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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2560 การบินไทยได้เข้าสู่ขั้นตอนแผนปฏิรูประยะที่ 3 คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้ ท�ำก�ำไรและลดความซับซ้อนของฝูงบิน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น และเสริ ม สร้ า งรายได้ สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ในการให้ บ ริ ก าร มี ต ้ น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ แ ละการด� ำ เนิ น การอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม บริหารบริษัทในเครือและ
กลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน
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ในปีนี้การบินไทยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ อาทิ สายการบินไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทย รวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เพื่อให้เชื่อมต่อเที่ยวบินและรองรับการขยายตัวในเส้นทางใหม่ๆ ในต่างประเทศ การเพิ่มศักยภาพฝูงบินเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่ง โดยได้รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB จ�ำนวน 5 ล�ำและเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner จ�ำนวน 2 ล�ำ
ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งบิ น รุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด ของโลก ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ด้ ว ยนวั ต กรรมและการออกแบบห้ อ งโดยสาร
ที่ค�ำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก และการบินไทยได้จัดระบบการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึกอบรมแบบ Competency Base Training ที่เน้นการสร้างมโนทัศน์ด้านการบริการที่มุ่งเน้น
การสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า (Customer Experience Management) รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจ
ในการเป็ น พนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ที่ มี ส ่ ว นผลั ก ดั น ให้ ก ารบิ น ไทยมี ศั ก ยภาพในระดั บ โลก ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ป ี ที่ ผ ่ า นมา
โลกหลายรางวัล อาทิ รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class)
ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด จากสกายแทรกซ์ฯ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลสายการบิน
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จาก TTG Travel Awards 2017
และรางวัล The Most Influential Thai Company in Belgium and Luxembourg จากหอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย
ประจ�ำประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ ในปี 2560 การบิ น ไทยได้ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการลงทุ น ในโครงการศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง อากาศยานอู ่ ต ะเภา
(TG MRO Campus) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับการบินไทยในอนาคต ทั้งนี้
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor) ซึ่ ง นั บ เป็ น ปรากฏการณ์ ค รั้ ง ส� ำ คั ญ ของการบิ น ไทยที่ จ ะพลิ ก โฉมท่ า อากาศยานอู ่ ต ะเภาให้ เ ป็ น ศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยาน, ศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ ที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐาน
คุณภาพระดับสากล
ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย ขอให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การด�ำเนินงานที่
โปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่กับการบริการอย่างดีเลิศในระดับสากล โดยในปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มี
การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน” (ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร : Integrity Culture) ประเภทชมเชยอันดับ 1 จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ได้รับการยกย่องให้เป็น “คนต้นแบบ
คมนาคม” ประจ�ำปี 2560 ในฐานะที่เป็นบุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ในโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบินไทย
พร้อมที่จะเป็นสายการบินที่มีการบริหารจัดการที่ดี และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นหนึ่งอีกครั้ง เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจ
ของคนไทย ในฐานะของสายการบินแห่งชาติตลอดไป

พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ
14 มีนาคม 2561
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สารจากฝ่ายบริหาร
ปี 2560 การบินไทยได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปขั้นที่ 3 คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก
6 กลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นเรื่องการหารายได้ บริหารต้นทุนให้แข่งขันได้ อีกทั้งต้องเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการถือครอง
ทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศในการบริการและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้มีการปรับรูปแบบ
และกระบวนการท� ำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมน� ำนวัตกรรม IT ใหม่ๆ เข้ามาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ อย่างจริงจัง อาทิ ระบบบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Management System : NMS) ระบบบริหารราคาขาย (Revenue
Management System : RMS) ระบบบริหารสื่อสารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า (Customer Relation Management :
CRM) เป็นต้น อีกทั้งได้เร่งปรับปรุงในทุกจุดบริการอย่างครบวงจร (Magic Service Ring) เพื่อสร้างประสบการณ์ความเป็นเลิศในระดับ
World Class ให้แก่ผู้โดยสาร ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทการท�ำงานของพนักงานการบินไทยทุกฝ่ายอย่างเต็มก�ำลัง
ส� ำ หรั บ โครงการลงทุ น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นโครงการพั ฒ นาศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง อากาศยาน (TG MRO Campus)
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor) พ.ศ. 2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (MRO หรือ Maintenance,
Repair and Overhaul) ที่ทันสมัยที่สุดของเอเชียแปซิฟิก ที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ การบินไทยได้ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ระยะที่ 1 และการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและ
โลจิสติกส์ ระยะที่ 1 กับกองทัพเรือ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งส�ำคัญ
ของการบินไทยที่จะพลิกโฉมท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์
ที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
นอกจากนี้ การบินไทยรับมอบเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 จ� ำนวน 2 ล�ำ และแอร์บัส A350 XWB 5 ล�ำ เข้ามาเสริมศักยภาพฝูงบิน
เพื่อท�ำการบินทั้งพิสัยไกลและพิสัยกลาง (Flexible Aircraft) ได้อย่างคุ้มค่า พร้อมเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จ�ำนวนกว่า
200 อัตราเพื่อรองรับการบริการและขยายเส้นทางบิน และในปีนี้การบินไทยได้เปิดเส้นทางบินตรงสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
ซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาคยุโรปกลางที่ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางสู่เมืองต่างๆ ในยุโรปได้ รวมไปถึงพัฒนางานด้านการขายและ
การจ�ำหน่ายบัตรโดยสารในยุคดิจิทัลเพื่อเร่งหารายได้ และได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินร่วม (Codeshare)
กับสายการบินบางกอกแอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสองสายการบินให้มากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันผลจากการที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization หรือ ICAO) พิจารณา
เห็นชอบให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) และ
ได้ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทยแล้ว ในเว็บไซต์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ท�ำให้หน่วยงานก�ำกับด้าน
ความปลอดภัย การบินพลเรือนของประเทศต่างๆ กลับมามีความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทย
และช่วยท�ำให้ขจัดปัญหาการระงับการเพิ่มเที่ยวบิน-จุดบิน และการห้ามเปลี่ยนแบบเครื่องบินที่ท�ำการบินเข้าประเทศปลายทางให้หมดไป
ส่งผลให้สายการบินในประเทศไทยสามารถท�ำการบินได้ตามปกติ ตามข้อตกลงทางการบินระหว่างกัน (Air Service Agreement: ASA)
ซึ่งส่งผลดีกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ถือเป็นตลาดการท่องเที่ยวส� ำคัญ ซึ่งจากเดิมถูกระงับการเพิ่ม
เที่ยวบินจากไทย เมื่อเดินทางมาสะดวก สายการบินก็สามารถเจรจาขอเพิ่มเที่ยวบินกับประเทศดังกล่าวได้ ซึ่งผลจากการปลด ธงแดง
ของประเทศ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถปรับแบบเครื่องบินเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณของผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง โดยเฉพาะ
ในเส้นทางประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปี 2561 การบินไทยยังคงตั้งใจมุ่งมั่นด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ การบินไทยกลับมายืนอยู่ในแถวหน้า
ด้วยความสง่างาม โดยสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจคืนให้แก่ผู้มีอุปการคุณทุกท่านได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบินไทยได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนการและขั้นตอนการท�ำงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการท�ำงาน ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ
อย่างยั่งยืนต่อไป
สุดท้ายนี้ ดิฉัน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงานการบินไทย มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า จากความร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยทักษะความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จะสร้างความแข็งแกร่งให้การบินไทยพร้อมที่จะกลับมาเป็น
บริษัทชั้นน�ำที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยความ สง่างามและน�ำความภาคภูมิใจกลับคืนมาให้กับพวกเราและคนในชาติอีกครั้ง ในฐานะ
สายการบินแห่งชาติสืบไป

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
19 มีนาคม 2561
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รายงานสรุปกิจกรรม
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน
และการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ปัจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย พลอากาศเอก จอม
รุ ่ ง สว่ า ง เป็ น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกี ย รติ
ศิริชาติไชย และนายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายสมนึก ธ�ำรงธรรมวงศ์ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สำ� นักงาน
การตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ผู ้ ต รวจสอบภายใน และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ที่เกี่ยวข้อง รวม 11 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่ก�ำหนดไว้
8 ครั้ง และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 3 ครั้ง โดยการประชุม
ทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทั้ ง นี้
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ แต่ละท่านได้รายงานไว้ใน
หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานสรุปประเด็น ทีส่ ำ� คัญและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร โดยมี
สาระส�ำคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ และงบการเงิ น รวม รวมถึ ง รายการ
ระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชี และ
ผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการ
ที่ส�ำคัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี รวมทั้ ง ได้ พิ จ ารณาค� ำ อธิ บ ายและการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นผู้สอบบัญชีในเรื่อง
ความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธกี าร
บันทึกบัญชีและเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชี

ที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
เป็นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มผี บู้ ริหารเข้าร่วม เพือ่ หารือเกีย่ วกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือ
เกี่ยวกับเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินงวดปัจจุบัน
ที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบ
2. การสอบทานความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ล
ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบ
จากส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดท�ำแบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of
Sponsoring Organization of The Treadway Commission
: COSO 2013
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ทั้งคณะ 1 ครั้ง และได้เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าชี้แจงและร่วม
หารื อ ในวาระที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามความเหมาะสม เพื่ อ หารื อ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ
ที่มีนัยส�ำคัญ
นอกจากนี้ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วม
ประชุ มกั บคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อรายงานเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการด�ำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
3. การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดท�ำแผนการตรวจสอบและ
ได้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบของส� ำ นั ก งานการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนการพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan) และสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังได้รับทราบผลการด�ำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ของส�ำนักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะน�ำในการด�ำเนินการ
แก้ไขส�ำหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบที่มีนัยส�ำคัญ
เพื่อให้ผู้บริหารมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งได้
รายงานเรื่ อ งที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
เพื่อทราบด้วย		
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณ
ประจ�ำปีของส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน การประเมิน
ความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัด
ผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการตรวจสอบภายใน
โดยผูป้ ระเมินภายนอก (External Assessment) โดยในปี 2560
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเริ่ม
ปฏิบัติงานในต้นปี 2561

แห่งประเทศไทย และคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรั ฐ วิ ส าหกิ จ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2555) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของตนเองทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล ผลการประเมินสรุป
ได้ ว ่ า คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่
ความรั บผิ ดชอบอย่ า งรอบคอบและเป็ นอิ สระ สอดคล้อ ง
ตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี และกฎบั ต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2561

จากการด� ำ เนิ น การ ตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ
ได้จัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส� ำคัญ
4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การท�ำธุรกรรมรายการ
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มี ที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูล
การประชุม และรับทราบรายงานจากส�ำนักเลขานุการบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
ซึ่งท�ำหน้าที่ ก�ำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ ก� ำ หนด
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง ที่เกี่ยวข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ
เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการพัฒนา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
ปรับปรุงกระบวนการก�ำกับติดตามดังกล่าว
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความยึดมั่นใน
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการ ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และ
ตรวจสอบมี บ ทบาทในการสอบทานและให้ ค วามเห็ น เป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
ต่อการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า เป็นรายการ
ที่ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็นรายการที่กระท�ำ
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
รายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส รวมทั้งได้สอบทาน
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ท บทวนกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยตนเองตามแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์

พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 มีนาคม 2561
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมประจ�ำปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พิจารณาอนุมัติและก�ำกับดูแล
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดท�ำแผนงานประจ�ำปีดา้ นการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การส่งเสริม
ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม การด� ำ เนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
การป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และ
การส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยในปี 2560 ได้ มีการประชุม
ทั้งสิ้น 13 ครั้ง แบ่งเป็น วาระเพื่อพิจารณาทั้งสิ้น 40 เรื่อง และ
วาระเพื่อทราบ 33 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม
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ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการ
เพือ่ สังคม ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำกับดูแล
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการจัดท�ำคู่มือ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ควบรวมหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบัติในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ก�ำกับดูแลให้มีการทบทวน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน ก�ำกับดูแลให้ด�ำเนินการตามแนวทางการประเมิน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ได้ทบทวนอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี และ
ยั ง ให้ ค วามเห็ น ชอบกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลและ
จริยธรรมให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ได้แก่ การจัดท� ำแบบ
ส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการด�ำเนินการด้าน
ธรรมาภิบาลในองค์กร การจัดประกวดค�ำขวัญและคลิปวีดีโอ
ด้านธรรมาภิบาล การอบรมพนักงานเข้าใหม่และพนักงาน
ระดับหัวหน้างานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานใน
ด้านธรรมาภิบาล

2. การด�ำเนินการเรื่องการร้องเรียนและการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริม กิจการเพื่ อสั ง คม
ให้ความส�ำคัญกับปัญหาการร้องเรียนและป้องกันการทุจริต
คอร์รปั ชัน เพราะถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อบริษทั ฯ และพนักงาน
ดังนั้น เมื่อมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่พบเห็นการกระท�ำที่มีความ
เคลือบแคลง/เป็นข้อสงสัย หรือเชื่อได้ว่าเป็นการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ จะน�ำส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบรับไปด�ำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ
ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล

หรื อ จริ ย ธรรมตามประมวลธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม
พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการละเว้น และเพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้สนับสนุน
ให้มกี ารประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เกีย่ วกับการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างสม�่ำเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Bulletin,
Intranet, Facebook, Line, E-mail ของพนั ก งาน และ
Website ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ต้ น และส่ ง เสริ มให้ ส�ำ นักงาน
การตรวจการองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน
ทั้ ง ของส� ำ นั ก งาน ป.ป.ช. และองค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
(ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้สนับสนุนการเข้าอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของกรรมการบริษทั ฯ
และผู้บริหาร และได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย
การร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล
หรื อ จริ ย ธรรมตามประมวลธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม
พ.ศ. 2553 และได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้หรือรับ
ของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่ ง เสริ มกิ จการเพื่ อ สัง คม
ได้อนุมัติแผนการด�ำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ได้พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และทบทวนการวางรูปแบบกระบวนการก�ำกับ
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนและสายการบิน
ชั้นน�ำ

4. การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่ ง เสริ มกิ จการเพื่ อ สัง คม
ได้เห็นชอบและอนุมัติการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมต่างๆ อาทิ
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน สนับสนุน
และส่ ง เสริ ม พนั ก งานที่ จั ด ท� ำ โครงการและกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
คุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ และสังคม สนับสนุนบัตรโดยสารให้
ผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
และสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ
ป่ า ชายเลนในเขตป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป ่ า เลนปากน�้ ำ เวฬุ
ต�ำบลบ่อ อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ปี 2560
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย
1.1.5 พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
ผู ้ แ ทนจากกรรมการบริ ษั ท ฯ จ� ำ นวน 3 คน และมี ผู ้ แ ทน 		
แต่งตั้งนายวัชรา ตันตริยานนท์
ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาฯ โดย 		
เป็นกรรมการทดแทน
ในปี 2560 มีนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็นประธานฯ นายคณิศ
1.2 ด�ำเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการ
แสงสุพรรรณ และนายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็นกรรมการสรรหาฯ
มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จ�ำนวน 1 ราย คือ
ภายหลั ง นายคณิ ศ แสงสุ พ รรณ ขอลาออกจากต� ำ แหน่ ง 		
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายวัชรา 		
แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน
ตั น ตริ ย านนท์ เป็ น กรรรมการแทน โดยในปี 2560 		
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 		
ซึ่งมีอายุครบ 65 ปี
ทั้งสิ้น 14 ครั้ง พิจารณาวาระทั้งสิ้น 43 วาระ ประกอบด้วย
1.3 ด�ำเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการ
วาระการสรรหาคั ด เลื อ กกรรมการบริ ษั ท ฯ การก� ำ หนด
ขอลาออก จ�ำนวน 3 ราย คือ
ค่าตอบแทนกรรมการและการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ดังนี้
1.3.1 นายดิสทัต โหตระกิตย์		
1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ
แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน
		
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนได้ ส รรหา 		
กรรมการบริษัทฯ โดยมีสายทรัพยากรบุคคลและบริหารงาน
1.3.2 นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
เลขานุการบริษัทฯ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการ 		
แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานของ
1.3.3 นายพินิจ พัวพันธ์			
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
แต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนนายด�ำริ ตันชีวะวงศ์
เพิ่มเติม และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2557 โดย 		
ในปี 2560 ได้ด�ำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ อนึ่ ง คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยส� ำ นั ก งาน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 9 ราย ดังนี้
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได้ มี หนั ง สื อ ที่
1.1 ด�ำเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลง เนื่องจากครบวาระ กค 0806.18/374 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทาง
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2560 การแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำหนดให้น�ำ Skill Matrix
มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง มีจ�ำนวน 5 ราย คือ
เพื่อให้ได้กรรมการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงในการ
1.1.1 นายสมชัย สัจจพงษ์
ขับเคลื่อนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จึงได้น�ำหลักการ
		
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ดั ง กล่ า วมาเป็ น แนวทาง ในการแต่ ง ตั้ ง กรรมการตั้ ง แต่
กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา
1.1.2 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
		
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
1.4 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั ฯ และผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้ ด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร
1.1.3 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ระดั บ สู ง กว่ า ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ขึ้ น ไปและน� ำ เสนอ
		
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยในปี 2560
1.1.4 พล.อ.อ. ศิวะเกียรติ ชเยมะ
มีผลการด�ำเนินการดังนี้
		
แต่งตั้งพล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง
		
เป็นกรรมการทดแทน

15
THAI

1.4.1 พิ จ ารณาก� ำ หนดค่ า ตอบแทนผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
		
กรรมการบริ ษั ท ฯ โดยน� ำ เสนอคณะกรรมการ
		
บริษทั ฯ พิจารณาก่อนน�ำเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
		
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560
1.4.2 พิจารณาเพื่อก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ได้รับคัดเลือก
		
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่
		
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป โดยผ่าน
		
การเจรจาต่อรองเพื่อก�ำหนดค่าตอบแทน จาก
		
สายบริ ห ารงานกฎหมายและบริ ห ารทั่ ว ไป
		
ซึ่งขณะนี้ระหว่างด�ำเนินการ
1.5 พิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ โดยในปี 2560 มีการประชุม
เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว จ�ำนวน 2 ครั้ง
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2. สรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ด�ำเนินการ
สรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาตามข้อบังคับ ตามระเบียบ
บริ ษั ท ฯ และกฎหมายเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู ้ มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมโดยในปี 2560
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด�ำเนินการสรรหาผู้บริหารระดับ
รองกรรมการผู้อ� ำนวยการใหญ่ จ� ำนวน 3 ต�ำแหน่ง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 ต�ำแหน่งรองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายการพาณิชย์
ได้ด�ำเนินการสรรหาแล้วแต่ไม่มีผู้เหมาะสมจึงได้ยกเลิก
การสรรหาเพื่อเริ่มการสรรหาใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด�ำเนินการสรรหาคัดเลือก

