411,034
411,034

กำรค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 กิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันจากการค้าประกันที่ออกโดยธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ของนักบินฝึกหัด
ในหลักสูตรวิชาชีพนักบินจานวน 13.72 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 13.72 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้าประกันแก่ผู้กู้ตามสัญญาการให้
เครดิตจานวน 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างเครดิต สวิส สาขาสิงคโปร์ ในฐานะผู้ให้กู้กับผู้กู้ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น
หกคนของบริษัท ตามสัญญาดังกล่าว ผู้กู้ได้นาหุ้นของบริษัทไปจานาเป็นหลักประกันกับผู้ให้กู้ รวมทั้งบริษัทได้นาหุ้นของบริษัท
ไทยแอร์เอเชีย จากัด ส่วนที่ลงทุนโดยบริษัทไปจานาเป็นหลักประกันด้วย
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บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุ ป ระกอบข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมตำมวิ ธี สั ด ส่ ว นระหว่ ำ งกำลและข้ อ มู ล ทำงกำรเงิ น เฉพำะบริ ษั ท ระหว่ ำ งกำลแบบย่ อ
เพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
15

หนังสือค้ำประกัน
กิจการร่วมค้ามีภาระผูกพันจากการค้าประกันโดยธนาคารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายภาคพื้นดิน ค่าสนับสนุนทางด้านเทคนิคและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบินอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน

หนังสือค้าประกันสาหรับค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการบิน
หนังสือค้าประกันสาหรับการขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนำคม พ.ศ. 2555

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

ล้ำนบำท

ล้ำน
ดอลลำร์
สหรัฐฯ

ล้ำน
อินเดีย
รูปี

ล้ำนบำท

ล้ำน
ดอลลำร์
สหรัฐฯ

ล้ำน
อินเดีย
รูปี

2.86

0.20

15.72

2.86

0.05

14.19

321.87
324.73

0.20

15.72

2.86

0.05

14.19

บริ ษัท และกิ จการร่ว มค้ า ใช้เ งิน ฝากประจาและตั๋ วแลกเงิ น เป็น หลั กประกัน ส าหรั บ หนั ง สือ ค้าประกั น ดั งกล่า วมี รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมตำมวิธีสัดส่วน
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2555
เงินฝากประจา
ตั๋วแลกเงิน
รวม
16

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2554

ล้ำนบำท

ล้ำนอินเดียรูปี

ล้ำนบำท

ล้ำนอินเดียรูปี

4.28
80.58
84.86

15.88
15.88

3.06
3.06

14.19
14.19

เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกจดหมายแจ้งบริษัทว่าได้เริ่ม
นับการมีผลใช้บังคับร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป ดังนั้นบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด เปลี่ยน
สถานะจากกิจการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยนับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังที่กล่าว
ในหมายเหตุ 7
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