บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
หมำยเหตุ
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

2,407,222,507
175,301,300
35,120,280
202,531,924
211,036,285
47,819,425
227,830,304
179,607,428
22,195,301

1,359,702,567
14,458,500
9,120,279
191,835,196
275,965,053
51,232,834
225,538,898
689,158,323
19,339,214

3,508,664,754

2,836,350,864

7,378,470
6,929,500
346,386,323
13,486,472
590,733,158

56,000,000
6,929,500
302,933,748
14,260,815
573,371,519

964,913,923

953,495,582

4,473,578,677

3,789,846,446

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
ลูกหนีกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6
11.5

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระค้าประกัน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
7

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
หมำยเหตุ
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

99,033,517
79,207,877
363,874,474
3,167,940,749
564,376,203

105,931,528
66,368,776
361,092,140
2,716,364,349
476,097,173

-

486,000,000

4,105,433
22,178,333

4,767,819
14,029,860

4,300,716,586

4,230,651,645

8,841,078
88,353,964

13,163,251
9,254,534
82,752,289

97,195,042

105,170,074

4,397,911,628

4,335,821,719

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีอื่น
เจ้าหนีกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ ก้าหนดช้าระภายในหนึง่ ปี
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ทีถ่ งึ ก้าหนดช้าระภายในหนึง่ ปี
หนีสินหมุนเวียนอื่น

11.6
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รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

8
9

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
หมำยเหตุ
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจ้านวน 40,000,000 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกและช้าระแล้ว
หุน้ สามัญจ้านวน 40,000,000 หุน้
มูลค่าทีไ่ ด้รับช้าระแล้วหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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400,000,000

400,000,000

400,000,000
1,227,629
(325,560,580)

400,000,000
1,227,629
(947,202,902)

75,667,049

(545,975,273)

4,473,578,677

3,789,846,446

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี

5

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

4,868,108,717
(4,030,744,973)

4,160,248,810
(3,215,840,588)

837,363,744
3,343,409
96,277,118

944,408,222
35,968,613
158,432,731

936,984,271
(197,327,310)
(112,032,020)

1,138,809,566
(92,938,141)
(79,137,224)

กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

627,624,941
(5,982,619)

966,734,201
(75,137,667)

กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้

621,642,322
-

891,596,534
-

กำไรสุทธิสำหรับงวด

621,642,322

891,596,534

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

621,642,322

891,596,534

15.54

22.29

รายได้
ต้นทุนจากการด้าเนินงาน
กำไรขั้นต้น
ก้าไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กำไรต่อหุ้น
ก้าไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ทุนเรือนหุ้นทีอ่ อก
และชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
หมำยเหตุ
บำท
บำท

ขำดทุนสะสม
บำท

รวม
บำท

400,000,000
-

1,227,629
-

(2,904,178,505)
(63,083,056)

(2,502,950,876)
(63,083,056)

ยอดคงเหลือทีป่ รับปรุงแล้ว
ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด

400,000,000
-

1,227,629
-

(2,967,261,561)
891,596,534

(2,566,033,932)
891,596,534

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2554

400,000,000

1,227,629

(2,075,665,027)

(1,674,437,398)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555
ก้าไรเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับงวด

400,000,000
-

1,227,629
-

(947,202,902)
621,642,322

(545,975,273)
621,642,322

ยอดคงเหลือปลำยงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555

400,000,000

1,227,629

(325,560,580)

75,667,049

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554
รายการปรับปรุงจากการน้ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาปฏิบตั ิ

4

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

621,642,322

891,596,534

16,703,613
1,001,343

14,654,928
3,737,650

123,074
5,601,675
(23,138,599)
5,982,619
(3,989,581)

(3,163,930)
4,692,716
(12,695,095)
75,137,667
(48,141,422)