2.2 ต� ำ แหน่ ง รองกรรมการผู ้ อ�ำ นวยการใหญ่ สายกลยุท ธ์
องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ด�ำเนินการสรรหาแล้ว
แต่ไม่มีผู้เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกการสรรหาและ
แต่งตั้งโยกย้าย ให้นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ส ายการพาณิ ช ย์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
2.3 ต�ำแหน่งรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากร
บุ ค คลและบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ ด� ำ เนิ น การสรรหาแล้ ว
โดยขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนการเจรจาเพือ่ ก�ำหนดค่าตอบแทน
อนึ่ ง สายทรั พ ยากรบุ ค คลและบริ ห ารทั่ ว ไป ภายหลั ง
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รเมื่ อ เดื อ นมกราคม 2561
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สายทรั พ ยากรบุ ค คลและบริ ห ารงาน
เลขานุการบริษัทฯ

นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ 13 มีนาคม 2561

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
ประจ�ำปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 16 ครั้ง
เป็นการประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ 13 ครั้ง ประชุมวาระพิเศษ
3 ครั้ง เพื่อพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระก่อนน� ำเสนอ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณา และพิ จ ารณาอนุ มั ติ
เรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมถึ ง ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การตามนโยบายและมติ ข อง
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้
1. กลัน่ กรองระเบียบวาระต่างๆ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ : คณะกรรมการบริหารได้พจิ ารณา
กลั่นกรองระเบียบวาระ โดยยึดหลักการด�ำเนินการต้อง
เป็ น ไปตามระเบี ย บบริ ษั ท ฯ กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

		
		
		
		

ติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายช่าง ในเรื่องของ
การซ่อมบ�ำรุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน
การวางแผนอั ต ราก� ำ ลั ง พล เพื่ อ ให้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยของ
บริ ษั ท ฯ สามารถปรั บ ลดลงได้ ต ามเป้ า หมายที่
ก�ำหนดไว้

- ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของสายการพาณิ ช ย์
		 ในเรื่ อ งของการเพิ่ ม รายได้ จ ากการจ� ำ หน่ า ย
		 บัตรโดยสาร จากช่องทางการขายต่างๆ
		
		
		
		
		

ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ซ ่ อ ม
บ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล ที่ต้องการ
ผลักดันให้ประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

2. ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การตามนโยบายและมติ ข อง
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการด�ำเนินการตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการบริหารได้มี
3. พิจารณาอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ
การก�ำกับดูแล ให้คำ� แนะน�ำ รวมถึงติดตามการด�ำเนินการ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริหารได้มี
ของสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้
การพิจารณาอนุมตั ริ ะเบียบวาระต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบอ�ำนาจ
และลดค่าใช้จ่าย ดังนี้
อาทิเช่น การขอเพิ่มอัตราก�ำลัง การปรับเปลี่ยนประเภท
- ติดตามผลการด�ำเนินงานของฝ่ายการพาณิชย์สินค้า
การจ้าง และการขอรับทดแทน ของหน่วยงานต่างๆ
		 และไปรษณียภัณฑ์ จนท�ำให้มีผลประกอบการอยู่ใน
ทัง้ อัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจ�ำ โดยพิจารณา
		 ระดับที่น่าพึงพอใจ
อย่างละเอียด รอบคอบถึงความจ�ำเป็นที่หน่วยงานต่างๆ
ต้องมีการเพิ่มอัตราก�ำลัง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานของคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูป ประจ�ำปี 2560
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ในปี 2560 คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ด้านการก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิรปู องค์กร เพือ่ ให้บริษทั ฯ เป็นองค์กรทีส่ ามารถแข่งขัน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถสร้ า งผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยที่ในปี 2560 เป็นการด�ำเนินการ
ตามแผนปฏิ รู ปขั้นที่ 3 โดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อ การเติ บโต
อย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) และกลับมาท�ำก�ำไร
อย่างยั่งยืนด้วย ทั้งนี้ การด�ำเนินการแผนปฏิรูปในปี 2560
นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัทฯ และ
ได้ปรับปรุงแผนปฏิรูปให้มีความเหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์
เป็น 6 กลยุทธ์ และ 17 แผนงานหลัก โดยในปี 2560 ได้มี
การประชุ ม ทั้ ง สิ้ น 32 ครั้ ง เป็ น วาระเพื่ อ พิ จ ารณาทั้ ง สิ้ น
104 เรื่อง สรุปตามกลยุทธ์ได้ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้และท�ำก�ำไร
ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายบริหาร ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเส้นทางบิน (Network
Optimization) และเพิ่ ม การเชื่ อ มต่ อ เที่ ย วบิ น
ให้สอดคล้องกับแผนฝูงบิน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
บริษัทฯ อย่างถาวร โดยปรับเปลี่ยนเวลาเที่ยวบินต่างๆ
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อการเชื่อมต่อเที่ยวบิน
และการใช้ประโยชน์สูงสุดของเครื่องบิน เพิ่มความถี่
เที่ ย วบิ น ปรั บ เส้ น ทางบิ น ปรั บ แบบเครื่ อ งบิ น ใหม่
ให้เหมาะสม เปิดเที่ยวบินใหม่ รวมทั้งเริ่มโครงการจัดหา
เครื่ อ งบิ น ปี 2561 - 2564) ตามแผนพั ฒ นาฝู ง บิ น
ระยะยาว 10 ปี ของบริษัทฯ มุ่งเน้นการลดแบบของ
เครื่ อ งบิ น และลดความหลากหลายของเครื่ อ งยนต์
โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน
(Network Management System : NMS)
2. กลยุ ท ธ์ ก ารเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น และ
เสริมสร้างรายได้
ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายบริหาร ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายได้เพิ่มความแข็งแกร่ง

ในกระบวนการบริหารรายได้ในระยะยาว โดยอ้างอิง
มาตรฐานสากล ปรับปรุงการท�ำงานให้มีความเชื่อมโยง
และบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างรายได้ ได้แก่ ฝ่ายบริหารราคา ฝ่ายจัดสรรที่นั่ง
และฝ่ ายขาย พั ฒ นาศั กยภาพและขี ดความสามารถ
ของบุคลากรด้านการบริหารรายได้ โดยให้มีการอบรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนปรั บ ปรุ ง ผลตอบแทนที่ จู ง ใจ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารรายได้ เพื่อให้สามารถ
น�ำระบบการบริหารรายได้และราคา มาใช้ในการจัดท�ำ
ราคาเชิงรุก (Proactive Pricing) และเป็นไปตามแนวทาง
การบริ ห ารรายได้ ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล เพิ่ ม รายได้
จากการขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยปรับปรุงความสะดวก
ในการใช้บริการ การเสนอราคาและรายการส่งเสริม
การขายที่ดึงดูด ที่ต่อเนื่องและขยายผลจากแผนปฏิรูป
ปี 2559 รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการขายผ่านตัวแทนขาย
และการขายลูกค้าภาคองค์กร ที่ต่อเนื่องและขยายผล
จากแผนปฏิรูป ปี 2559 โดยจัดหาระบบ Sale Support
and Reporting ซึ่งเป็นระบบข้อมูลเพื่อบริหารการขาย
และดู แ ลลู ก ค้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จั ด ท� ำ รายงาน
หลายรูปแบบได้รวดเร็วขึ้น
3. กลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service
Ring)
ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายบริหาร ในการ
ยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และอาหาร โดยพัฒนา
ระบบการบริการบนเครื่องบิน ภาคพื้น ฝ่ายช่าง ฝ่ายครัว
การบิน และกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยเชื่อมต่อข้อมูล
ของผู้โดยสารกับพนักงานในทุกจุดการให้บริการที่เป็น
ปัจจุบนั อย่างไร้รอยต่อ โดยเริม่ ด�ำเนินการในการให้บริการ
บนเครื่องบินแบบ A380 เป็นล�ำดับแรก มีการขยายผล
การยกระดับการบริการชั้นธุรกิจทั้งเรื่องการให้บริการ
บนเที่ ย วบิ น อาหาร เครื่ อ งดื่ ม อุ ป กรณ์ ใ นเครื่ อ งบิ น
ในทุกเที่ยวบินที่มีเส้นทางบินมากกว่า 3 ชั่วโมง โดยเน้น
การบริ ก ารที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและรสนิ ย ม
ที่แตกต่างกันของผู้โดยสารแต่ละคน รวมทั้งยกระดับ
การบริ ก ารชั้ น หนึ่ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถสนองตอบต่ อ
ความต้องการของผู้โดยสาร และด�ำเนินการปรับปรุง

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสาร ตามแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ (Product Concept) ที่ได้ก�ำหนดไว้ ให้มี
มาตรฐานเดี ย วกั น และมี ค วามสม�่ ำ เสมอ (Product
Consistency) ในทุ ก เที่ ย วบิ น เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การแข่ ง ขั น และเพิ่ ม ความพึ ง พอใจให้ กั บ ผู ้ โ ดยสาร
โดยติดตั้งเก้าอี้ใหม่ ระบบสาระบันเทิง และระบบการ
เชื่อมต่อ Wi-Fi
4. กลยุ ท ธ์ ก ารมี ต ้ น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ และการด� ำ เนิ น การ
มีประสิทธิภาพ
ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายบริหาร ในการ
ด�ำเนินการให้ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น และฝ่ายบริการ
อุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ปรั บ เปลี่ ย น พั ฒ นาองค์ ก ร ระบบ
อุปกรณ์ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และ
การควบคุมต้นทุนการผลิตของงานบริการภาคพื้น ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้ง
ติดตาม และประเมินผลการศึกษากระบวนการท�ำงาน
และโครงสร้างองค์กรของที่ปรึกษา
ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายบริหาร ในการ
พัฒนาบุคลากรฝ่ายช่าง โดยใช้ระบบ เพื่อลดต้นทุน และ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในฝ่ายช่าง รวมทั้งก�ำกับ

ดูแลให้มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของฝ่ายช่าง ในการรวบรวม
ข้อมูลปัญหาค่าใช้จ่ายของฝ่ายช่างทั้งหมด และรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
5. กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ นับสนุนความยัง่ ยืน
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม (ติดตาม และ
ก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล)
6. กลยุทธ์บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนา
กลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน
ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำฝ่ายบริหาร ในการ
ด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารของการบิ น ไทยและ
สายการบิ น ไทยสมายล์ เพื่ อ ให้ บู ร ณาการกั น อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและไร้ ร อยต่ อ (Seamless) เพื่ อ เสริ ม
ความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น และการ
ให้บริการของการบินไทย 3 ด้าน ได้แก่ การด�ำเนินการขาย
และท�ำการตลาดร่วมกัน การเปลี่ยนระบบ Passenger
Services ของสายการบินไทยสมายล์ มาเป็นระบบ
เดียวกันกับการบินไทย รวมทั้ง การให้บริการที่อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารของทั้งสองสายการบินอย่าง
ราบรื่น

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
ประธานกรรมการ
ก�ำกับยุทธศาสตร์ และการปฏิรูป
วันที่ 31 มกราคม 2561
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การบินไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบิน
ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก
ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
ให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพัน
ที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า

BOEING 777-300

AR 2017

ความเป็นมาของบริษัทฯ
รัฐบาลไทยในปี 2503 ได้จัดตั้ง บริษัท การบินไทย จ�ำกัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติที่ให้บริการในระดับสากล
โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จ�ำกัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม มีวัตถุประสงค์
แรกเริ่มเพื่อด�ำเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิคจาก
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 2 ล้านบาท มีบริษัท
เดินอากาศไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
การด�ำเนินการของบริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี หลังการก่อตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2520 สายการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่ บริษัท เดินอากาศไทย จ�ำกัด ท�ำให้การร่วมทุนสิ้นสุดลง และบริษัทฯ
ได้ท�ำการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการการบินภายในประเทศที่บริษัท เดินอากาศไทย จ�ำกัด ให้บริการ เข้ากับกิจการ
ของบริษัทฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล้านบาท
โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2534 โดยได้แปลงก�ำไรสะสมให้เป็นทุนของบริษัทฯ ท�ำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 ล้านบาท และได้ท�ำการ
เพิ่มทุนใหม่อีกจ�ำนวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท ในปี 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนช�ำระแล้ว 21,827,719,170 บาท
มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไป
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ

จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินที่ได้สั่งสมประสบการณ์ •
และกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารองค์ ก รจนสามารถเพิ่ ม ทุ น และ
สามารถจดทะเบี ย นเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด กระทรวง
คมนาคม ประกอบธุ ร กิ จ การบริ ก ารขนส่ ง ทางอากาศทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่ า งประเทศ ณ ส� ำ นั ก งานใหญ่ ที่
•
กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ฐ านปฏิ บั ติ ก ารบิ น ที่ ท ่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย
การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร และ
การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คือ •
บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น บริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ครัวการบิน และบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ช�ำระแล้ว
ร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,800 ล้านบาท โดยมีบริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริ่มด�ำเนินการบินตั้งแต่
วันที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยท�ำ
การบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งในช่วงแรกท�ำการบิน
เส้นทางภายในประเทศ ทั้งหมด 10 เส้นทาง ต่อมาเมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล์ ได้เพิ่มการให้บริการ
จากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยท�ำการบินเฉพาะเส้นทาง
ภายในประเทศ 3 เส้นทาง และตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2557
สายการบิ น ไทยสมายล์ ได้ เ พิ่ ม การให้ บ ริ ก ารในเส้ น ทาง
ระหว่างประเทศ

•

ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยมุง่ เน้นในเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัย
ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์
ความเป็ น ไทย เพื่ อ ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า และ
ความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทน
การลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
พนักงาน เพื่อให้ท�ำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึง
การให้ความส�ำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ
ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพัน
ต่อองค์กร
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

คุณค่าหลัก (Core Values)
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และ
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นสภาวะแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ส่งเสริมและยึดมั่นในคุณค่า
หลักส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สายการบินไทยสมายล์ ท�ำการบิน 1) มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer
ด้วยเครื่องบิน 20 ล�ำ ไปยัง 28 เส้นทาง ด้วยความถี่ 388
Satisfaction)
เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็นเส้นทางภายในประเทศ 11 เส้นทาง
และเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน อินเดีย 2) ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
และไต้หวัน 17 เส้นทาง
3) สร้างคุณค่าในทุกมิติ (Value Creation)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการ
ดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย”

กลยุทธ์

ในปี 2557 บริษัท การบินไทย จ� ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
ประสบปัญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันลดลง มีจ�ำนวน
The First Choice Carrier with Touches of Thai
เส้นทางบินที่มีผลประกอบการขาดทุนมากกว่าที่มีก�ำไร ฝูงบิน
การบินไทย มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ มีแบบเครื่องบินหลากหลายท�ำให้มีต้นทุนในการบ�ำรุงรักษาสูง
เป็นอันดับแรก ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า กว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม การบริหารจัดการต้นทุนในภาพรวม
ให้ เ หนื อ ความคาดหมาย และสร้ า งความผู ก พั น ที่ ยั่ ง ยื น ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
ระหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ลู ก ค้ า โดยการสร้ า งประสบการณ์ ก าร บุคลากรยังไม่เหมาะสม ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของ
เดินทางที่ราบรื่นและประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย ธุรกิจการบินในภูมิภาคมีความรุนแรง และเปลี่ยนแปลงอย่าง
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทุ ก คนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยบริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ และ รวดเร็ว จึงท�ำให้บริษัทฯประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ (Consistency of Service Excellence) ในทุกจุด และยังไม่สามารถฟื้นตัว คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของ
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ร ่ ว มกั น พิ จ ารณาก� ำ หนดแผนปฏิ รู ป องค์ ก ร
สัมผัสของการให้บริการ
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยมีเป้าหมายในการลดการขาดทุน
พันธกิจ (Mission)
ให้ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
พั น ธกิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยพั น ธกิ จ ต่ อ ลู ก ค้ า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการบินได้อย่างเติบโตและยั่งยืน
ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม ดังนี้
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ขั้นตอนการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2558 - 2560
Shrink to grow approach
ขั้นที่ 1
หยุดการขาดทุน
“Stop the bleeding”

ขั้นที่ 2
สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
“Strength Building”

• ลดการขาดทุนให้ได้โดยเร็ว
• เร่งสร้างรายได้เพิ่ม

• สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน

• ขยายธุรกิจ

• เร่งยกเลิกเส้นทางที่ขาดทุน
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีศักยภาพ
ในการท�ำก�ำไร
• ลดความถี่ หรือเปลี่ยนขนาดเครื่องบิน
ส�ำหรับเส้นทางที่ไม่ท�ำก�ำไร

• ทบทวนกลยุทธ์และก�ำหนด จุดยืน
ของธุรกิจให้ชัดเจน
• ปรับปรุงในการหารายได้
• การบริหารต้นทุนก�ำกับดูแล
อย่างต่อเนื่อง

• ขยายธุรกิจเมื่อสามารถกลับมาท�ำก�ำไร
ได้อย่างยั่งยืน
• ใช้จุดแข็งขององค์กรเป็นหลัก
ในการเติบโต

ด�ำเนินการปี 2558 - 2559

เริ่มด�ำเนินการปี 2558 - 2559

แผนปฏิรูประยะที่ 1 (พ.ศ. 2558)
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แผนปฏิรูประยะที่ 1 เริ่มด�ำเนินการในปี 2558 ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ 21 แผนงานหลักที่สอดคล้องกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดการขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว 6 กลยุทธ์
ดังกล่าวประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลยุทธ์การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
กลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน
กลยุทธ์การพาณิชย์
กลยุทธ์การปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุน
กลยุทธ์การปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์การบริหารจัดการบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เร่งด�ำเนินการตามแผนปฏิรูป ระยะที่ 1 โดยปิด
สถานีและลดเที่ยวบินที่ไม่ท�ำก�ำไร ปลดประจ�ำการเครื่องบิน
ที่มีอายุการใช้งานสูงเกินอายุเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เพื่อลด
แบบและชนิดของเครื่องบินให้น้อยลง รวมทั้งลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปิดสถานีและ
ลดเที่ ย วบิ น เร่ ง ขายเครื่ อ งบิ น ที่ ป ลดระวาง จั ด ท� ำ ตั ว ชี้ วั ด
ผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อจะให้ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน

แผนปฏิรูประยะที่ 2 (พ.ศ. 2559)
ปี 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การตามแผนปฏิ รู ป ระยะที่ 2
ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ และ 20 แผนงานหลัก
ที่สอดคล้องกัน โดยบางแผนงานเป็นการด�ำเนินการต่อเนื่อง
จากแผนปฏิรูประยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

ขั้นที่ 3
เติบโตอย่างมีกำ� ไรในระยะยาว
“Sustainable Growth”

เริ่มด�ำเนินการปี 2560 เป็นต้นไป

แข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) ซึ่ง 4 กลยุทธ์
ดังกล่าวประกอบด้วย การหารายได้ที่ Aggressive การลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้าง Capability เพื่อ
ความยั่งยืน และการสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 2 โดยปรับปรุง
ระบบหลักที่เป็นรากฐาน (Foundation) ในการด�ำเนินการ
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่
วางระบบบริหารเครือข่ายการบิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้าง
เครือข่ายการบินที่ท�ำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกลายเป็น
ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค ระบบบริหารรายได้ (Revenue
Management System) เพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
หารายได้ ปรับปรุงระบบการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลการบริการในเที่ยวบิน การบริการภาคพื้น และ
การซ่ อ มบ� ำ รุ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการบริ ก ารและ
พิจารณาชดเชยให้ผู้โดยสารที่ประสบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
และเหมาะสม อีกทั้งได้ปรับปรุงการบริการ เพื่อเสริมสร้าง
ระบบบริหารการจัดหารายได้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
หารายได้ ปรับปรุงระบบการขายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้ง
ได้ ป รั บ ปรุ ง การบริ ก าร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ในการ
ให้บริการ โดยยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และอาหาร
ที่ให้บริการในชั้นธุรกิจ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการการท�ำงาน
ของฝ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น และลดต้นทุน
การด�ำเนินการ เช่น ปรับปรุงกระบวนการบริการในชั้นประหยัด
กระบวนการการท� ำ งานของหน่ ว ยธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ สิ น ค้ า และ
ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ บริ ห ารต้ น ทุ น และ
ก�ำกับดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด และมีการก�ำหนดค่าตัวชี้วัด
ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนปฏิรูป และเตรียมค่าตอบแทนให้พนักงาน

ของหน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายน�้ำมัน
ทั้ ง นี้ การด� ำ เนิ น การตามแผนปฏิ รู ป มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า ง
ต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และ
การปฏิรูปองค์กร ผ่านส�ำนักบริหารการปฏิรูปบริษัทฯ โดยมี
การติดตามการด�ำเนินงานรายสัปดาห์ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ติดตามผลการด�ำเนินการทุกเดือน

ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี ของบริ ษั ท ฯ และได้ มี
การปรับปรุงแผนปฏิรูปให้มีความเหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์
เป็น 6 กลยุทธ์ และ 17 แผนงานหลัก โดยแบ่งเป็นแผนปฏิรูป
ที่ ด� ำ เนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากปี 2559 จ� ำ นวน 12 แผน และ
แผนด� ำ เนิ น การส� ำ คั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ต ้ อ งติ ด ตาม
อย่างใกล้ชิดจ�ำนวน 5 แผน ทั้งนี้กลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์ มีดังนี้

แผนปฏิรูประยะที่ 3 (พ.ศ. 2560)

1. กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้และท�ำก�ำไร
และลดความซับซ้อนของฝูงบิน

การด�ำเนินการแผนปฏิรูประยะที่ 3 (พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) และกลับมา
ท�ำก�ำไรอย่างยั่งยืนด้วย โดยจะมุ่งเน้น เรื่องการจัดเครือข่าย
เส้นทางบินที่เหมาะสมและสามารถสร้างรายได้จากเครือข่าย
การบิน การหารายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร การบริหารจัดการ
หน่วยธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการภาคพื้น ครัวการบิน การบริการ
ขนส่ ง สิ น ค้ า และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ บริ ษั ท ฯ มากขึ้ น
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยของการซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยานให้เหมาะสม ปรับปรุงการบริการลูกค้าภาคพื้น
และการบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
จั ด หาพั ส ดุ แ ละบริ ก าร อี ก ทั้ ง จะต้ อ งเร่ ง ขายเครื่ อ งบิ น
ที่ ป ลดประจ� ำ การแล้ ว และบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ม่ มี
ความจ� ำ เป็ น ในการถื อ ครองทั้ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นประเทศ
และต่างประเทศ ในการด�ำเนินการแผนปฏิรูปปี 2560 จะเป็น

2. กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้าง
รายได้
3. กลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)
4. กลยุ ท ธ์ มี ต ้ น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขั น ได้ และการด� ำ เนิ น การมี
ประสิทธิภาพ
5. กลยุ ท ธ์ ส ร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส นั บ สนุ น ความยั่ ง ยื น
และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม
6. กลยุทธ์บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนา
กลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน
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แผนปฏิรูป

แผนปฏิรูปบริษัท การบินไทย
ด�ำเนินการปี 2558

เริ่มด�ำเนินการปี 2558 - 2559

เริ่มด�ำเนินการปี 2560

ขั้นตอนที่ 1
หยุดการขาดทุน
“Stop the bleeding”

ขั้นตอนที่ 2
สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
“Strength Building”
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก

ขั้นตอนที่ 3
การเติบโตอย่างยั่งยืน
“Sustainable Growth”
1. พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้
ท�ำก�ำไร และลดความซับซ้อนของฝูงบิน

1. การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน

1. แผนหารายได้ที่ Aggressive ขึ้น

2. การปรับปรุงฝูงบิน

2. แผนลดค่าใช้จ่าย/เพิ่มประสิทธิภาพ

3. การพาณิชย์

3. แผนสร้าง Capability เพื่อความยั่งยืน

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเสริมสร้างรายได้

4. การปรับปรุงการปฏิบัติการและต้นทุน

4. แผนสร้างความเป็นเลิศ
ในการบริการลูกค้า

3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ
(Service Ring)

5. การปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. การบริหารจัดการบริษัทในเครือ
และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

4. มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการด�ำเนินการ
มีประสิทธิภาพ
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุน
ความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพดีเยี่ยม
6. บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ
และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่
เพื่อความยั่งยืน

โครงการแผนปฏิรูป ขั้นที่ 3 ปี 2560
1. พัฒนาเครือข่ายการบิน
ที่แข่งขันได้ ท�ำก�ำไร
และลดความซับซ้อนของฝูงบิน

1.1 โครงการพัฒนา Bank Structure ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Bank Structure Implementation at Suvarnabhumi Airport)
1.2 โครงการวางแผนฝูงบินระยะยาว (Fleet Plan & Retionalization)
2.1 โครงการการบริหารรายได้และราคาที่แข่งขันได้ (Revenue Management Enhancement)

2. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
และเสริมสร้างรายได้

2.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการขายและจัดจ�ำหน่ายผ่าน Web Sales
(Sales Distribution & Optimization - Web Sales)
2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนขาย (Agent Management)
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขายและจัดจ�ำหน่ายให้ลูกค้าภาคองค์กร
(Sales Distribution & Optimization - Corporate Sales)

3. สร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการ
(Service Ring)

3.1 โครงการบูรณาการระบบการบริการลูกค้า สู่ความเป็นเลิศ
(Customer Services Excellence - System Integration)
3.2 โครงการยกระดับชั้นบริการพรีเมี่ยม สู่มาตรฐานโลก
(Premium Class Service Upgrade)
3.3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน (Retrofit Program)
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4.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหา (Procurement Optimization)

4. มีต้นทุนที่แข่งขันได้
และการด�ำเนินการ
มีประสิทธิภาพ

4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารต้นทุนของการบริการฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
และฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (Ground Customer Service & Ground Equipment
Process Efficiency)
4.3 โครงการบริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายช่าง (Technical Process Efficiency)
4.4 A, B โครงการปรับปรุงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงของลูกเรือให้มีประสิทธิภาพ
(Cabin Crew New Per diem System)
4.5 โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC)

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่สนับสนุนความยั่งยืน
และพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพดีเยี่ยม

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง และการจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

6. บริหารบริษัทในเครือ
และกลุ่มธุรกิจ
และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่
เพื่อความยั่งยืน

6.1 โครงการบูรณาการการด�ำเนินการระหว่างการบินไทยและไทยสมายล์
(TG/WE Integration)

แผนยุทธศาสตร์บริษัทฯ ก�ำกับโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
โครงการปฏิรูปต่อเนื่องจากขั้น 2

แผนยุทธศาสตร์บริษัทฯ ก�ำกับโดยคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
โครงการใหม่ปี 2560

นอกจากแผนปฏิรูปดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ
ได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569)
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รต่ อ เนื่ อ งจากแผนปฏิ รู ป ระยะที่ 3
ให้ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องภายในกรอบและ
ทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) ด้านธุรกิจองค์กร (Corporate Business Direction)
บริหารธุรกิจและปริมาณการผลิตให้เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
รายได้หลัก และรายได้เสริมอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนา
ฝูงบิน และเครือข่ายเส้นทางบินที่มีศักยภาพในการท�ำ
ก�ำไร รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ ส ม�่ ำ เสมอ สามารถตอบสนองการ
เปลี่ ย นแปลงของตลาด และความต้ อ งการของลู ก ค้ า
แต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้านกลุ่มธุรกิจสนับสนุนองค์กร (Corporate Portfolio
Direction)
สร้ า งกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง โดย
พัฒนาปรับปรุงศักยภาพทางธุรกิจของกิจการสนับสนุน
และธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ มี ผ ลก� ำ ไรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง
แสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ และสร้ า งความร่ ว มมื อ และ
ใช้ประโยชน์จากพันธมิตรทางธุรกิจและภาครัฐ
3) ด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการภายใน (Human
Resource & Internal Process Direction)
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง ปรับปรุง
กระบวนการท� ำ งานให้ ก ระชั บ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ลดต้นทุนบุคลากร และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) ด้านการเงิน (Financial Direction)
บริ ห ารจั ด การให้ ก ระแสเงิ น สด อั ต ราส่ ว นทางการเงิ น
และควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจน
พัฒนาให้มีการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน การบัญชี
อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
สร้างความเชื่อถือแก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
โดยได้ มี ก ารก� ำ หนดแผนกลยุ ท ธ์ เ พิ่ ม เติ ม ตามกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้เกิด
ความมั่ ง คั่ ง ด้ ว ยการลงทุ น ในโครงการส� ำ คั ญ ๆ เช่ น
โครงการศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง อากาศยาน โครงการพั ฒ นา

ศู น ย์ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศและโลจิ ส ติ ก ส์
ที่ ท ่ า อากาศยานอู ่ ต ะเภา เป็ น ต้ น การขยายธุ ร กิ จ ที่ มี
ศักยภาพให้เกิดรายได้เพิ่มและผลก�ำไรอย่างต่อเนื่อง เช่น
โครงการครัวการบินเชียงใหม่ ภูเก็ต รวมถึง การพัฒนา
โครงสร้ า งองค์ ก ร ปรั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานและ
อั ตราก� ำ ลั งให้ สอดคล้ อ งกั บกลยุ ทธ์ องค์ กร การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill
การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ า นความปลอดภั ย ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเหนื อ มาตรฐาน ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ เติ บ โต
ในระยะยาวอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของ
ปีที่ผ่านมา
การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
• ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การด้ า น
การเงิ น การบั ญ ชี ต ่ อ เนื่ อ งจากปี ก ่ อ น โดยเน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของสายงาน มีการบริหารเงินสด ปรับโครงสร้าง
เงินกู้ ยืมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ ำ มั น อย่ า งมี ค วามคล่ อ งตั ว และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ราคาน�้ำมันในตลาดโลก
• ด้านการบริหารเงินสด บริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสด
โดยเลือกปรับเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเงินให้เหมาะสม
ให้ มี ป ริ ม าณน้ อ ยที่ สุ ด โดยใช้ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ มี อ ยู ่ กั บ
สถาบันการเงินต่างๆ ประกอบคู่กันไปด้วย มีการบริหาร
จัดการบัญชีที่ใช้งานให้เหมาะสม เช่น เปิดบัญชีสกุลเงิน
ยู โ รและเหรี ย ญสหรั ฐ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลตอบแทน
ที่ ดี ขึ้ น โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ลดจ� ำ นวนเงิ น กู ้ ร ะยะสั้ น
เพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
• ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม ได้ใช้เครื่องมือทาง
การเงินเช่น Cross Currency Swap (CCS) และ/หรือ
Interest Rate Swap (IRS) มากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบ
ปริ ม าณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
รายได้และค่าใช้จ่ายหลากหลายสกุลเงินที่มีมากกว่า 50
สกุ ล เงิ น ยั ง คงมุ ่ ง เน้ น การบริ ห ารความเสี่ ย งจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแบบสมดุล (Natural Hedge)
และมีการพิจารณาใช้สกุลเงินอื่นเพิ่มเติมเพื่อบริหารเช่น
ฟรังก์สวิส โครเนอร์สวีเดน เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อหนี้หรือ
เพิ่มค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษัทฯ
ไม่ มี ร ายได้ ส กุ ล เหรี ย ญสหรั ฐ เพี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในสกุลเงินนี้ จากการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนตามกรอบ
ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับรางวัล Adam Smith Awards Asia
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2017 ในด้าน Best Risk Management Solution ที่จัด
โดยนิตยสาร Treasury Today Asia เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ที่ผ่านมาอีกด้วย
• การจัดการด้านการเงินเหล่านี้มีผลท�ำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ของบริษัทฯ ลดลง 12% จาก 5.3 พันล้านในปี 2559
เป็ น 4.7 พั น ล้ า นในปี 2560 ในขณะที่ เ งิ น กู ้ เ ฉลี่ ย ของ
บริ ษั ท ฯ ลดลง 9% จาก 182 พั น ล้ า นบาทเป็ น 166
พั น ล้ า นบาท หรื อ ต้ น ทุ น ทางการเงิ น (Cost of Fund)
ของบริษัทฯ ลดลง 0.46%
• ในด้านการจัดการด้านบัญชี มีการปรับโครงสร้างด้านบัญชี
โดยให้มีหน่วยงานด้านนโยบายบัญชีเพิ่มเติม ซึ่งก�ำหนด
แนวทางการบั ญ ชี ที่ เ น้ น การควบคุ ม ให้ ดี ขึ้ น ตลอดจน
มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการจั ด การด้ า นบั ญ ชี ที่ ส� ำ นั ก งาน
ต่ า งประเทศให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยจะเริ่ ม ใช้
ในส�ำนักงานในประเทศจีนเป็นแบบแผน และจะน�ำไปใช้
ในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป
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• ในด้านการบริหารความเสี่ยงราคาน�ำ้ มัน แม้ว่าราคาน�้ำมัน
ต่อบาร์เรลมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 24% (เฉลี่ย 56.73
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ บาร์ เ รล ในปี 2559 เป็ น 70.48
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2560) ค่าใช้จ่ายน�้ำมัน
รวมกลับเพิ่มขึ้นเพียง 8.7% ทั้งนี้จากการบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวเพิ่มขึ้น
• บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินใหม่จ�ำนวน 7 ล�ำ ประกอบด้วย
เครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ� ำนวน 5 ล�ำ
เพื่ อ ใช้ ใ นเส้ น ทางภู มิ ภ าค เช่ น กรุ ง เทพฯ - สิ ง คโปร์
กรุงเทพฯ - ดูไบ กรุงเทพฯ - นาริตะ กรุงเทพฯ - ซัปโปโร
กรุงเทพฯ - อินชอน กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ และเส้นทางบิน
ข้ามทวีป เช่น กรุงเทพฯ - ภูเก็ต - แฟรงเฟิร์ต กรุงเทพฯ ลอนดอน กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ กรุงเทพฯ - โรม กรุงเทพฯ มิ ล าน กรุ ง เทพฯ - ออสเตรเลี ย และเครื่ อ งบิ น แบบ
โบอิ้ง 787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ เพื่อใช้บินเส้นทาง กรุงเทพฯ สิงคโปร์ กรุงเทพฯ - ไทเป และกรุงฯ - โอ๊คแลนด์ เป็นต้น
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและทันสมัยให้กับผู้โดยสาร
• บริษัทฯ ร่วมลงนาม MOU กับกองทัพเรือ เพื่อโครงการ
พั ฒ นาศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง อากาศยานอู ่ ต ะเภา (TGMRO
Campus) ตามแผนพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC หรือ Eastern Economic Corridor)
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยศูนย์ซ่อมสามารถให้บริการตั้งแต่
การซ่ อ มบ� ำ รุ ง ย่ อ ยไปถึ ง การซ่ อ มบ� ำ รุ ง ใหญ่ ส� ำ หรั บ
เครื่ อ งบิ น ในหลากหลายประเภท โดยจะน� ำ เทคโนโลยี

ดิจิทัลล่าสุด มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการบ�ำรุงรักษา
เครื่องบิน รวมทั้งเทคนิคการตรวจสอบขั้นสูง และพัฒนา
ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศและโลจิ ส ติ ก ส์
ของภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่มี
ความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้พัฒนาและปรับปรุง
การด�ำเนินงานด้านอื่นๆ ดังนี้
• New Business Class Service
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ แผนปฏิ รู ป บริ ษั ท ฯ ด้ า นการปรั บ ปรุ ง
การบริการในชั้นธุรกิจแบบใหม่ โดยเป็นการปรับทั้งระบบ
บุคลากร อาหารและเครื่องดื่ม โดยพื้นฐานแนวคิดที่ท�ำให้
การบริ การแตกต่ า ง มี ต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม และตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้
เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 ในเที่ยวบิน
กรุ งเทพฯ - นาริตะ - กรุงเทพฯ และได้พิจารณาข้อมูล
ที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้ า เพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารมา
โดยตลอด ปัจจุบันสามารถให้บริการได้ในเส้นทางบิน
ยุโรป ออสเตรเลีย นิ ว ซี แ ลนด์ และเส้ น ทางบิ น ภู มิ ภ าค
(Regional Route)

• New First Class Service
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ก าร
ในชั้นธุรกิจแบบใหม่ บริษัทฯ จึงได้ยกระดับการบริการ
ในชั้นหนึ่ง โดยมุ่งเน้นคุณภาพ รูปลักษณ์ที่ดีของอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม รวมถึ ง รู ป แบบการบริ ก ารที่ ต อบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ในเส้นทางบิน ยุโรป ออสเตรเลีย
และญี่ปุ่น

• การปลดระวางเครื่องบิน
ในการจัดหา ปลดระวาง และจ�ำหน่ายเครือ่ งบิน เครือ่ งยนต์
อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาวะตลาดเครื่ อ งบิ น
แนวโน้ ม อุ ต สาหกรรมการบิ น โลก แผนการตลาดของ
บริษัทฯ และศักยภาพของฝูงบินปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2560
บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินจ�ำนวน 7 ล�ำ ประกอบด้วย
เครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จ�ำนวน 5 ล�ำ เครื่องบิน
แบบโบอิ้ ง 787-9 จ� ำ นวน 2 ล� ำ และได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้
ปลดระวางเครื่องบินเช่าแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน
2 ล�ำ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องบินให้แก่ผู้ซื้อจ�ำนวน
4 ล�ำ ประกอบด้วยเครื่องบินที่ด�ำเนินการขายในปี 2560

จ�ำนวน 3 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 747-400 จ�ำนวน
2 ล�ำ และ แบบโบอิง้ 737-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ และด�ำเนินการ
ขายตัง้ แต่ปี 2558 จ�ำนวน 1 ล�ำ ได้แก่เครือ่ งบินแบบแอร์บสั
A330-300
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังมีเครื่องบิน
รอการขายตามบัญชีจำ� นวน 21 ล�ำ ประกอบด้วยเครื่องบิน
ที่ด�ำเนินการขายแล้วและอยู่ระหว่างรอการส่งมอบจ�ำนวน
3 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ
และแบบโบอิ้ง 737-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ และเครื่องบินที่อยู่
ระหว่างด�ำเนินการขายหรือให้เช่าจ�ำนวน 18 ล�ำ ได้แก่
เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A300-600R จ�ำนวน 1 ล�ำ แบบแอร์บสั
A330-300 จ�ำนวน 4 ล�ำ แบบแอร์บัส A340-500 จ�ำนวน
3 ล�ำ แบบแอร์บัส A340-600 จ�ำนวน 6 ล�ำ แบบโบอิ้ง
737-400 จ�ำนวน 2 ล�ำ และเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบโบอิ้ง
747-400 BCF จ�ำนวน 2 ล�ำ

• การสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รุ่น TQV (THAI Quality & Value)
บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การสรรหาคั ด เลื อ กพนั ก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยสัญญาจ้างมีก�ำหนดระยะเวลา
3 ปี หากพนั ก งานฯ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านผ่ า นตาม
หลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ ก�ำหนด บริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาต่ออายุสัญญาอีก 1 ครั้ง โดยสัญญาต่ออายุ
จะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2566 บริ ษั ท ฯ เน้ น
คุณสมบัติด้านต่างๆ นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถ
ในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาที่สามจะเป็นประโยชน์
ในการพิจารณา สามารถท�ำงานเป็นทีมและมีใจรักงาน
บริการ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี มีความรู้
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มี จ ริ ย ธรรมและความซื่ อ สั ต ย์ มี ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก
เพื่ อ กลั่ น กรองให้ ไ ด้ พ นั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม ได้แก่ การชั่งน�้ำหนัก-วัดส่วนสูงและ
การพิ จ ารณาบุ ค ลิ ก ภาพ การทดสอบข้ อ เขี ย นและ
การทดสอบรายกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน SIAP
(Scandinavian Institute of Aviation Psychology)
การสัมภาษณ์รายบุคคล การทดสอบว่ายน�ำ้ การตรวจร่างกาย
ที่ ส ถาบั น เวชศาสตร์ ก ารบิ น กองทั พ อากาศ และการ
ตรวจสอบประวัติอาชญากรที่ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

• การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแบบใหม่
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ระบบการฝึ ก อบรมพนั ก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึกอบรมแบบ
Competency Base Training และพื้นฐานความรู้ด้าน
Safety, Security และ Service เพื่ อ สร้ า งมโนทั ศ น์
ด้ า นการบริ ก ารที่ มุ ่ ง เน้ น Customer Experience
Management รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกด้านการให้บริการ
ที่ มุ ่ ง เน้ น บทบาทและหน้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วาม
ปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจ
ในการเป็นพนักงานต้อนรับฯ ของบริษัทฯ ที่มีส่วนผลักดัน
ให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก

• โครงการขยายช่องทางจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจ On Ground Catering Services
ภายในประเทศ
ปัจจุบัน ฝ่ายครัวการบิน (ดอนเมือง) ได้มุ่งเน้นการปรับปรุง
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ รู ป แบบใหม่ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
อั น จะส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม รายได้ รวมถึ ง การพั ฒ นาและ
ขยายช่ อ งการจั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โดยได้ เ ปิ ด
ด�ำเนินการรถจ�ำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Puff & Pie Food
Truck) เพี่ อ ให้ บ ริ ก ารขายอาหารและเบเกอรี่ เ คลื่ อ นที่
ไปตามจุดต่างๆ ในปี 2560 โดยเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 ทางฝ่ายครัวการบิน ได้เปิดตัวออกจ�ำหน่าย Mobile
Food Truck เป็นครั้งแรกที่ส�ำนักงานใหญ่ และได้รับการ
ตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ก าร
ด�ำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เน้นความทันสมัยและสะดวก
รวดเร็ว

รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านต่างๆ อาทิ

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล
ได้แก่
- รางวั ล อั น ดั บ 1 สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารชั้ น ประหยั ด
		 ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class)
- รางวั ล อั น ดั บ 1 สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสปาเลาจน์
		 ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa)
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- รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารส�ำหรับ
		 ชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard
		 Catering)
- การจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ให้บริการที่นั่ง
		 ชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Airline
		 Seats)
• รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10
จาก TTG Travel Awards 2017
• รางวัลสายการบินประเภทบินข้ามทวีปยอดเยี่ยมอันดับ
ที่ 8 จากเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก Telegraph Travel
Awards 2017
• รางวัล The Most Influential Thai Company in Belgium
and Luxembourg จากหอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบอร์ก/
ไทย ประจ�ำประเทศไทย

28
AR 2017

• รางวัลสายการบินทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนชืน่ ชอบทีส่ ดุ (People’s
Choice Awards - Top Choice - Airline Category)
จากการโหวตของนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 3.7 ล้านคน
• รางวัลหน่วยงานบริการยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2559 ในงาน
Suvarnabhumi Service Excellence 2016 จัดโดย บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• รางวั ล "Honorable Award for Excellent Service"
for Ground Service Department ในการให้บริการที่
ยอดเยีย่ มทางด้านการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ และอุปกรณ์
ภาคพื้น จากสายการบิน China Eastern Airlines
• รางวัล “Outstanding Catering Performance Awards
2016” จากความสามารถในการรั ก ษาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร รวมทัง้ กระบวนการผลิต
และการส่ ง มอบอาหารขึ้ น เครื่ อ งให้ กั บ สายการบิ น
แอร์มาเก๊า
• รางวั ล "Honorable Award for Excellent Service"
for Catering Department ในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม
ทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร การส่งมอบอาหารขึน้ เครือ่ ง
รวมทั้งการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้านอาหาร
จากสายการบิน China Eastern Airlines
• รางวั ล สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารอาหารบนเครื่ อ งบิ น
ยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2017 หรือ Best Inflight Food 2017
จากการโหวตของสมาชิก IFSA (International Flight
Service Association)

รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• รางวั ล “Corporate Social Responsibility Award”
ประเภท Customer Choice Awards จาก Payload Asia
Awards 2017
• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจาก The Financial Times และ
London Stock Exchange (FTSE) ให้ เ ป็ น สมาชิ ก
ใน FTSE4Good Index Series ซึ่ ง เป็ น ดั ช นี ยื น ยั น ว่ า
บริษัทฯ มีการด� ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับโลก
• รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award)
ประเภท Recognition จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
• รางวั ล สถานประกอบกิ จ การต้ น แบบดี เ ด่ น ด้ า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ประจ�ำปี 2560 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน ส�ำหรับ
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการ
• ประกาศนี ย บั ต รชดเชยคาร์ บ อน จากองค์ ก ารบริ ห าร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รางวัลอื่นๆ
• รางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงยอดเยี่ยม (Best Risk Management Solution)
จัดโดยนิตยสาร Treasury Today Asia
• รางวัลปฏิทินดีเด่น ชนิดปฏิทินแขวน ในชื่อชุด “ส�ำรับไทย”
ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และรางวั ล รองชนะเลิ ศ ชนิ ด สมุ ด บั น ทึ ก ในชื่ อ ชุ ด
“ส�ำรับไทย” ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ จากการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร”
ครั้งที่ 37 ประจ�ำปี 2560 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย
• Chef จากฝ่ า ยครั ว การบิ น บริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน
ปรุงอาหารระดับนานาชาติ “Sky Delight Awards 2017”
ในงาน Sky Service Forum 2017 ณ กรุ ง มอสโคว์
ประเทศรั ส เซี ย และได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ จ ารึ ก ชื่ อ เป็ น หนึ่ ง
ในเชฟของสมาคมเชฟ แห่งประเทศรัสเซีย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
53.16%

46.84%

กระทรวงการคลัง (1)

ผูถือหุนรายยอย
บมจ. การบินไทย
ทุนชำระแลว 21,828 ลานบาท

บร�ษัทรวม

บร�ษัทยอย

100%

55.0%

บจก. ไทยสมายลแอรเวย
เง�นลงทุน 1,800 ลานบาท

บจก. ไทย-อะมาดิอุส
เซาทอีสตเอเชีย
เง�นลงทุน 8.25 ลานบาท

บร�ษัทที่เกี่ยวของ

49.0% (มีอำนาจควบคุม)
บจก. ว�งสแปน เซอรว�สเซส (2)
เง�นลงทุน 0.98 ลานบาท

49.0% (มีอำนาจควบคุม)
บจก. ไทยไฟลทเทรนนิ�ง (3)
เง�นลงทุน 0.98 ลานบาท

49.0% (มีอำนาจควบคุม)
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บจก. ทัวรเอื้องหลวง
เง�นลงทุน 0.49 ลานบาท
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40.0%

บจก. ดอนเมือง อินเตอรเนชั่นแนล
แอรพอรต โฮเต็ล
เง�นลงทุน 48 ลานบาท

Star Alliance services GmbH
เง�นลงทุน 25,000 ยูโร

4.6%

21.80%

บมจ. สายการบินนกแอร
เง�นลงทุน 735.59 ลานบาท

บจก. เทรดสยาม
เง�นลงทุน 1.75 ลานบาท

3.5%

30.0%

บจก. โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เง�นลงทุน 305.33 ลานบาท

บจก. ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย
เง�นลงทุน 6.43 ลานบาท

1.0%

30.0%

บจก. ครัวการบินภูเก็ต
เง�นลงทุน 30 ลานบาท

บจก. สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว
เง�นลงทุน 1.75 ลานบาท

1.3%

24.0%

บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
เง�นลงทุน 225 ลานบาท

บจก. ขนสงน้ำมันทางทอ
เง�นลงทุน 9,340 บาท

22.6%

บมจ. บร�การเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
เง�นลงทุน 115.19 ลานบาท

หมายเหตุ

(1)

0.00026%

รวมการถือหุนของธนาคารออมสิน 2.13%
บจก. ครัวการบินภูเก็ตถือหุนบุร�มสิทธิ 51%
(3)
บจก. ว�งสแปนฯ ถือหุนบุร�มสิทธิ 51%
(2)

บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกิจการ
ด้านการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบิน
ระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ
ให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
แบบครบวงจร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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AIRBUS A 350-800

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากกิจการขนส่ง						
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
157,475
82.7 148,060
81.6 152,488
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
20,272
10.6 18,578
10.3 18,651

79.2
9.7

รวมรายได้จากกิจการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)

177,747
12,111

93.3 166,638
6.3 11,674

91.9 171,139
6.4 11,588

88.9
6.0

รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น (2)

189,858
677

99.6 178,312
0.4
3,134

98.3 182,727
1.7
9,864

94.9
5.1

รวมรายได้

190,535

100.0 181,446

100.0 192,591

100.0

หมายเหตุ :

(1)
(2)

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ
รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้อื่นๆ

0.4%
6.3%
10.6%

1.7%
6.4%
10.3%

82.7%

2560

5.1%
6%
9.7%

81.6%

2559

79.2%

2558
คาโดยสารและคาน้ำหนักสวนเกิน
คาระวางขนสงและไปรษณียภัณฑ
รายไดการบร�การอื่นๆ
รายไดอื่น

ในฐานะที่ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ
สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม และด� ำ รงสถานะเป็ น สายการบิ น
แห่ ง ชาติ บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ การด้ า นการบิ น พาณิ ช ย์ ทั้ ง
เส้ น ทางบิ น ระหว่ า งประเทศและเส้ น ทางบิ น ในประเทศ
ให้ บ ริ ก ารเกี่ ย วข้ อ งกั บ การขนส่ ง ทางอากาศแบบครบวงจร
โดยแบ่งการบริหารจัดการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการ ประกอบด้วย
กิ จ การขนส่ ง ทางอากาศ (Core Business) หน่ ว ยธุ ร กิ จ
(Business Unit) และกิจการอื่นๆ

กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร
บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนหน่วย
ธุรกิจเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ
ลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน ส�ำหรับกิจการอืน่ ๆ
เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่ง ประกอบด้วย การบริการซ่อม
บ� ำ รุ ง อากาศยาน การบริ ก ารอ� ำ นวยการบิ น การจ� ำ หน่ า ย
สิ น ค้ า ปลอดภาษี บ นเครื่ อ งบิ น การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก
บริการเครื่องฝึกบินจ�ำลอง และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
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กิจการขนส่งทางอากาศ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการด้านการขนส่ง
ทางอากาศ เป็นกิจการหลักซึ่งได้พัฒนาการขนส่งไปสู่ภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย

ฝูงบินของบริษัทฯ

ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ และสายการบิ น
ไทยสมายล์ มี จ� ำ นวนเครื่ อ งบิ น ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ก ารบิ น จ� ำ นวน
l
กิจการขนส่งผู้โดยสาร
100 ล�ำ ประกอบด้วยเครื่องบินพิสัยไกลที่ใช้ท�ำการบินเส้นทาง
ข้ า มทวี ป จ� ำ นวน 43 ล� ำ ได้ แ ก่ เครื่ อ งบิ น แบบแอร์ บั ส
l
กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
A380-800 แอร์ บั ส A350-900 โบอิ้ ง 747-400 โบอิ้ ง
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้
777-200ER/300ER เครื่องบินพิสัยกลางที่ใช้ทำ� การบินเส้นทาง
ภูมิภาค จ�ำนวน 35 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200/300
กิจการขนส่งผู้โดยสาร
แอร์บัส A330-300 โบอิ้ง 787-8/-9 และเครื่องบินล�ำตัวแคบ
กิ จ การขนส่ ง ผู ้ โ ดยสารมี เ ป้ า หมายในการพั ฒ นาตลาดและ
ที่ ใ ช้ ท� ำ การบิ น เส้ น ทางระยะใกล้ จ� ำ นวน 22 ล� ำ ได้ แ ก่
เครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
เครื่ อ งบิ น แบบโบอิ้ ง 737-400 และเครื่ อ งบิ น แบบแอร์ บั ส
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นขีดความสามารถและด�ำเนินการ
A320-200
พั ฒ นาท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ใ ห้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการบิ น
(Hub) ที่ส�ำคัญของภูมิภาค
เครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการบิน
แบบเครื่องบิน
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จ�ำนวน (ล�ำ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

แอร์บัส A380-800
แอร์บัส A350-900
โบอิ้ง 747-400
โบอิ้ง 777-200ER
โบอิ้ง 777-300ER
โบอิ้ง 777-300
โบอิ้ง 777-200
แอร์บัส A330-300
โบอิ้ง 787-8
โบอิ้ง 787-9
โบอิ้ง 737-400
แอร์บัส A320-200

6
7
10
6
14
6
6
15
6
2
2
20

6
2
10
6
14
6
6
17
6
2
20

รวม

100

95

ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ มอบเครื่ อ งบิ น จ� ำ นวน 7 ล� ำ
ประกอบด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จ�ำนวน 5 ล�ำ
เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ เพือ่ น�ำมาใช้ในเส้นทาง
บินภูมิภาคและเส้นทางบินข้ามทวีป และส่งคืนเครื่องบินแบบ
A330-300 ที่ครบสัญญาเช่าจ�ำนวน 2 ล�ำ
การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
ตามแผนปฏิ รู ป การบิ น ไทย เพื่ อ การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
บริษัทฯ และมุ่งให้มีก�ำไรในระยะยาว โดยด�ำเนินการปรับเวลา
หรื อ แบบเครื่ อ งบิ น ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพตลาดของแต่ ล ะ
จุ ด บิ น รวมทั้ ง พั ฒ นาตลาด โดยเน้ น การปรั บ ความถี่ ข อง
เที่ ย วบิ น ในจุ ด บิ น ที่ มี ศั ก ยภาพ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของ
เครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น โดยเพิ่ ม จุ ด บิ น ใหม่ และเพิ่ ม การใช้
ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อขยาย
เครือข่ายเส้นทางบินให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้อง
กับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทั้งตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของการเดินทางและสภาวะ
การแข่ ง ขั น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การเชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC)
บริษัทฯ ร่วมจัดตั้ง THAI Group เพื่อบริหารบริษัทฯ สายการบิน
ไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ ไปในทิศ ทางเดี ยวกั น
รวมทั้งวางแผนการบิน เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน
ร่วมกัน และครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของ
สายการบิ น ไทยสมายล์ ยกเลิ ก ท� ำ การบิ น ที่ ท ่ า อากาศยาน
ดอนเมือง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้ท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ เ ป็ น ฐานการบิ น เพี ย งแห่ ง เดี ย ว เพื่ อ ท� ำ การบิ น
ทดแทนการบินไทย และท�ำการบินเสริมในจุดบินที่เหมาะสม
รวมทั้ ง ขยายเส้ น ทางบิ น ให้ ค รอบคลุ ม ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
จี น และอิ น เดี ย เพื่ อ เสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของเครื อ ข่ า ย
เส้ น ทางบิ น ของบริ ษั ท ฯ และรองรั บ การขยายตั ว ของตลาด
โดยท�ำการบินภายในประเทศ รวม 10 เมือง ไปยัง อุดรธานี
อุ บ ลราชธานี ขอนแก่ น เชี ย งใหม่ เชี ย งราย ภู เ ก็ ต กระบี่
หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และนราธิวาส เส้นทางภายในประเทศ
ข้ามภาค คือ เชียงใหม่ - ภูเก็ต และท�ำการบินไปยังต่างประเทศ
รวม 18 เมือง ได้แก่ กวางโจว ฉางซา ฉงชิ่ง ปีนัง เจิ้งโจว เกาสง
กัวลาลัมเปอร์ มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง มุมไบ พุทธคยา พาราณสี
ชัยปุระ เสียมราฐ พนมเปญ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และ
ลัคเนา
บริ ษั ท ฯ ได้ ร ่ ว มลงนามสั ญ ญาความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น บน
เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส เป็นการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทาง

บิ น ในรู ป แบบพั น ธมิ ต รการบิ น ของทั้ ง สองสายการบิ น และ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบิน
ของภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้ท�ำเที่ยวบินรหัสร่วมใน
เส้นทางบินภายในประเทศ รวม 10 เส้นทาง ได้แก่เส้นทาง
กรุงเทพฯ ไปยัง สมุย เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ล�ำปาง
สุโขทัย ตราด รวมทั้งเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน และสมุย - ภูเก็ต
ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ 4 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ
ไปยัง ดานัง หลวงพระบาง มัลดีฟส์ (มาเล่) และเสียมราฐ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ท� ำ ตารางบิ น เป็ น สองช่ ว งฤดู
ประกอบด้วย ตารางบินฤดูร้อน (Summer Schedule) เริ่มจาก
วั น อาทิ ต ย์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นมี น าคมถึ ง วั น เสาร์ สุ ด ท้ า ยของ
เดื อนตุ ลาคมของแต่ ละปี และตารางบิ น ฤดู ห นาว (Winter
Schedule) เริ่ ม จากวั น อาทิ ตย์ สุดท้ ายของเดื อ นตุ ลาคมถึง
วั น เสาร์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นมี น าคมของแต่ ล ะปี เป็ น ไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ
(International Air Transport Association: IATA) ทั้งนี้
ในแต่ละฤดูจะมีการก�ำหนดความถี่ของเที่ยวบิน ชนิดเครื่องบิน
และตารางการบินไปยังจุดบินต่างๆ ที่อาจแตกต่างกันตามการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และสายการบินไทยสมายล์มีเครือข่าย
เส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 82 จุดบิน ใน 33 ประเทศ
ทัว่ โลก โดยเป็น 11 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบินภายในประเทศ
บริษัทฯ ได้พัฒนาเที่ยวบินภายในประเทศ โดยให้ความส�ำคัญ
กับจุดบินหลัก ขณะที่จุดบินรองและจุดบินย่อยบางจุด บริษัทฯ
ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
บริษัทฯ ท�ำการบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 131 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต
กระบี่ และเกาะสมุย โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการ
โดยสายการบินไทยสมายล์ ด้วยความถี่ 263 เที่ยวต่อสัปดาห์
ท�ำการบินในเส้นทางหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
- ภูเก็ต กรุงเทพฯ - กระบี่ และท�ำการบินทดแทนการบินไทย
ในเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ กรุงเทพฯ - ขอนแก่น กรุงเทพฯ - อุดรธานี
กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี และเส้นทางอื่น ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ - นราธิวาส
เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษัทฯ ท�ำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทั้งสิ้น 731 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางภูมิภาค
เอเชีย 590 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 53 จุดบิน ใน 20 ประเทศ
และเส้นทางข้ามทวีป 141 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 18 จุดบิน
ใน 13 ประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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เส้นทางภูมิภาคเอเชีย