623,926,466

925,819,048

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ ินดำเนินงำน
- เงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ีภาระค้าประกัน
- ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
- ลูกหนีกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- สินค้าคงเหลือ
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนีการค้า
- เจ้าหนีอื่น
- เจ้าหนีกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
- รายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนีสินหมุนเวียนอื่น

(112,221,270)
(10,696,728)
64,928,768
3,413,409
(2,291,406)
509,550,895
(2,856,087)
(17,361,639)
(6,898,011)
12,839,101
2,782,334
451,576,400
65,035,968
8,148,473

2,351,700
(24,355,429)
(1,571,965,682)
(557,388)
27,633,604
7,192,451
1,025,845
(25,351,290)
29,349,254
37,972,341
720,839,642
206,012,644
(110,918,524)
(3,437,146)

เงินสดได้มาจากการด้าเนินงาน
จ่ายดอกเบีย
ดอกเบียรับ

1,589,876,673
1,781,384

221,611,070
(74,821,906)
47,705,189

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด้าเนินงาน

1,591,658,057

194,494,353

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ก้าไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจ้าหน่าย
ขาดทุน(ก้าไร)จากการจ้าหน่าย
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ก้าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบียรับ
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
บำท

พ.ศ. 2554
บำท

(26,000,000)

(25,436,233)
-

1,200,000
(38,236,201)
(227,000)
2,208,197

3,167,438
(15,783,020)
(2,167,831)
436,233

(61,055,004)

(39,783,413)

(1,075,842)
(499,163,251)
(5,982,619)

(100,000,000)
(421,375)
(315,761)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(506,221,712)

(100,737,136)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

1,024,381,341
1,359,702,567
23,138,599

53,973,804
507,821,793
12,695,095

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2,407,222,507

574,490,692

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กรรมการ
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสัน
เงินสดรับจากการจ้าหน่าย
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ดอกเบียรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายดอกเบีย

8

รำยกำรทีไ่ ม่ใช่เงินสด
รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดทีม่ ีสาระส้าคัญในระหว่างงวดสินสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดังต่อไปนี
ซือส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ช้าระเงิน

23,243,061

-

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะนี
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด (“บริษัท”) เป็นบริษัทจากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้น ในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้
จดทะเบียนดังนี้
เลขที่ 99 อาคารโอเอสซี ชั้น 1 หมู่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตาบลราชาเทวะ อาเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
บริษัทดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการสายการบินราคาประหยัด
บริษัท ถูก ควบคุม ร่ว มโดยบริษัท เอเชีย เอวิเ อชั ่น จากัด (มหาชน) ซึ ่ง ตั้ง อยู ่ใ นประเทศไทย และ
AirAsia Investment Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ผู้ร่วมค้า ดังกล่า วถือหุ้นในบริษัทคิด เป็น จานวน
ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลาดับ
ข้อมู ลทางการเงิน ระหว่างกาลเพื่ อวัตถุประสงค์ เฉพาะนี้ได้ รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อ วันที่
10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่นาเสนอได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
ข้ อมู ลทางการเงิ นระหว่ างกาลเพื่ อวัตถุ ประสงค์ เ ฉพาะนี้ ได้ จั ดท าขึ้ นตามหลั กการบั ญชี ที่ รั บรองทั่วไป
ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบั ญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการบัญชี ที่ออกภายใต้
พระราชบัญญั ติวิช าชี พ บัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากั บหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทา
ให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจัดทาเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงิ นระหว่างกาล และได้เพิ่ มหมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินตามข้อกาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปประกอบในหนังสือชี้ชวนของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) แก่ผู้ลงทุน

10

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับภาษาไทยในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน
ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในระหว่างปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัด บัญชีในข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลโดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ณ วันสิ้นปีบัญชี