เส้นทางสายตะวันออกกลาง  

บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ แผนเครื อ ข่ า ยการบิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทยเป็น
ศู น ย์ ก ลางการบิ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ครอบคลุ ม 53 จุ ด บิ น
ใน 20 ประเทศ โดยบริษัทฯ แบ่งเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย
เป็ น 5 เส้ น ทาง ได้ แ ก่ เส้ น ทางสายเหนื อ เส้ น ทางสายใต้
เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง และเส้นทาง
สายอินโดจีน

สายการบิ น ตะวั น ออกกลางมี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นเงิ น ทุ น ซึ่ ง
เอื้อต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูง

เส้นทางสายเหนือ

เป็ น เส้ น ทางที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น ภู มิ ภ าค
เนื่องจากมีการเจริญเติบโตที่ดี และมีศักยภาพในการท�ำก�ำไร
สูง ขณะเดียวกันมีการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต�่ำเพิ่มขึ้น
รวมถึงสายการบินต่างๆ ท�ำการบินตรงจากตะวันออกกลาง
และยุโรปเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 6 จุดบิน
ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 78 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่
เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมินท์ ส�ำหรับจุดบิน
ของสายการบิ น ไทยสมายล์ ได้ แ ก่ เสี ย มราฐ เวี ย งจั น ทน์
พนมเปญ และหลวงพระบาง

เป็นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่น ท�ำก�ำไรสูงให้บริษทั ฯ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ มีจดุ บินไปยัง 21 จุดบิน ใน 5 ประเทศ
ด้วยความถี่ 270 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว
(นาริ ต ะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟู กู โ อกะ ซั ป โปโร
ไทเป โซล มะนิลา ปักกิ่ง ปูซาน เซี่ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง
เซี้ยะเหมิน และเฉิงตู
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ส�ำหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ฉางซา ฉงชิ่ง
และเพิ่มจุดบินใหม่ไปยัง เจิ้งโจว เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
และเกาสง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 รวมทั้งเพิ่มเส้นทางใหม่
ภูเก็ต - กวางโจว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560
เส้นทางสายใต้
เป็นเส้นทางที่มีการแข่งขันสูงจากการที่สายการบินต้นทุนต�่ำ
ท�ำการบินด้วยความถี่สูงหลายสายการบิน บริษัทฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 84 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์ และ
จาการ์ตา
ส�ำหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ปีนัง และ
กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางสายตะวันตก  
เส้นทางนี้มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นสูง มีการเจริญเติบโตที่ดี
โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกัน การแข่งขัน
ทวี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น เนื่ อ งจากสายการบิ น จากอิ น เดี ย
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมุ่งเข้าสู่ประเทศไทยเช่นเดียวกัน
บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 18 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วยความถี่
144 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบาด
บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุ้ง เจนไน การาจี
อิสลามาบัด ลาฮอร์
ส�ำหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์
ย่างกุ้ง พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนา และมุมไบ

บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 3 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วย
ความถี่ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ดูไบ มัสกัต และเตหะราน
เส้นทางสายอินโดจีน

เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนือ
ส�ำหรับเส้นทางสายนีเ้ ป็นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ และมีการแข่งขัน
สูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ท� ำ การบิ น โดยตรงไปยั ง เส้ น ทาง
อเมริกาเหนือ บริษัทฯ ได้ท�ำความร่วมมือกับพันธมิตร การบิน
สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) ท�ำเที่ยวบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางข้ามแปซิฟิก
บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ เที่ ย วบิ น รหั ส ร่ ว มกั บ ออลนิ ป ปอนแอร์ เ วย์
ในเส้นทางจากญี่ปุ่นเข้าอเมริกาเหนือ คือ เส้นทางโตเกียว
ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน
ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซนโฮเซ
บริษัทฯ ได้ท�ำเที่ยวบินรหัสร่วมกับสายการบิน อีวา แอร์เวย์
โดยมีไต้หวันเป็นศูนย์กลางไปยัง นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก
แวนคูเวอร์ ลอสแองเจลิส ซีแอตเทิล ฮูสตัน ชิคาโก และโทรอนโต
และบริ ษั ทฯ ได้ ท� ำ การบิ นรหั สร่ วมกั บสายการบิ นเอเชียน่า
ในเส้นทางเกาหลี เข้าอเมริกาเหนือ เส้นทางโซล ไปยัง ลอสแองเจลิส
ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ซีแอตเทิล โฮโนลูลู และชิคาโก
ส�ำหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ ได้ท�ำการบินรหัสร่วม
กับสายการบินลุฟท์ฮันซา โดยมีแฟรงค์เฟิร์ตเป็นศูนย์กลาง
ไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน
ดี.ซี. บริษัทฯ ได้ท�ำการบินรหัสร่วมกับสายการบินบรัสเซลส์

โดยมีบรัสเซลส์เป็นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.
และโทรอนโต บริษัทฯ ได้ท�ำการบินรหัสร่วมกับสายการบิน
แอร์แคนาดา ในเส้นทาง แฟรงค์เฟิร์ต ไปยัง มอนทรีออล และ
โทรอนโต เส้นทางฮ่องกง ไปยัง โทรอนโต และแวนคูเวอร์
เส้นทางลอนดอน ไปยัง โทรอนโต เส้นทางซูริก ไปยังโทรอนโต
เส้นทางโตเกียว ไปยัง แวนคูเวอร์ และเส้นทางไทเป ไปยัง
แวนคูเวอร์ รวมทัง้ หมด 15 จุดบินในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

แนวคิดและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนภายใต้นโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart) ซึ่งพนักงานการบินไทย
ทุกคนยึดมัน่ มาตลอด 5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนัก
ดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็นปัจจัยหลักสู่ความส�ำเร็จ
ของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน

เพื่อเน้นย�้ำถึงการบริการที่เป็นเลิศ สม�่ำเสมอ และเป็นไปตาม
ทั้งนี้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเที่ยวบินรหัสร่วม เนื่องจาก มาตรฐานที่ตกลงไว้ การบริการลูกค้าถือว่าเป็นหัวใจในการ
มีนโยบายมุ่งเน้นการขายเส้นทางเครือข่าย โดยจะส่งเสริม ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารและ
การขายร่วมกับสายการบินพันธมิตรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ ท�ำข้อตกลงระดับบริการครบวงจร (Service Level Agreement:
บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในเส้นทางที่บริษัทฯ ท�ำการบินเองและ SLA) กับทุกจุดบริการหลัก ตั้งแต่การส�ำรองที่นั่ง จนเสร็จสิ้น
มีเทีย่ วบินเชือ่ มต่อกับสายการบินอืน่ ในรูปแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม การเดินทางที่จุดหมายปลายทาง รวมทั้งตรวจประเมินทุกจุด
บริ ก ารเหล่ า นั้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ลู ก ค้ า ได้ รั บ
เส้นทางยุโรป
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด จากการใช้ บ ริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของ คุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพการ
ภูมิภาคยุโรป ด้วยความถี่รวม 95 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ บริการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Service Operation
ลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม Procedure) ด้ ว ยการสุ ่ ม ตรวจการปฏิ บั ติ ง านแบบไม่ แ จ้ ง
ซู ริ ก มิ ว นิ ก บรั ส เซลส์ มิ ล าน ออสโล มอสโคว์ และเพิ่ ม (Mystery Shopping) รวมถึ ง การประเมิ น ความพึ ง พอใจ
จุดบินใหม่ไปยัง เวียนนา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่วยงานภายนอก
ส�ำหรับตลาดที่บริษัทฯ ไม่ได้เปิดท�ำการบินโดยตรง ทั้งในยุโรป (Third Party Survey)
และสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทำ� ความร่วมมือกับสายการบิน การประเมินผลและการก�ำกับดูแลข้อตกลงระดับการบริการที่ดี
พันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เที่ยวบินรหัสร่วม นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเดินทาง
ซึ่ ง เที่ ย วบิ น รหั ส รวมทั้ ง หมดในยุ โ รปและสหราชอาณาจั ก ร (Customer Experience) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดี
ครอบคลุม 46 จุดบิน ใน 16 ประเทศ
ต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทฯ (Brand Loyalty) อันเป็นการรักษา
ฐานลู ก ค้ า เดิ ม ให้ ก ลั บ มาใช้ บ ริ ก ารอี ก และยั ง ช่ ว ยให้ เ กิ ด
เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะจาก
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ผู้บริโภคที่ชอบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตนชื่นชอบ
ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ ในออสเตรเลีย และ (Brand Advocates) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
โอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถีร่ วม 46 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ส�ำหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเที่ยวบินรหัสร่วม กับสายการบินแอร์ ขั้นตอน มีดังนี้
นิ ว ซี แ ลนด์ ซึ่ ง เป็ น สายการบิ น พั น ธมิ ต ร โดยการเชื่ อ มโยง
เครือข่ายการบินของบริษัทฯ เข้ากับเส้นทาง ฮ่องกง - โอ๊คแลนด์ ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิน
และ เที่ ย วบิ น ระหว่ า งเมื อ งท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ รวม 2 จุ ด บิ น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
ใน 1 ประเทศ คือ เวลลิงตัน ไครสต์เชิร์ช
มือถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิ่มความสะดวก
สบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
การบริการลูกค้า
กั บการเดิ น ทางได้ ง ่ า ยขึ้ น อาทิ ข้ อมู ลการจองบั ตรโดยสาร
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ยั ง คงมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ การตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เที่ ย วบิ น ตารางบิ น
ผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการจ่ายเงินในเว็บไซต์ ให้มากขึ้น
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์การบิน และอยู่ระหว่างด�ำเนินการให้บริการ Website Live Chat 24
ที่โดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เริ่มตั้งแต่ ชั่วโมง 7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้ความช่วยเหลือ
การบริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-flight Services) การบริการบน กับลูกค้า รวมทั้งการเช็คอินผ่าน SMS การเช็คอินโดยใช้ 2D
เที่ ย วบิ น (In-flight Services) ไปจนถึ ง การให้ บ ริ ก ารหลั ง Barcode และการสัง่ พิมพ์บตั รโดยสารขึน้ เครือ่ งบินตัง้ แต่ทบี่ า้ น
เที่ยวบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการด� ำเนินงาน (Home Print Boarding Pass) นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการ
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เช็คอินด้วยตนเองที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ (จะขยายต่อไป
ในโรงแรมในเครื อ โนโวเทล) ส่ ว นที่ ท ่ า อากาศยาน ได้ เ พิ่ ม
เคาน์เตอร์ Bag Drop ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส�ำหรับ
ลูกค้าที่เช็คอินด้วยตนเอง (e-check-in) ซึ่งลูกค้าสามารถน�ำ
อี - บอร์ ด ดิ้ ง พาสไปเป็ น ส่ ว นลด 15% เพื่ อ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ้ า น
THAI Shop ของการบินไทย
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			 ทั้ ง หมด โดยจะมี จ อภาพส่ ว นตั ว ในทุ ก ชั้ น โดยสาร
			 ระบบเพลงและภาพยนตร์ท่ีสามารถเลือกชมได้ตาม
			 ความต้องการ และมีรายการบันเทิงให้ผู้โดยสารเลือก
			 อย่ า งหลากหลาย อาทิ เ ช่ น ภาพยนตร์ ไ ทย/New
			 Release/Favorite และ World Cinema รวมทั้งเกมส์
			 ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน นอกจากนี้ ยังพัฒนาและ
			 ปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software) รองรับจ�ำนวนเนื้อหา
ด้านการบริการบนเครื่องบิน
			 (Content) ที่เพิ่มขึ้น อาทิ e-Menu และ e-Shopping
บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบริ ก ารของพนั ก งานต้ อ นรั บ บน 			 เป็นต้น
เครื่องบิน โดยปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบเฉพาะบุคคล
2. การติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับธุรกิจ
มากขึ้น ทั้งในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ รวมถึงปรับรายการอาหาร
และการสื่อสาร
และเครื่องดื่มที่ให้บริการและการน�ำเสนอให้มีความโดดเด่น
และน่าสนใจมากขึ้น อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิ่น
บริษัทฯ ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect)
อาหารส� ำ รั บ ไทย เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร และเมนู พิ เ ศษในช่ ว ง
บนเครื่ องบิ น เพื่ อให้ ผู้ โ ดยสารสามารถติ ดต่ อสื่ อสารกับ
เทศกาล นอกจากนี้ ได้ปรับรายการอาหารเส้นทางภายใน
ภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของตนเอง โดยในปี
ประเทศเป็น Hot Snack และเส้นทางอินโดจีนเป็น Hot Light
2560 ได้ให้บริการบนเครื่องบิน จ�ำนวนรวม 22 ล�ำ ได้แก่
Meal
เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 จ�ำนวน 7 ล�ำ แบบแอร์บสั
A380-800 จ�ำนวน 6 ล�ำ และแบบแอร์บัส A350-900
อุปกรณ์และบริการ
จ�ำนวน 7 ล�ำ และแบบโบอิง้ 787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการเพื่อ
เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า บริษัทฯ ได้มอบบริการ
ตอบสนองความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
Free Wi-Fi จ�ำนวน 20 MB ส�ำหรับลูกค้าชั้นหนึ่ง บนเครื่อง
ให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิ่มความสะดวกสบายโดยรวมให้
แบบแอร์บัส A380-800 และจ�ำนวน 5 MB ส�ำหรับลูกค้า
แก่ผู้โดยสารมากขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
ชั้นธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บัส A380-800 A350-900
และแบบโบอิ้ง 787-9
1. การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบและคุ ณ ภาพของที่ นั่ ง โดยสาร
และระบบสาระบันเทิง

วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินทุกล�ำ
ทีเ่ ป็นแบบเดียวกัน ให้มที นี่ งั่ โดยสารและระบบสาระบันเทิง
ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในแต่ ล ะชั้ น โดยสาร เพื่ อ สร้ า งความ
พึงพอใจให้กับผู้โดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ งั่ โดยสาร
			
			
			
			
			
			

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการปรับปรุงที่นั่ง
โดยสารบนเครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน
3 ล�ำ ให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
โดยเก้าอีโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจจะสามารถปรับเอนนอนราบ
ได้ 180 องศา โดยคาดว่ า จะด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง
แล้วเสร็จทั้ง 3 ล�ำภายในปี 2561

1.2 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง
			 บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและ
			 เสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกล�ำ
			 เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกัน

ส�ำหรับเครื่องบินใหม่ที่จะได้รับมอบ มีการติดตั้งระบบ
สื่อสารสนเทศ (In-flight Connectivity: IFC) ไว้เป็นที่
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยในปี 2561 บริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ มอบ
เครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 5 ล�ำ
และส�ำหรับเครือ่ งบินทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการปรับปรุง ได้แก่
เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 3 ล�ำ และแบบ
โบอิ้ง 787-8 จ�ำนวน 6 ล�ำ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะติดตั้ง
ระบบสื่อสารสนเทศบนเครื่องบินของบริษัทฯ ให้ครบทุกล�ำ

การปฏิบัติการบิน ความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐาน
การบิน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเป็นหัวใจของธุรกิจการบิน
ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความ
ปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเน้นที่การ
ปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยของส�ำนักงานการ
บิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย: กพท. (The Civil Aviation
Authority of Thailand: CAAT) องค์การการบิน พลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
หน่ ว ยงานควบคุ ม ความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น ของยุ โ รป

(European Aviation Safety Agency: EASA) มาตรฐาน
การตรวจประเมิ น ความปลอดภั ย ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร จาก
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational
Safety Audit: IOSA) และหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบิน
พลเรือนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในปี 2560 หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลด้ า นการบิ น พลเรื อ นของ
ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกยั ง คงเพิ่ ม ความถี่ ใ นการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภั ย ของสายการบิ น ของประเทศไทย
ที่ ท� ำ การบิ น เข้ า ในแต่ ล ะประเทศ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การ
ตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection)
ตามมาตรฐานสากลทั้งสิ้น 105 ครั้ง ผลการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันความมีมาตรฐาน
ด้านการบินของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ พร้อมที่จะพัฒนาองค์กร
รวมทั้งให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
แก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญด้านความปลอดภัย (Significant
Safety Concern: SSC) ตามโครงการตรวจสอบการก�ำกับดูแล
ความปลอดภั ย (Universal Safety Oversight Audit
Program: USOAP) ขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า ง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกระบวนการทบทวนการออกใบรับรอง
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (AOC Re-certification) ซึ่งด�ำเนินการ
ตามแผนงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับ
ใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate:
AOC) และใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย (Dangerous Goods
Certificate) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของบริษัทฯ ในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรม อาหารสดอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งวัตถุสินค้าอื่นๆ
ที่ มี ก ารควบคุ ม ด้ า นความปลอดภั ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
การบิน และโลจิสติกส์

การบินทัว่ โลกเป็นต้นแบบ เพือ่ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
ไปยังระดับสูงสุด (Best in Class) โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการรักษามาตรฐาน (Compliance Culture) และวัฒนธรรม
ความปลอดภัย (Safety Culture) ตลอดจนพัฒนาขีดความ
สามารถการบริ หารคุ ณ ภาพและการบริ ห ารความปลอดภัย
(Safety and Quality Management) และตัวชีว้ ดั ความปลอดภัย
(Safety Performance Indicator) ด้ ว ยการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ (Information Technology
Solution System) ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต
Third Country Operators (TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบ
ของ EU Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุญาตนี้ บริษทั ฯ
สามารถคงการปฏิบัติการบินเข้ายุโรป ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม
2558 ต่อไป ควบคู่กับใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (Air
Operator Certificate: AOC) ของประเทศไทย
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น และทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนา
ความปลอดภัยการบินโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วย
สนับสนุนการบริหารความปลอดภัยและลดความเสี่ยง เข้ามา
ควบคุมและวิเคราะห์งานด้านความปลอดภัย ทั้งหมด 4 ระบบ
ได้แก่
1. Safety Reporting & Information System คือ ระบบบันทึก
รายงานด้ า นความปลอดภั ย ที่ อ นุ ญ าตให้ พ นั ก งานกว่ า
สองหมื่ น คนมี ส ่ ว นร่ ว มบั น ทึ ก รายงานฯ ผ่ า นอุ ป กรณ์
หลากหลายชนิ ด อาทิ Desktop Computer, Laptop
Computer, Tablet, Mobile สามารถท�ำงาน Online/Offline
และส่งข้อมูลกลับมายัง ศูนย์ข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet
จากนัน้ จะท�ำการประมวลผลแสดงค่าออกมาใน Dashboard
ส่งตรงถึงฝ่ายบริหาร
2. Flight Data Monitoring & Animation Program คือ
โปรแกรมที่ใช้เฝ้าสังเกต ติดตามและบันทึกการปฏิบัติ
การบิ น เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ก ารบิ น ใน
สนามบินต่างๆ

3. Flight Simulator System คือ เครื่องบินจ�ำลองเสมือนจริง
บริษทั ฯ ได้เน้นการรักษามาตรฐานและข้อพึงปฏิบตั ิ (Standards
ที่บรรจุสถานการณ์จ�ำลองเพื่อให้นักบินมีโอกาสฝึกซ้อม
and Recommended Practices: SARPs) ของ ICAO ทีก่ �ำหนด
รับสถานการณ์จนมีความช�ำนาญพร้อมรับทุกสถานการณ์จริง
ให้สายการบินต้องจัดให้มีระบบบริหารความปลอดภัย (Safety
เช่น หมอกลงหนา หิมะตก เพลิงไหม้เครื่องยนต์ ชนนก
Management System: SMS) และระบบบริหารการก�ำกับการ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คับการบิน (Compliance Management 4. Big Data System คือการเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบต่างๆ เช่น ข้อมูลเส้นทางการบิน ข้อมูลระบบ
System: CMS) เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและเป็นการ
การท�ำงานของเครือ่ งบิน ข้อมูลผูโ้ ดยสาร ข้อมูลสภาพอากาศ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ยิง่ ไปกว่านัน้
มาจัดเก็บเพื่อท�ำ Data Intelligence ซึ่งโครงการนี้เป็น
บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการมาตรฐานเหนือระดับ (Safety Beyond
การประสานความร่วมมือระหว่าง การบินไทย สายการบิน
Compliance) ในปี 2558 ด้วยการน�ำมาตรฐานของ European
Scandinavian Airlines System (SAS) ผู้ผลิตเครื่องบิน
Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์กร
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ผู้ผลิต Hardware Software ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำข้อมูลที่มี
คุณค่าถือเป็นสินทรัพย์มหาศาลนี้มาใช้ประโยชน์ ช่วยใน
การวิเคราะห์ การประเมินความเสี่ยง (Risk Analysis)
และช่ ว ยในการตัด สินใจด้านความปลอดภัย ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีจิตส�ำนึกสูงสุด
ด้ า นความปลอดภั ย มุ ่ ง เน้ น การสรรหาบุ ค ลากรการบิ น ที่ มี
คุณภาพระดับสากล โดยก�ำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อม
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill)
และพฤติกรรม (Behavior) นักบินของบริษัทฯ จะต้องผ่าน
การทดสอบและประเมินความถนัดในการเป็นนักบินพาณิชย์
(Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กับสายการบิน
ชั้นน�ำของโลก การสอบจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology
Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รวมทั้ง
จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride
Check) และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (English
ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการฝึก อบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เรื่ อ งระบบความปลอดภั ย และการบริ ก าร เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้
ความช�ำนาญแบบมืออาชีพ มีทัศนคติและใจรักต่องานบริการ
ควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และสม�่ำเสมอ

การด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บนพื้ น ฐานของมนุ ษ ยธรรม โดยถื อ ประโยชน์ ข องพนั ก งาน
เป็นหลัก และได้ด�ำเนินการอย่างครบวงจร คือการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
การป้ อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น
อันตรายในการท�ำงาน การเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันโรค
จากการท�ำงาน การปฐมพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หลังการบาดเจ็บ
บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอาชี ว อนามั ย และความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน (Occupational Health and Safety
Committee: OHSC) ซึง่ มีผแู้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อท�ำหน้าที่ในการวางแผน ก�ำหนด
นโยบาย และแนวทางการด�ำเนินงานให้เป็นระบบสอดคล้องกับ
ข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม ฯ
เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานในภาพรวมของบริ ษั ท ฯ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อก�ำหนดด้านความมั่นคง
การบิ น (Aviation Security) ขององค์ ก รและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO), ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand:
CAAT), หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงในการเดิ น ทางของ
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมหลั ก สู ต ร Enhanced Safety ประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS),
Management System ให้กับบุคลากรการบินและพนักงาน กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations:
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรการบินของบริษัทฯ EU Regulations), หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ
มีความพร้อมในการปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัยและเป็นไป เยอรมัน (German Civil Aviation Authority: LBA) หน่วยงาน
ตามข้อก�ำหนดของ ICAO และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม ด้ า นความมั่ น คงของประเทศอั ง กฤษ (Department for
หลักสูตร Engagement โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร Transport: DfT) หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงของประเทศ
ด้านการบิน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความร่วมมือร่วมใจ สวิสเซอร์แลนด์ (Federal Office of Civil Aviation: FOCA)
ในการปฏิบัตงิ านตามหน้าที่เพือ่ ช่วยพัฒนาองค์กรไปในทิศทาง หน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่น (Japan Civil
ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยมีเป้าหมายให้เกิดความปลอดภัยอย่างมี Aviation Bureau: JCAB) และมาตรฐานการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�ำระบบการเรียนรู้ ความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร จากสมาคมขนส่งทางอากาศ
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการน�ำแนวทางจัดการ ระหว่างประเทศ (IATA Operational Safety Audit: IOSA)
ความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้เพือ่ ส่งเสริม รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดของทุกประเทศที่บริษัทฯ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อันจะน�ำไปสู่ ท� ำ การบิ น อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การด้ า น
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย
ความมั่นคงการบิน (Security Management System: SeMS)
ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว ่ า การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย และความ
การปฏิ บัติง านด้ านความมั่ นคงการบิ นอยู ่ ใ นระดั บที่ สูง กว่า
ปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตรายและส่งเสริม
มาตรฐานสากล โดยผลการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก
สุขภาพอนามัย เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่ต้องด�ำเนินการควบคู่ไปกับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการจั ด การ
เหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต (Emergency & Crisis Response
Management) อย่ า งเข้ ม งวด ยึ ด หลั ก กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
ระหว่างประเทศ และน�ำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ยังได้
จัดท�ำแผนการจัดการในภาวะวิกฤต ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับ
วิกฤตการณ์ตา่ งๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น แผนย้ายฐานการปฏิบตั งิ าน
แผน Public Health Emergency รวมทั้งบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
ฝึ ก ซ้ อ มการบริ ห ารจั ด การในภาวะฉุ ก เฉิ น เต็ ม รู ป แบบกั บ
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยใน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจ�ำปี 2560 (PEMEX 17)
ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต การฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะ
ฉุกเฉินเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(SEMEX 17) และการฝึ ก ซ้ อ มเต็ ม รู ป แบบเหตุ ฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย์-โรคติดต่อและกักกันโรค ท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่ อ สามารถพร้ อ มรั บ มื อ กั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น โดยมี
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis Management & Operations
Center: CMOC) ของบริษัทฯ ได้ท�ำหน้าที่เฝ้าระวังเหตุที่อาจ
เป็นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 24 ชม.
อีกทั้งมีการฝึกอบรมและมีศูนย์ปฏิบัติการของชุดให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยฯ (Family Assistance &
Support Team: FAST Center) สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ ส�ำหรับเที่ยวบินของบริษัทฯ
สายการบินพันธมิตร และสายการบินที่มีข้อตกลงร่วมกัน

กับหน่วยงานภาครัฐจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่งให้กับสถานี
ที่เกิดเหตุวิกฤตเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้โดยสารและ
พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่สถานี ซึ่งบริษัทฯ สามารถสร้างความ
มั่ น ใจในมาตรฐานความปลอดภั ย ของการบิ น ไทยที่ สู ง กว่ า
มาตรฐานสากล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบินไทยจะสามารถ
ด�ำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

ในภาพรวมของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และคุณภาพการ
ให้บริการบนเครื่องบินที่ดีเลิศ โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กับเอกลักษณ์การให้บริการด้วย
เสน่ห์ไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพ ความปลอดภัย
ความมั่นคง และมาตรฐานการบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ด้ ว ยมาตรฐานการจั ด การด้ า นความมั่ น คงการบิ น และการ สากล อีกทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมาย
จั ด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภาวะวิ ก ฤตที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ ที่ เ กี่ ยวข้ องนั้ น เป็ น ปั จ จั ยหลั กในการด� ำ เนิ นธุ ร กิ จ ที่ บ ริษัท ฯ
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2560 ให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรกมาโดยตลอด และบริ ษั ท ฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าร่วมรับการตรวจสอบตาม จะได้ดำ� เนินนโยบายเชิงรุกในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
โครงการก�ำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์การ ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน อย่างต่อเนื่อง
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Universal Security การตลาดและการแข่งขัน
Audit Programme Continuous Monitoring Approach: ICAO
นโยบายและลักษณะตลาด
USAP-CMA) การบริหารจัดการกรณีเหตุการณ์การก่อการร้าย
ที่หลายประเทศในยุโรปและทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินตามแผนธุรกิจ 5 ปี (2557 - 2561)
ภาครัฐและดูแลผู้โดยสารเดินทางกลับมาด้วยความปลอดภัย มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ ต ามลั ก ษณะตลาด ซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น
การบริหารจัดการเที่ยวบินไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศ 4 กลุ่ม ดังนี้
ซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์ส กลุ่มตลาดที่บริษัทฯ เป็นผู้น�ำตลาด เช่น ตลาดกลุ่มประเทศ
(Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในเที่ยวบิน สแกนดิเนเวีย จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นในการด�ำรง
ฮัจญ์ โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ค�ำแนะน�ำขององค์การ ความเป็นผู้น�ำตลาด ปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและ
อนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การบริหาร ผลก�ำไรในการด�ำเนินงานเป็นหลัก โดยการเพิ่มเที่ยวบิน และ
จัดการกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น สถานการณ์ภูเขาไฟอากุง เปลี่ ย นแบบเครื่ อ งบิ น ที่ มี อุ ป กรณ์ ทั น สมั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การ
ที่เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และสถานการณ์ สูญเสียลูกค้าให้แก่สายการบินอื่น
หมอกควันที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยประสานงาน
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กลุ ่ ม ตลาดที่ มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง
และกลุ ่ ม ประเทศในอาเซี ย น บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด โดยเพิ่ม
ความร่ ว มมื อ กั บ สายการบิ น พั น ธมิ ต ร เพื่ อ เพิ่ ม ผู ้ โ ดยสาร
เชื่ อ มต่ อ ที่ ท ่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ รวมทั้ ง ใช้ ส ายการบิ น
ไทยสมายล์ ใ นการรั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาดในเส้ น ทางภู มิ ภ าค
ระยะสั้น

40
AR 2017

l

l

Excellent In-Flight Services พัฒนาปรับปรุงวิธีการและ
ขัน้ ตอนการให้บริการผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบิน ให้มปี ระสิทธิภาพ
และสร้างความประทับใจให้ผู้โดยสารเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ
การให้บริการและบรรยากาศภายในห้องโดยสาร อาหาร
และเครื่องดื่มในเที่ยวบิน เป็นต้น
Excellent Customer Relation พัฒนาระบบการส่งมอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โดยการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า ในทุ ก
รายละเอียด อาทิ ระบบการจองตั๋ว การเช็คอินผู้โดยสาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายในห้ อ งโดยสาร นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก าร
แก่ ลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การท�ำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า
ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ การพั ฒ นาระบบให้ ข ้ อ มู ล และ
การสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น

กลุ่มตลาดที่คู่แข่งมีความเข้มแข็ง เช่น ตลาดรัสเซีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเฝ้าระวังปริมาณ
การขนส่งและผลก�ำไรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยใช้เครื่องบินที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของตลาด และมีความคล่องตัวในการปรับเปลีย่ น
เที่ยวบินโดยต้องมีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. การก�ำหนดราคาขายที่เหมาะสม (Reasonable Price,
และรวดเร็ว
High Value)
กลุม่ ตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพทีก่ ารบินไทยยังมิได้เปิดบริการ
ได้ แ ก่ (1) เมื อ งรองในตลาดอิ น เดี ย เช่ น โคชิ อั ม ริ ส สา l ปรับโครงสร้างการก�ำหนดราคาเพื่อให้มีราคาบัตรโดยสาร
ทีห่ ลากหลายเหมาะสมส�ำหรับแต่ละตลาด เพือ่ สร้างโอกาส
(2) เมื อ งรองในตลาดจี น เช่ น หั ง โจว เสิ น เจิ้ น และซั ว เถา
ในการแข่งขันกับสายการบินอืน่ (Right Price, Right Market)
(3) ตลาดใหม่ อาทิ ตลาดในยุโรปตะวันออก เช่น เวียนนา และ
(4) เขตพื้นที่ใหม่ๆ เช่น อิหร่าน ตุรกี อิสราเอล
l
สร้าง Price Value เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการ ตลอดจน
โดยในการเข้ า ตลาดเหล่ า นี้ บริ ษั ท ฯ จะศึ ก ษาสภาพตลาด
สภาวะการแข่งขัน เส้นทางบิน เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ด้านเส้นทางบิน เครือข่ายการบิน และฝูงบิน
นโยบายการตลาดและลั ก ษณะตลาดของสายการบิ น
ไทยสมายล์

มุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้โดยสารผ่านทางช่องทาง On-line
หรือ Internet เพิ่มเติม

3. การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน (Route Network
Development)
l

สายการบินไทยสมายล์ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งทางการตลาดของ
สายการบิ น เป็ น สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบ (Full
Service Airlines) ทีม่ งุ่ เน้นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการที่เยี่ยมยอด ควบคู่ไปกับความคุ้มค่าของราคา
บั ต รโดยสารที่ ก� ำ หนดไว้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก บริ ก าร โดยมี ก าร
ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินนโยบายการตลาด ดังนี้
1. การให้บริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Services)
เน้นเพิ่มเติมการน�ำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าทุกจุดสัมผัสของ
การบริการ (Touch Point) โดยมีแนวทางดังนี้
l

Excellent Check-in พัฒนาปรับปรุงระบบและขั้นตอน
การเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้โดยสารสามารถเช็คอิน
ล่วงหน้าได้ดว้ ยตนเอง เช่น สามารถเลือกทีน่ งั่ และพิมพ์บตั ร
ขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ตลอดจนการจัดให้มีห้อง
รับรองผู้โดยสาร (Lounge) ส�ำหรับผู้โดยสารทุกท่าน

l

เสริมสร้างเครือข่ายการบินให้แข็งแกร่ง ด้วยการเพิม่ ความถี่
หรื อ ความจุ ข องเที่ ย วบิ น ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาด และพั ฒ นาการเชื่ อ มต่ อ เที่ ย วบิ น ในเวลาที่
เหมาะสม เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนผูโ้ ดยสารทัง้ แบบจุดบินต่อจุดบิน
(Point to Point) และแบบต่อเทีย่ วบิน (Connecting Traffic)
จากจุดต้นทางถึงปลายทางให้มากขึ้น เช่น เส้นทางจีน
อินเดีย อินโดจีน และภูมิภาค
ขยายเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั บ
การบินไทยเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง
และสะดวกแก่ผโู้ ดยสารเพิม่ ขึน้ (Seamless Connectivity)
เช่ น การเชื่ อ มต่ อ เส้ น ทางบิ น จากประเทศอิ น เดี ย ของ
ไทยสมายล์กบั เส้นทางบินสูป่ ระเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ของการบิ นไทย ซึ่ ง มี ผู้ โ ดยสารชาวอิ นเดี ยทั้ ง ที่ เ ดิน ทาง
ด้วยตัวเอง และที่เดินทางเป็นหมู่คณะซึ่งมีความต้องการ
ในการเดินทางเป็นจ�ำนวนมาก เป็นต้น

4.   เสริ ม สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในช่ อ งทางโฆษณาและ
สือ่ สารการตลาด (Strengthen Brand Communication)
l

l

เพิ่มช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาดให้มีความ
เหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรง
เป้าหมายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป
ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทาง On-line
เพิ่มความถี่ในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์จากการ
สื่ อ สารผ่ า นช่ อ งทาง On-line เช่ น Facebook, LINE
Official, Instragram, WEChat ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.   การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีความเหมาะสม และ
ตอบสนองต่ อ สภาพตลาดที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
(Market Strategy Segmentation)

ที่รุนแรง รวมทั้งการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
การบิน ขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษัทฯ จึงมีแผนงานมุ่งเน้น
การขายและเพิ่มรายได้โดย
l

l

l

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการโดยการบริหารฝูงบินแนวใหม่
ด้วยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเส้นทางหลัก
ด้วยการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ที่ดีกว่า ปรับก�ำลังการผลิต
ในบางตลาด และเพิ่มการใช้เครื่องบินให้มากขึ้น
เพิ่มการขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดยแสวงหา
ลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก โดยการจัดท�ำ
ความตกลงร่วมกับสายการบินคู่ค้า ดังที่ปรากฏในรายการ
ส่งเสริมการขายจุดบินใหม่ๆ ของบริษัทฯ ในทวีปยุโรป
เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) โดยพั ฒ นาระบบที่ ส ามารถอ� ำ นวยความ
สะดวกสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารส�ำหรับตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ

เส้นทางประเทศจีน: มุ่งเน้นลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเอง
(FIT: Fully Independent Traveler) ที่ มี ก� ำ ลั ง ซื้ อ สู ง
เพิม่ มากขึน้ โดยการสร้างสือ่ และท�ำกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ทางการตลาด (Marketing Communication) ที่เข้าถึง การหารายได้เสริม
กลุ่มลูกค้า (Focus Group) เป็นต้น
นอกเหนือจากธุรกิจการบินหลักที่บริษัทฯ ดําเนินงานด้านการ
l
เส้นทางประเทศอินเดีย: มุ่งเน้นลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเอง ขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการ
(FIT: Fully Independent Traveler), ลูกค้ากลุ่ม MICE เสริมต่างๆ เป็นรายได้เสริมองค์กรอีกทางหนึ่ง โดยการบินไทย
(Meeting, Incentives Convention, Exhibition), ลูกค้า ได้จดั ท�ำบริการเสริมในรูปแบบการช้อปปิง้ ออนไลน์ (Shopping
ที่ต้องการการจัดงานแต่งงานภายในประเทศ (Wedding) Online) บนเว็บไซต์ เช่น การเลือ่ นชัน้ ทีน่ งั่ บริการรถเช่า รถรับส่ง
และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Labor) เป็นต้น
สนามบิน โรงแรม รวมทั้งเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่
บริษัทฯ มีอยู่แล้ว อาทิ สินค้า THAI Shop ช่องทางพิเศษ (Fast
l
เส้นทางในประเทศ: รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐาน
Track) ห้องรับรองพิเศษ (Lounge) เป็นต้น รวมทัง้ หาผลิตภัณฑ์
ลูกค้าใหม่ โดยการท�ำกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย
ต่างๆ ที่คิดว่าเป็นที่น่าสนใจ คุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีจาก
ที่มีความน่าดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทาง
ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในสังกัดกระทรวง
การขายทุ ก ช่ อ งทาง ตลอดจนสร้ า งประสบการณ์ ใ น
พาณิ ช ย์ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP นอกจากจะเป็ น การส่ ง เสริ ม
การเดิ น ทางที่ ป ระทั บ ใจและมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
เทียบกับสายการบินอื่นๆ (Competitive Edge)
และต้ อ นรั บ การเปิ ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC)
6.   บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ มีขีดความสามารถที่จะหารายเสริม
และยัง่ ยืน สร้างผลก�ำไรสูงสุด (Strong and  Sustainable ที่อื่นๆ ได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน โดยการหาความร่วมมือ
Growth with High Profitability)
ทางธุรกิจที่มีความสอดคล้องกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเจรจาและ
ต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสริมธุรกิจ
l
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented)
การบินให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อตอบสนองรสนิยม (Lifestyle) ของ
l
เป็นองค์กรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) ลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและเป็นการ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ (Brand) ด้วย รวมทั้งจะท�ำให้
l
เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (Dynamic)
เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ มีบทบาทและแข็งแกร่งมาก
แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ยิ่งขึ้น และเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าของการบินไทย
ตามความต้องการในการใช้บริการที่แตกต่างกันในระหว่าง
แผนบริหารรายได้
การเดินทาง (Customer Experience Management)
เพื่ อ รั ก ษาและเพิ่ ม คุ ณ ภาพรายได้ ใ นสภาวะเศรษฐกิ จ โลก
ถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด การแข่งขัน
l
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ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็น
ธุรกิจที่มีความโดดเด่นและอยู่ในความสนใจทั้งจากผู้บริโภค
ภายในประเทศและจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยบริ ษั ท ฯ
วางกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ รองรั บ กั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในระดั บ
นานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสั่งซื้อสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงินและด�ำเนินการ
จัดส่งให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับความสะดวก
ในการซื้ อ บริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆ ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามคุ ้ ม ราคา
ที่การบินไทยท�ำการคัดสรรมาแล้ว และน�ำเสนอเป็นทางเลือก
ตามรสนิยมและความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทางและ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกล่าว จะท�ำให้
ผู ้ โ ดยสารของการบิ น ไทยได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ ดี ต ลอดการ
เดินทาง และบอกต่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ แ ละกั บ เพื่ อ นๆ เพื่ อ จู ง ใจให้ หั น กลั บ มาใช้ บ ริ ก าร
ของการบินไทยต่อไป
กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจ�ำหน่าย
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ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้บริการขนส่งผู้โดยสารเป็นหลัก
โดยท�ำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทย ไปยังเมือง
ต่างๆ ทัว่ โลกทัง้ ในแบบเทีย่ วบินประจ�ำ และเทีย่ วบินเช่าเหมาล�ำ
ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยวาง
ต�ำแหน่งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็นสายการบิน
ชั้นเยี่ยมระดับโลก (Premium Service Airline) ให้บริการ
ในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด บริษัทฯ
ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม (Segment) เป็นอย่างดี โดยเน้น
การตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนาช่องทางจัดจ�ำหน่าย
ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและความคาดหวั ง อย่ า งแท้ จ ริ ง
กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น
l

l
l

l
l

l

l

l

ลู ก ค้ า พรี เ มี่ ย ม ประกอบด้ ว ยลู ก ค้ า ชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ธุ ร กิ จ
สมาชิกแพลตินั่ม สมาชิกบัตรทอง
ลูกค้าภาคราชการ (Government)
ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ/ธุรกิจ
ขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprise)
ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว (Leisure)
นักเรียน และลูกค้ากลุม่ เยีย่ มเพือ่ นและญาติ (VFR: Visiting
Friends and Relatives)
ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest and
Life-Style)
ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเที่ยว
ที่ได้รับเป็นรางวัล (MICE)
ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ พร้ อ มบริ ก ารลู ก ค้ า ทุ ก กลุ ่ ม (All Segments
Product Offering) โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ทั้ ง ในเชิ ง บริ ห ารรายได้