3

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมู ลทางการเงิน ระหว่า งกาลเพื่อวัตถุประสงค์เ ฉพาะเป็นนโยบาย
เดี ยวกันกับนโยบายการบัญชี ที่ใช้ในการจัด ทางบการเงิน เพื่ อวัตถุประสงค์ เฉพาะส าหรับ ปีสิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บริษัทในปัจจุบัน แต่บริษัทยังไม่ได้นามาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสาคัญต่อ ข้อมูลทางการเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่นาเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซึ่งผู้บริหารอยู่ในระหว่างการประเมินผล
กระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

11

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
4

นโยบำยกำรบัญชีใหม่
บริษัทนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสาหรับผลประโยชน์พนักงานมาปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยการปรับขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ทั้งจานวน ผลกระทบ
ของการนามาตรฐานข้างต้นมาปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
บำท
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น

5

63,083,056

ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
บริ ษัทไม่ นาเสนอข้ อมู ลจ าแนกตามส่ ว นงาน เนื่ อ งจากไม่ มีส่ ว นงานธุ ร กิ จ อื่นที่มีส าระส าคั ญนอกจาก
ส่วนงานธุรกิจให้บริการขนส่งทางอากาศ

6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

ลูกหนี้การค้า
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น

170,922,971
26,794,546
4,814,407

155,797,194
32,542,570
3,495,432

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

202,531,924

191,835,196

12

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้

ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
7

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

156,752,484
440,398
10,595,563
3,134,526
170,922,971

141,043,413
7,461,857
5,007,647
2,284,277
155,797,194

ส่วนปรับปรุงอำคำร
เช่ำและอุปกรณ์
บำท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
บำท

302,933,748
61,479,262
(1,323,074)
(16,703,613)
346,386,323

14,260,815
227,000
(1,001,343)
13,486,472

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จาหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ

13

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
8

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังต่อไปนี้
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

-

486,000,000
13,163,251
499,163,251

ภายใน 1 ปี
ภายใน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายละเอียดดังนี้
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีต้นงวด
จ่ายคืนเงินกู้
ราคาตามบัญชีปลายงวด
9

499,163,251
(499,163,251)
-

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

82,752,289
5,601,675
88,353,964
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
10

ทุนเรือนหุ้น
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่อง
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 40,000,000 หุ้น เป็น 43,555,560 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
จานวน 3,555,560 หุ้น โดยมี มู ลค่ า ที่ ตราไว้หุ้ นละ 10 บาท เพื่ อเสนอขายให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์

11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรง
หรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทรวมถึงบริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลาดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญเหนือ
กิจการ ผู้บริหารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

15

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
นโยบำยกำรคิดรำคำ
- ดอกเบี้ยรับ
- ส่วนแบ่งขาดทุน(กาไร)จากสัญญาแลกเปลี่ยน
ราคาน้ามัน
- ปันส่วนค่าใช้จ่ายพนักงานที่ให้บริการทางบัญชี
- ค่าเช่าเครื่องบิน

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

อั ต ราที่ ต กลงร่ ว มกั น และเป็ น อั ต ราเดี ย วกั บ อั ต รา
ดอกเบี้ยจ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ปันส่วนตามอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ปันส่วนค่า ใช้จ่ายพนั กงานที่เกิ ดขึ้นจริงตามสัดส่วน
จานวนเครื่องบิน
ค่าเช่าสาหรับเครื่องบินที่ AirAsia Berhad เป็นเจ้าของ
คิดตามต้นทุนของเงินทุนของ AirAsia Berhad สาหรับ
เครื่องบินที่เช่ามาจากบุคคลภายนอก คิดตามอัตราที่
กลุ่ ม แอร์ เ อเชี ย เช่ า และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยสมมติ ฐ าน
บางประการเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อของ
บริษัท
ตามราคาเฉลี่ยของสัญญาระหว่าง AirAsia Berhad กับ
คู่สัญญา และปรับปรุงเพิ่มขึ้น เป็นขั้นในแต่ละปีตาม
กาหนดไว้ภายใต้สัญญาหลัก
ตามราคาซื้อ
ราคาตามสัญญากับ AirAsia Berhad
ราคาตามสั ญ ญาซึ่ ง เที ย บเท่ า กั บ สั ญ ญาหลั ก ที่ ก ลุ่ ม
แอร์เอเชียทากับบุคคลภายนอก
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตกลงราคากับAsian Aviation
Centre of Excellence Sdn Bhd (CAE)
อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดต่อปี
อัตราซึ่งเทียบเท่ากับอัตราเงินกู้ของกลุ่มแอร์เอเชีย
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ
11.1) รำยได้
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ดอกเบี้ยรับ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
กรรมการบริษัท

1,553,405
1,553,405

47,692,490
436,233
48,128,723

11.2) ซื้อสินค้ำและบริกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ส่วนแบ่งกำไรจำกสัญญำแลกเปลี่ยนน้ำมัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(39,897,202)

(11,320,591)

ปันส่วนค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ให้บริกำรทำงบัญชี
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(8,873,538)

(8,113,149)

ค่ำเช่ำเครื่องบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

753,072,017

655,156,467
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ (ต่อ)
11.2) ซื้อสินค้ำและบริกำร (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำเครื่องบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ซื้อสินค้ำและอุปกรณ์
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

291,358,589

240,601,175

46,075,628

18,804,350

3,702,332

3,699,004

17,798,069

15,130,761

35,327,277

-

48,831,467

-

-

74,821,906

ค่ำบริหำรจัดกำร
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำธรรมเนียมกำรจองตั๋ว
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำฝึกอบรมนักบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่ำใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ดอกเบี้ยจ่ำย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สาคัญ (ต่อ)
11.3) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ ) ค่าตอบแทนที่จ่าย
หรือค้างจ่ายสาหรับผู้บริหารมีดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

10,811,731
580,891
11,392,622

16,994,110
524,062
17,518,172

11.4) รำยได้ค่ำโดยสำรและค่ำใช้จ่ำยที่รับและจ่ำยแทนกัน
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บำท
บำท
-

รายได้ค่าโดยสารที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นรับแทนบริษัท
เงินรับชาระแทนกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ค่าใช้จ่ายที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นจ่ายแทนบริษัท
เงินทดรองจ่ายแทนกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

662,316,559
122,986,871
150,338,981
47,067,617

1,527,027,113
132,658,744
117,185,420
158,057,242
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สรุปได้ดังนี้
11.5) ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
กิจการที่มีอานาจควบคุมร่วมในบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

200,486,033
10,550,252
211,036,285

275,965,053
275,965,053

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วยลูกหนี้การค้า และเงินทดรองจ่าย ลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้ถูก
เรียกเก็บดอกเบี้ยสาหรับจานวนที่ผิดนัดชาระที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ
6.00 ต่อปี)
11.6) เจ้ำหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ำหนีก้ ิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

363,874,474

361,092,140

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้ งนี้เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าวได้เรียกเก็บดอกเบี้ยสาหรับจานวนที่ผิดนัดชาระที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี (พ.ศ. 2554 :
ร้อยละ 6.00 ต่อปี)
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงค้างของรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้ าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย สรุปได้ดังนี้ (ต่อ)
11.7) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม

526,772,532

497,866,890

15,348,850

15,775,250

ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
บำท

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2554
บำท

ค่ำใช้เครื่องหมำยกำรค้ำค้ำงจ่ำย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

56,311,172

-

ค่ำฝึกอบรมนักบินค้ำงจ่ำย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

35,327,277

-

เงินมัดจำกำรเช่ำเครื่องบิน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
เงินมัดจำสัญญำแลกเปลี่ยนรำคำน้ำมัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

พ.ศ. 2554
บำท

11.8) ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
12

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของเครื่องมือทำงกำรเงิน
สัญญำแลกเปลี่ยนรำคำน้ำมัน
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะการเงินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2555
ดอลลำร์สหรัฐฯ

พ.ศ. 2554
ดอลลำร์สหรัฐฯ

1,372,603

1,611,554

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
คงเหลือที่เป็นสินทรัพย์
13

ภำระผูกพัน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 ไม่มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
รวมทั้ งสั ญญาส าคั ญต่ างๆที่ แตกต่างอย่ างเป็ นสาระส าคั ญจากปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2554
(โปรดดูงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554)
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมียอดรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า
เครื่องบินที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ซึ่งจัดทากับ AirAsia (Mauritius) Limited กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
ซึ่งครอบคลุมถึงค่าเช่า และสัญญาประกันภัยของเครื่องบิน 24 ลา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 จานวน 22 ลา)
ดังนี้
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ว
31 มีนำคม พ.ศ. 2555
31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
สัญญำ
สัญญำ
ค่ำเช่ำ
ประกันภัย
ค่ำเช่ำ
ประกันภัย
ดอลลำร์สหรัฐฯ ดอลลำร์สหรัฐฯ ดอลลำร์สหรัฐฯ ดอลลำร์สหรัฐฯ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

100,620,000
402,480,000
467,540,814
970,640,814

201,488
201,488

89,700,977
116,267,650
46,039,785
252,008,412

805,951
805,951
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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กำรค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้าประกันที่ออกโดยธนาคารซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินกู้ของ
นักบินฝึกหัดในหลักสูตรวิชาชีพนักบินจานวน 26.9 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 : 26.9 ล้านบาท)
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หนังสือค้ำประกัน
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้าประกันโดยธนาคารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายภาคพื้นดิน ค่าสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบินอื่นๆ ซึ่งเป็นปกติของการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2555
ล้ำน
ล้ำน
ดอลลำร์
อินเดีย
ล้ำนบำท สหรัฐฯ
รูปี
หนังสือค้าประกันสาหรับ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวกับการบิน
หนังสือค้าประกันสาหรับการ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ล้ำน
ล้ำน
ดอลลำร์
อินเดีย
ล้ำนบำท สหรัฐฯ
รูปี

5.60

0.39

30.83

5.60

0.09

27.83

631.11
636.71

0.39

30.83

5.60

0.09

27.83

บริษัทใช้เงินฝากประจาและตั๋วแลกเงินเป็นหลักประกันสาหรับหนังสือค้าประกันดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนำคม พ.ศ. 2555
ล้ำนบำท ล้ำนอินเดียรูปี
เงินฝากประจา
ตั๋วแลกเงิน
รวม

8.40
158.00
166.40

31.13
31.13

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
ล้ำนบำท ล้ำนอินเดียรูปี
6.00
6.00

27.83
27.83
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บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
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เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 บริษัทได้ตกลงทาสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ AirAsia
Investment Ltd. (บริษัทย่อยของ AirAsia Berhad) บริษัท AirAsia Berhad และ บริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จากัด
(มหาชน) ซึ่งคู่สัญญาได้กาหนดสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอันเกี่ยวข้องกับบริษัท ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) จะมีอานาจในการควบคุมบริษัท ดังนั้น
บริษัทจะถูกพิจารณาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) แทนที่จะเป็นกิจการร่วมค้า
เช่นเดิม โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกจดหมาย
แจ้งบริษัท เอเชียเอวิเอชั่น จากัด (มหาชน) ว่าได้เริ่มนับการมีผลใช้บังคับร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป
ในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก
จดหมายแจ้ งบริ ษัท เอเชี ย เอวิเ อชั่ น จากั ด (มหาชน) ว่า ได้ เ ริ่ ม นั บ การมี ผ ลใช้ บังคั บร่ า งหนั ง สื อชี้ ช วน
การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง เปลี่ ย นสถานะจากกิ จ การร่ ว มค้ า
เป็นบริษัทย่อยนับแต่วันนี้เป็นต้นไป
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