(Revenue Management) ควบคู ่ กั บ การบริ ห ารราคาขาย
(Pricing) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน
การขายแบบเครื อ ข่ า ย (Network) และกลุ ่ ม พั น ธมิ ต ร
การบินสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance)
โดยบริ ษั ท ฯ มี เ ป้ า หมายในการเพิ่ ม เที่ ย วบิ น ที่ บิ น ตรงเข้ า
ประเทศไทยให้ ม ากขึ้ น เน้ น ความถี่ ข องเที่ ย วบิ น ในจุ ด บิ น
ที่ มี ศั ก ยภาพ ควบคู ่ กั บ การเปิ ด จุ ด บิ น ใหม่ อ ย่ า งระมั ด ระวั ง
มีเป้าหมายในการขยายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุมจุดบิน
มากที่ สุ ด ผ่ า นเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รการบิ น สตาร์ อั ล ไลแอนซ์
ทั้งแบบการบินตรงในลักษณะจุดบินต่อจุดบิน (Point-to-Point)
และเชื่อมต่อในลักษณะต่อเลยไปยังอีกจุดบินหนึ่ง (Beyond
Point) ครอบคลุมระหว่างจุดบินทุกจุดที่บริษัทฯ ให้บริการเอง
และการที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินที่ใหญ่
และมีความเข้มแข็งที่สุด คือ สตาร์อัลไลแอนซ์ ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถให้ บ ริ ก ารในเส้ น ทางอื่ น เพิ่ ม เติ ม โดยเชื่ อ มต่ อ กั บ
เส้นทางต่างๆ ของเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อัลไลแอนซ์
ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 28 สายการบินให้บริการมากกว่า 18,500
เที่ยวบินต่อวัน ไปยัง 1,330 จุดบินทั่วโลก
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ทางโทรศั พ ท์
(02-356-1111) เป็ น ด่ า นแรกของจุ ด บริ ก ารหลั ก ที่ ลู ก ค้ า
จะตัดสินใจใช้บริการ บริษัทฯ เล็งเห็นความส�ำคัญในการให้
บริการในส่วนนีเ้ ป็นอย่างมาก โดยมีขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement: SLA) คือ ต้องให้บริการตอบรับ
สายลูกค้าร้อยละ 80 ของปริมาณสายที่เรียกเข้าทั้งหมดภายใน
เวลา 20 วินาที และมีอัตราละทิ้งสายไม่เกินร้อยละ 8 โดยมี
บริ ษั ท ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นนี้ รั บ การว่ า จ้ า งมาให้ บ ริ ก าร
ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน TCC ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่องทาง
ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ และโทรศัพท์ เลขหมายพิเศษ
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า กลุ ่ ม ต่ า งๆ ทั้ ง ลู ก ค้ า กลุ ่ ม พรี เ มี่ ย ม ลู ก ค้ า
ภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
Digital Commerce
จากการเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของช่ อ งทางดิ จิ ทั ล (Digital)
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีใหม่
ที่ก�ำลังเข้ามา ท�ำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม
และธุรกิจการบินของโลก จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ผู้บริโภค
จะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ มากขึ้ น ทั้ ง โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน

(Smart Phone) และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Network)
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด สั ง คมแห่ ง อุ ป นิ สั ย ใหม่ ข องผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ รี ย กว่ า
Socialnomics ท�ำให้แนวโน้มของผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทาง
ดิจทิ ลั ในการซือ้ บัตรโดยสารและการใช้บริการทีส่ ามารถท�ำด้วย
ตนเองได้ (Self Service) การสื่อสารต่างๆ กับบริษัทฯ ผ่าน
ช่องทางดิจิทัลมากขึ้นเป็นล�ำดับ การบินไทยจึงให้ความส�ำคัญ
กับช่องทางดิจิทัล เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยี
รวมทั้ ง การสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม และ
รวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการ
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์
ของการบิ น ไทยได้ ง ่ า ยและทั น สมั ย อยู ่ ต ลอดเวลาจากทุ ก
อุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น

รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ มีการขายผ่านทั้งส�ำนักงานขายและ
ตัวแทนจ�ำหน่ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบ เพื่อให้
รองรับการขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) มีการพัฒนารายการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย มีการส่งเสริมการขาย
ผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด Event และการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัดรายการส่งเสริมการขาย
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว นโยบายเหล่านี้เป็นทั้งการส่งเสริม
การขายและการประชาสัมพันธ์รายการทัวร์ รอยัล ออร์คิด
ฮอลิเดย์ และทัวร์เอือ้ งหลวง ให้เป็นทีร่ จู้ กั ของลูกค้ามากขึน้ และ
ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

นอกจากบริษัทฯ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเที่ยวบิน ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของสายการบินไทยสมายล์
และเครือข่ายเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับสายการบินพันธมิตร
แม้ว่าสายการบินไทยสมายล์ได้แยกระบบการจัดจ�ำหน่ายและ
ไปทั่ ว โลก บริ ษั ท ฯ ยั ง สามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า แบบบริ ก าร
บริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service System:
เบ็ ด เสร็ จ ในจุ ด เดี ยว (One Stop Services) บริ ษั ท ฯ ได้ มี
DPS) ออกจากการบินไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา
การปรั บ ตั ว และรั บ มื อ กั บ สภาพการแข่ ง ขั น ต่ า งๆ ให้ มี
สายการบินไทยสมายล์ได้ดำ� เนินการจัดจ�ำหน่ายผ่านระบบของ
ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โดยการขยายช่องทางช� ำระเงิน
สายการบินไทยสมายล์ เอง แต่เพื่อให้การบริการผู ้โ ดยสาร
หลากหลายช่องทางมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ
ทีเ่ ดินทางต่อเนือ่ งในเส้นทางของการบินไทยรวม ไปถึงเพิม่ ศักยภาพ
ลูกค้า เช่น ช�ำระเงินผ่าน Counter Service, 7 Eleven, Tesco
ของเครือข่ายการบินไทยให้แข็งแกร่ง สายการบินไทยสมายล์
Lotus, PayPal, Line Pay, ATM, Bank Transfer และอื่นๆ
จึงยังคงมีการจัดจ�ำหน่ายร่วมกับการบินไทย ผ่านสัญญาเทีย่ วบิน
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง พั ฒ นาการสื่ อ สารข้ อ มู ล เพื่ อ ดึ ง ดู ด
รหัสร่วม (Code Share Agreement)
ความสนใจกับลูกค้าและช่วยเผยแพร่ไปในวงกว้าง รวมทั้ง
การบริหารการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ขยายเครือข่าย สายการบินไทยสมายล์มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการ
และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนออนไลน์ (Online ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่ (Fixed
Communication) ผ่านช่องทาง Social Media ของการบินไทย Cost) ให้ต่�ำ เน้นการด�ำเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดท�ำในหลายรูปแบบ อาทิ Banner, Info graphic, VDO โดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารบิน การควบคุมมาตรฐาน
เป็นต้น ตลอดจนการใช้ช่องทาง Social Media ในการส่งเสริม ความปลอดภัย การก�ำหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการ
ลูกค้า การให้บริการลูกค้าบนเครื่องบิน การบริหารภาพลักษณ์
รายได้ให้บริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง
ตราสิ น ค้ า และการสื่ อ สารการตลาด การก� ำ หนดราคาและ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
การบริหารรายได้ ทั้งนี้นอกจากสายการบินไทยสมายล์จะจัด
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาดทั้งใน จ�ำหน่ายผ่านระบบจัดจ�ำหน่ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด เสริม เป็นหลักแล้ว ยังได้มีการขายผ่านระบบอะมาดิอุส และผ่าน
ความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้มากที่สุดใน เอเยนต์ ออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่ น Expedia,
สภาวะตลาดที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ผั น ผวนภายนอก TripAdvisor, Qunar, SkyScanner, JetRadar, MakeMyTrip,
ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันในตลาด รวมถึง Cleartrip และ Goibibo เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า
กิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยโปรแกรมสะสมไมล์ และเพิ่มการรับรู้ให้มากขึ้น เป็นต้น
รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus: ROP) และรายการ
สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
แพ็คเกจท่องเที่ยว รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์: เอื้องหลวง (Royal
Orchid Holidays) ที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง คั ด สรรแล้ ว ส� ำ หรั บ ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัว โดยเติบโตร้อยละ 3.6
นักท่องเที่ยวผู้โดยสารการบินไทยเป็นการให้บริการเชื่อมต่อ สูงกว่าปีก่อนที่เติบโตร้อยละ 3.2 ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัว
จากการโดยสารเครื่ อ งบิ น ในการให้ บ ริ ก ารที่ พั ก และการ ของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วแข็งแกร่งขึ้นและเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และก�ำลังพัฒนาปรับตัวดีขึ้นตาม
ท่องเที่ยวแก่ผู้โดยสารของการบินไทย
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การขยายตั ว ของการค้ า โลกและการปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของความ
เชื่อมั่นผู้บริโภค โดยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และก�ำลัง
พัฒนายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�ำคัญโดยเฉพาะจีนที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและมีการค้าขายกับหลาย
ประเทศทั่วโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 6.8
ส�ำหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยูโรโซนและญี่ปุ่นมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.2, 2.1 และ 1.5 ตามล�ำดับ ในส่วนของ
เศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.7 โดยได้รับแรง
ขับเคลื่อนส�ำคัญจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวตามการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะตลาดจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับ
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แนวโน้มปี 2561
กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (IMF) คาดการณ์ ก ารฟื ้ น
ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของเศรษฐกิ จ โลกที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 3.7
โดยคาดการณ์การขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
เกิ ด ใหม่ แ ละก� ำ ลั ง พั ฒ นา ขณะที่ ก ลุ ่ ม ประเทศเศรษฐกิ จ
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ประมาณการชะลอตั ว เล็ ก น้ อ ย ยกเว้ น
สหรัฐฯ คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 2.3
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ทั้งนี้ ภาวะการเงินตึงตัวเกินคาดจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังต�่ำ ความสามารถในการช�ำระหนี้ในกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และก�ำลังพัฒนาลดลงจากต้นทุน
การเงินที่เพิ่มขึ้น ปัญหาหนี้สินในจีนที่ยังคงเพิ่มขึ้นซึ่งอาจท�ำให้
เศรษฐกิจจีนชะลอตัวต่อเนื่องมากกว่าคาด ความเสี่ยงจาก
นโยบายกี ด กั น ทางการค้ า และปั ญ หาทางภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ใ น
คาบสมุทรเกาหลี ต่างเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบให้การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเติบโตช้ากว่าคาด (ที่มา: รายงาน
สภาวะเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
เดือนตุลาคม 2560)

คาดการณ์ราคาน�้ำมันรายเดือนซิตี้กรุ๊ป เดือนตุลาคม 2560)
จากราคาน�้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการแข่งขัน
ระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ฝูงบิน และการ
แข่งขันด้านราคา ทั้งจากสายการบินภูมิภาคตะวันออกกลาง
สายการบินต้นทุนต�่ำ และการเพิ่มศักยภาพโดยการรวมตัวของ
กลุ่มสายการบินในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์
(Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆ ภูมภิ าคในอุตสาหกรรม
การบิน ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคูก่ บั การวางกลยุทธ์
ในการบริ ห ารจั ด การอย่ า งชั ด เจนรอบคอบ และสอดคล้ อ ง
ทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงาน
เพื่อรักษาความยั่งยืนของสายการบิน
สภาวะการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air
Transportation Association: IATA) ได้สรุปปริมาณการขนส่ง
ผู้โดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแต่ละภูมิภาค
9 เดือนแรก ปี 2560 โดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ร้ อ ยละ 7.7 จากการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกและราคา
บัตรโดยสารที่ลดลงกระตุ้นความต้องการเดินทางให้เพิ่มขึ้น
และคาดว่าทั้งปี 2560 การขนส่งผู้โดยสารโดยรวมจะเติบโตที่
ร้อยละ 7.4 ซึ่งจะเป็นการเติบโตในอัตราเดียวกับปี 2559

ส�ำหรับสายการบินในภูมิภาคที่มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก ใน 9 เดือน
แรก ปี 2560 คือ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการขยายตัวสูงที่สุด
และสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมในอัตราเลขสองหลัก (Double
ในส่วนของราคาน�้ำมันซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบินนั้น digit growth) อยู่ที่ร้อยละ 10.0 (สัดส่วนการขนส่งผู้โดยสาร
ราคาน�้ำมันดิบและน�้ำมันเครื่องบินเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 54.89 มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 32.9 ของอุตสาหกรรมโดยรวม) สาเหตุ
และ 65.40 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามล�ำดับ ปรับตัวสูงขึ้น จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคที่ แ ข็ ง แกร่ ง ช่ ว ย
กว่าปีก่อนที่ร้อยละ 20 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผล สนั บ สนุ น ความต้ อ งการเดิ น ทางภายในภู มิ ภ าคให้ เ พิ่ ม ขึ้ น
ให้ ค วามต้ อ งการใช้ น�้ ำ มั น เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ป ริ ม าณน�้ ำ มั น ดิ บ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ อินเดีย และจีน
ลดลงจากข้อตกลงปรับลดก�ำลังการผลิตระหว่างกลุ่มผู้ผลิต รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป และละตินอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 8.5
น�้ำมันรายใหญ่ของโลกอย่างกลุ่มโอเปกและประเทศนอกกลุ่ม และ 7.5 ตามล� ำ ดั บ และคาดว่ า ทั้ ง ปี 2560 สายการบิ น
โอเปกประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยข้อตกลงดังกล่าว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และละตินอเมริกาจะเติบโต
มีผลสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561 อย่างไรก็ดี ราคาน�้ำมันยังคง ที่ร้อยละ 10.4 7.0 และ 7.5 ตามล�ำดับ
ผันผวนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ความไม่สงบ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยในปี 2560 ภาพรวมการท่ อ งเที่ ย วของ
ในประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการส่งเสริม
และการเก็งก�ำไรราคาน�้ำมัน เป็นต้น ส�ำหรับแนวโน้มปี 2561 การท่ อ งเที่ ย วของภาครั ฐ ประกอบกั บ ปั จ จั ย หนุ น จากการ
ซิตี้กรุ๊ปคาดการณ์ว่า ราคาน�้ำมันดิบและน�้ำมันเครื่องบินจะ ขยายตัวของเส้นทางการบินภายในประเทศและเส้นทางการบิน
ปรับตัวสูงขึน้ อยูใ่ นระดับที่ 65 และ 75 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ระหว่ า งประเทศ โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมายั ง
ตามล�ำดับ (ทีม่ า: รายงานความเคลือ่ นไหวราคาน�ำ้ มันรายเดือน ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2560 มีจ�ำนวน
แผนกเอกสารและสัญญาการบริหารความเสีย่ งราคาน�้ำมันและ

26.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยคาดการณ์
นักท่องเที่ยวทั้งปีจะมีจ�ำนวน 35 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6
โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยั ง คงเดิ น ทางมาประเทศไทยมากที่ สุ ด
แม้ว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงต้นปี แต่สามารถฟื้นตัว
กลั บ มาเป็ น บวกได้ อี ก ครั้ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคมที่ ผ ่ า นมา
ในภาพรวมช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 มีสายการบิน
ที่ท�ำการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ในเส้นทาง
ระหว่างประเทศและในประเทศจ�ำนวน 154 สายการบิน ขนส่ง
ผู้โดยสารรวม 74.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2559 เป็นผู้โดยสารที่เดินทางกับบริษัทฯ
(การบินไทยและไทยสมายล์) จ�ำนวน 16.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.1 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด
คิดเป็น ร้อยละ 21.5 (ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน))
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
ธุ ร กิ จ การบิ น ภายในประเทศปั จ จุ บั น มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง
มากขึ้น ทั้งจากสายการบินต้นทุนต�่ำที่ให้บริการอยู่เดิมมีการ
ขยายตั ว ในตลาดอย่ า งรวดเร็ ว และสายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ
รายใหม่ ที่ เ ห็ น โอกาสจากการขยายตั ว ของอุ ป สงค์ ใ นตลาด
เส้นทางภายในประเทศที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในแต่ละปี
ตลาดสามารถเติบโตได้ในอัตราสูง โดยในช่วงเดือนมกราคม สิงหาคม 2560 มีสายการบินทีท่ ำ� การบินภายในประเทศจ�ำนวน
20 สายการบิน มีปริมาณผู้โดยสารของสายการบินที่ท�ำการบิน
(Schedule & Non-Schedule Flight) ภายในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็น 25.1 ล้านคน เติบโตสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
8.1 โดยบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่ง
ผู้โดยสารทั้งสิ้นจ�ำนวน 4.7 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.0 สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.6
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในปี 2560 ยังคงเป็น
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ การบิ น และปริ ม าณ
การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน�ำ้ มันที่ปรับตัว
สู ง ขึ้ น ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ความผั น ผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทางการเมือง
ในหลายประเทศ รวมทั้งสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
จากการขยายเครื อ ข่ า ยและการเปิ ด เส้ น ทางบิ น ใหม่ ข อง
ทั้ ง สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบ สายการบิ น จาก
ตะวันออกกลาง และสายการบินต้นทุนต�่ ำ การเข้าร่วมเป็น
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ของสายการบิ น โดยเฉพาะสายการบิ น
ต้นทุนต�่ำที่มีการปรับตัวและการพัฒนาเครือข่ายจากให้บริการ

บินแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) มาให้บริการไประยะทางไกล
มากขึ้ น พั ฒ นาเป็ น เครื อ ข่ า ยการบิ น เชื่ อ มโยงเส้ น ทางบิ น
ระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม พร้อมทั้งยกระดับด้านสินค้า
และบริ ก ารให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สายการบิ น เต็ ม รู ป แบบมากขึ้ น
ส� ำ หรั บ สายการบิ น ตะวั น ออกกลาง ประเทศไทยยั ง คงเป็ น
จุดหมายที่ได้รับความนิยมโดยสายการบินคงก�ำลังการผลิต
ที่ประเทศไทย แต่เพิ่มก�ำลังการผลิตและเปิดเส้นทางบินตรง
ไปยั ง ประเทศในอิ น โดจี น มากขึ้ น อาทิ เอมิ เ รตส์ ใ ห้ บ ริ ก าร
เส้นทางดูไบ - ย่างกุ้ง - พนมเปญ และการ์ต้าขยายก�ำลัง
การผลิตไปในเส้นทาง โดฮา - ย่างกุ้ง ซึ่งในระยะยาวอาจส่งผล
ด้ า นลบต่ อ ศั ก ยภาพของประเทศไทยในการเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางการบินในภูมิภาคอินโดจีนได้
อย่างไรก็ตาม การทีภ่ าครัฐด�ำเนินนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้ง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
ต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากการที่องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) ได้ประกาศปลดธงแดงให้กบั ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ประกอบกับ ยุทธศาสตร์ภาครัฐซึ่ง
วางแผนให้อตุ สาหกรรมการบินเป็นฟันเฟืองหลักในการผลักดัน
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics
Corridor Development - EEC) ผ่านโครงการเมืองการบิน
(Aerotropolis) ซึ่งใช้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง
และพัทยาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้ปริมาณ
การเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ
เห็ นว่ า ยั ง มี ปั จ จั ยบวกที่ เ ป็ นโอกาสของตลาดประเทศไทยที่
สามารถขยายตัวได้ โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพและเติบโต
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะความเป็น
ศูนย์กลางที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียน
และภูมิภาคใกล้เคียง โดยในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม
2560 มี ป ริ ม าณผู ้ โ ดยสารของสายการบิ น ที่ ท� ำ การบิ น
(Schedule & Non-Schedule Flight) ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
เป็น 49.4 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 8.1 ทัง้ นี้
โดยบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่งผู้โดยสาร
ทั้งสิ้นจ�ำนวน 11.4 ล้านคน เติบโตร้อยละ 15.3 อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ ยังคงเป็นผูน้ ำ� ตลาดทีม่ สี ว่ นแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศมากที่สุด คือร้อยละ 23.0
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์และปัจจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ทั น ต่ อ ทุ ก เหตุ ก ารณ์
และพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะตลาด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและรักษาความเป็นสายการบินชั้นน�ำต่อไป
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ที่ผา่ นมา โดยการปลดธงแดง จะส่งผลให้สายการบินสัญชาติไทย
สามารถเปิดเส้นทางใหม่ เพิ่มความถี่เที่ยวบิน เปลี่ยนขนาด
เครื่องบินและให้บริการแบบเช่าเหมาล�ำ (Chartered flight)
ปี 2560 ธุรกิจการบินของไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
ในประเทศทีม่ มี าตรการออกมาระงับการบิน ส่งผลให้สถานการณ์
ยังเป็นปีที่ต้องปรับตัวรับมือการแข่งขันที่รุนแรง จากข้อมูลสถิติ
การบินของไทยเติบโตและมีการแข่งขันระหว่างสายการบิน
จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด มหาชน ในช่วง 9 เดือน
มี แ นวโน้ ม รุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น จากการเปิ ด เส้ น ทางใหม่ แ ละการ
(มกราคม 2560 - กันยายน 2560) มีจ�ำนวนเที่ยวบิน เข้าและ
ขาดแคลนบุ ค ลากร นอกจากนี้ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของเที่ ย วบิ น ยั ง
ออก (Aircrafts Movement) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงบุคลากรด้านการบิน เช่น
ดอนเมือง จ�ำนวน 450,808 เที่ยวบิน เติบโตจากช่วงเดียวกัน
นักบิน แอร์โฮสเตส วิศวกร และช่างเทคนิค เป็นต้น นอกจากนี้
ของปี ก ่ อ น ร้ อ ยละ 4.3 โดยเป็ น เที่ ย วบิ น ของสายการบิ น
ข้อจ�ำกัดจากปัญหาด้าน time slot และความจุของสนามบิน
ต้นทุนต�่ำ จ�ำนวน 202,481 เที่ยวบิน เติบโตจากช่วงเดียวกัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจท�ำให้การเพิ่มความถี่และ
ของปีกอ่ น ร้อยละ 12 และมีผโู้ ดยสารเข้า และออก (Passengers
เปิดเที่ยวบินใหม่ไม่ราบรื่นนัก ในปัจจุบัน สนามบินในไทย
Movement) ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ แ ละท่ า อากาศยาน
หลายแห่ ง อาทิ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ดอนเมื อ ง และภู เ ก็ ต
ดอนเมือง จ�ำนวน 73.5 ล้านคน เติบโตจากช่วงเดียวกันของ
เริ่มมี time slot ที่หนาแน่นแล้ว ประกอบกับจ�ำนวนผู้โดยสาร
ปีก่อน ร้อยละ 7.6 เป็นผู้โดยสารจากสายการบินต้นทุนต�่ำ
ที่เกินขีดความสามารถในการรองรับ ในขณะเดียวกัน สนามบิน
จ�ำนวน 31.5 ล้านคน เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ในต่างประเทศ ก็ประสบกับปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกัน ท�ำให้การเพิม่
ร้อยละ 12.9 จากข้อมูลสถิติ ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตด้านธุรกิจ
ความถี่และขยายเส้นทางอาจท�ำได้ไม่ง่ายนัก
การบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของสายการบินต้นทุนต�่ำ
ที่ส่วนใหญ่ท�ำการบินด้วยเครื่องบินพิสัยใกล้ และมีกลยุทธ์ การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
มุ่งเน้นตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม) และ
แผนฝูงบิน
จีน อินเดีย อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเซีย นกแอร์ ไทยเวียดเจ็ต
นิวเจนแอร์ไลน์ ซึง่ เป็นตลาดเดียวกันกับสายการบินไทยสมายล์ บริษทั ฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2558 - 2561)
ท� ำ ให้ ส ายการบิ น ไทยสมายล์ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น กั บ คื อการจั ดหาเครื่ องบิ นและอุ ปกรณ์ การบิ น จ� ำนวน 22 ล�ำ
สายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ ภายในประเทศ และสายการบิ น จาก (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556 - 2561)
ต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากยิ่งขึ้น
โดยเป็นการจัดหาเครื่องบินใหม่ส�ำหรับรองรับการเติบโตทาง
นอกจากนี้เดือนตุลาคม 2560 องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มีอายุการใช้งาน
ประเทศ (ICAO) ประกาศปลดธงแดงประเทศไทยจากประเทศ
นาน จ�ำนวน 29 ล�ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน
ที่ มี ข ้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น
และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายละเอียดแผน
(SSC) หลังจาก ICAO เข้ามาตรวจสอบการก�ำกับดูแลความ
ฝูงบินดังนี้
ปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน
ภาวะอุ ต สาหกรรมและการแข่ ง ขั น ของสายการบิ น
ไทยสมายล์
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เครื่องบินที่จัดหา
- B777-300ER

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

3				

รวม 4 ปี
(2558 - 2561)
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2
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2				

2
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3				

3
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2

- B787-9			
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รวม
หมายเหตุ (1) บริษัท แอร์บัส แจ้งเลื่อนการรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จากเดิมในปี 2560 เป็นปี 2561

22

กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ถูกจัดแยกเป็น
ประเภท ของความต้องการของลูกค้าและให้สอดคล้องกับตลาด
เนื่องจากปัจจุบัน สินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ
ให้ ค งที่ ต ลอดระยะการขนส่ ง เช่ น วั ค ซี น หรื อ ยา มี ก าร
ขยายตัวของตลาดค่อนข้างสูง ประกอบกับการขนส่งสินค้า
ประเภทของสด ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกจากประเทศไทยที่ส�ำคัญ
ประเภทหนึ่งที่อาจได้รับผลกระทบเนื่องจากสภาวะโลกร้อน
สภาพอากาศเปลี่ ย นและ มี อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง เกื อ บตลอดทั้ ง ปี
ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการการขนส่งสินค้า
ประเภทดังกล่าว
บริษัทฯ จึงได้เริ่มรับการอบรมเพื่อให้การบริการคลังสินค้าได้รับ
ใบรับรอง Good Distribution Practice (GDP certification)
และท�ำการจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโต
ของการขนส่งผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ ที่มีอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงการอบรม GDP ส�ำเร็จลง คลังสินค้า
ของบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
รั บ ส่ ง และถ่ า ยล� ำ ของสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า และเวชภั ณ ฑ์
ของภู มิ ภ าคนี้ นอกจากนี้ ตู ้ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ จั ด ซื้ อ มา
ยั ง สามารถให้ บ ริ ก ารเช่ า แก่ ลู ก ค้ า ที่ ต ้ อ งการได้ โ ดยตรงกั บ
บริษัทฯ ซึ่งบริการดังกล่าว คือบริการ Control Temperature
Product นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการ TGKool (TGK)
เป็นการให้บริการ กับสินค้าที่ต้องการความสด หรือคงสภาพ
เช่ น ผั ก ผลไม้ ของสดแช่ แ ข็ ง ฯลฯ และยั ง มี ก ารบริ ก าร
TGFresh (TGF) เป็นการขนส่งสินค้าที่สดหรือเน่าเสียง่าย
เช่ น กล้ ว ยไม้ ฯลฯ แต่ ถ ้ า ลู ก ค้ า ต้ อ งการความเร่ ง ด่ ว นใน
การขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีการรับประกันความรวดเร็ว
และตรงตามเวลา ลูกค้าสามารถเลือกบริการ TGForce (TGX)
ได้อีกบริการหนึ่ง
ขณะนี้บริษัทฯ ก�ำลังปรับปรุงและพัฒนาบริการ TEC (THAI
Express Cargo) ซึ่งเป็นการบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนระหว่าง
สนามบิ น ภายในประเทศ ซึ่ ง ได้ แ ก่ สนามบิ น ภู เ ก็ ต กระบี่
เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นราธิวาส ขอนแก่น
อุบลราชธานี อุดรธานี โดยมีการประกันส่งถึงมือผู้รับปลายทาง
ภายในสถานที่ที่ก�ำหนดใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ E-commerce รวมถึง
การร่วมมือกับพันธมิตรที่ท�ำธุรกิจ direct order ภายในประเทศ
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีการให้บริการการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ไปยังปลายทางครอบคลุม 76 จุดบิน ใน 33 ประเทศ

การตลาดและการแข่ ง ขั น ของการบริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า และ
ไปรษณียภัณฑ์
บริษัทฯ เน้นการเติบโตด้วยการบริหารพื้นที่ระวางใต้ท้องเครื่อง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บนเส้นทางและเครือข่ายของเที่ยวบิน
ขนส่งผู้โดยสารเป็นหลัก นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะร่วมเป็น
พันธมิตรในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งทางอากาศ
โดยใช้สายการบินพันธมิตรและบริษัท Charter Freighters
ต่างๆ เพื่อเสริมพื้นที่ระวางในจุดที่การขนส่งหนาแน่น ด้วย
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานกับ
สายการบินพันธมิตร ท�ำให้เกิดการเกื้อหนุนในการขนส่ง หรือ
ขยายเครือข่ายในเส้นทางที่บริษัทฯไม่ได้ท�ำการบิน หรือ offline
โดยท�ำ Special Proration Agreement ขณะเดียวกันก็ได้
ให้สายการบินพันธมิตรใช้พื้นที่ระวางของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน
ด้ ว ยหลั ก การและแนวทางพั ฒ นาธุ ร กิ จ ร่ ว มในลั ก ษณะนี้
ศั ก ยภาพในการขยายเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น เพื่ อ ครอบคลุ ม
ความต้องการของลูกค้าจึงเป็นไปในลักษณะยืดหยุ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถมองไปข้างหน้าร่วมกันในการกระชับ
ความสั ม พั น ธ์ เพิ่ ม ความร่ ว มมื อ และเป็ น การร่ ว มลงทุ น
สร้างเครือข่ายในลักษณะเส้นทางประจ�ำต่อไป
บริษัทฯ ให้ความสนใจและติดตามหาโอกาสที่จะขยายการ
บริการเข้าไปในห่วงโซ่การบริการของธุรกิจ E-Commerce
โดยใช้เครือข่ายของจุดบินในภูมิภาคเป็นจุดแข็งในการรองรับ
การขนส่ง โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 1,500 ล้านคน ช่วยส่งเสริม
การเติบโตต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce
ซึ่ ง เป็ น โอกาสที่ ดี ต ่ อ ธุ ร กิ จ การขนส่ ง ทางอากาศ นอกจากนี้
บริษทั ฯ มีแผนยกระดับการบริการคลังสินค้าทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ world class standard นอกเหนื อ จาก
โครงการ GDP Certificate แล้ว บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายพื้นที่
การปฏิบัติงานในคลังอีก 1,800 ตารางเมตรในส่วนแรก และ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ก ารบริ ก ารด้ า นความปลอดภั ย ด้ ว ยการลงทุ น
กับอุปกรณ์ที่ทันสมัย ด้วยการติดตั้งเครื่อง Dual View X-ray
อีกหนึ่งเครื่อง

สภาวะการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า
ปี 2561 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
โดยรวมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ
ร้อยละ 4.3
ในขณะที่การแข่งขันของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศมี
ความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ เน้นการบริหารงานที่คล่องตัวต่อ
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การเปลี่ยนแปลงของตลาด และยืดหยุ่นในการท�ำธุรกิจกับ
ลูกค้า เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวล
ถึ ง การที่ จ ะต้ อ งไปเปรี ย บเที ย บกั บ คู ่ แ ข่ ง อื่ น ๆ บ่ อ ยครั้ ง
นอกเหนือจากการบริหารการขายปกติแล้ว บริษัทฯ มีโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อจะได้เหนือกว่าคู่แข่ง
เช่น การพัฒนาและปรับปรุงส่วน Perishable Center ในพื้นที่
คลั ง สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น Cool Center รองรั บ ความต้ อ งการทุ ก
ระดับของลูกค้าในธุรกิจของสด เพื่อที่จะเลือกใช้บริการของ
การบิ น ไทยเป็ น ล� ำ ดั บ แรกๆ บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในการขนส่งโดยใช้พื้นที่ระวางกับสายการบินพันธมิตร รวมถึง
การขนส่ ง ทางรถบรรทุ ก ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะ
Partnership เพื่อให้แข่งขันในตลาด off line ได้

หน่วยธุรกิจ
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งโดย
จัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการคลังสินค้าและ
การจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอด
และอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จัดการแบบ Cool Chain โดยจัดการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ
ในช่วงระหว่างการขนส่ง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของสินค้าที่ต้องการ และเพื่อเพิ่มโอกาสการขยายตลาดสินค้า
Perishable อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาทักษะ
บุคลากร โดยการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมมาตรฐาน GDP
(Good Distribution Practice) เพื่อรองรับการให้บริการขนส่ง
สินค้า ด้านเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานการ
ปฏิบัติการขนส่งที่ดีตาม GDP ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ส�ำหรับการให้บริการขนส่งสินค้าที่ต้องดูแลพิเศษ หรือสินค้า
ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เฉพาะ
มากกว่าสินค้าทั่วไป เช่น สินค้าที่ต้องการรักษาคุณภาพและ
ความสด บริษัทฯ ได้น�ำตู้ Temperature control หรือ ULDS
Blanket มาใช้บรรทุกสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ท�ำให้
สามารถควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ไ ด้ ตั้ ง แต่ คลั ง สิ น ค้ า ต้ น ทางไปจน
ส่งมอบที่คลังสินค้าปลายทาง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้า
จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษตลอดทั้งกระบวนการ

ด้ า นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ บริ ษั ท ฯ
ได้น�ำระบบที่มีชื่อย่อว่า “CHORUS” เพื่อทดแทนระบบเดิม
ธุรกิจการบริการคลังสินค้า
(ORCHIDS) เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และเพิ่ ม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มคุณภาพการให้บริการและพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในทุกจุด และตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า ซึ่ ง ปั จจุ บัน บริษัท ฯ
การให้บริการ โดยได้น�ำความต้องการและข้อเสนอแนะของ อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบใน Phase ที่ 2 โดยมีระบบที่
ลูกค้าผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความพึงพอใจ พัฒนาแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นและใช้ปฏิบัติงานได้แล้ว 3 ระบบ คือ
มากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการ การให้บริการการ 1. ระบบ Claim Management เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการ
จัดบรรทุกสินค้า (Build Up) ซึ่งเป็นการให้บริการจากพนักงาน
ในส่วนของการ Claim ทั้งหมด
ของบริษทั ฯ แทนการให้บริการจากตัวแทนผูส้ ง่ ออก ซึง่ นอกจาก
จะช่ ว ยสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ เ ป็ น อย่ า งดี แ ล้ ว 2. ระบบ Revenue Planning System (RPS) เป็นระบบที่
ทางบริ ษั ท ฯ น� ำ เอาข้ อ มู ล การขนส่ ง มาวิ เ คราะห์ แ ละ
ยังช่วยท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
วางแผนเพื่อน�ำไปใช้ในการขาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกด้วย
รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ทำ� การปรับย้ายอาคารส�ำนักงานออกจากพืน้ ที่ 3. ระบบ MISBO ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการจัดท�ำรายงาน
ในคลังสินค้า ท�ำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ในจัดการสินค้าขาออก
วิเคราะห์ขอ้ มูลให้กบั ผูบ้ ริหารในการวิเคราะห์ วางแผน และ
ได้กว่า 650 ตารางเมตร ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง
ตัดสินใจ
ด�ำเนินการเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเชิงสูงให้มากขึ้น เพื่อให้การใช้
พื้นที่ของคลังสินค้าได้เต็มศักยภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Warehouse Automation
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษานโยบาย วัตถุประสงค์ และ ซึ่งเป็นการเชื่อมข้อมูลของอุปกรณ์จัดเก็บในคลังสินค้าทั้งหมด
ขั้นตอนต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISAGO ที่ก�ำหนดไว้ เข้ากับระบบ CHORUS เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหาร
ในระบบคุณภาพของ IATA เรื่องการให้บริการภาคพื้นด้าน จัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดข้อผิดพลาด
ในกระบวนการท�ำงานในคลังสินค้า ซึ่งคาดว่าระบบ CHORUS
การบริการคลังสินค้าที่ได้รับการรับรองแล้ว
จะสามารถน�ำมาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบประมาณปลายปี
ด้วยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงบริการด้านการขนส่ง บริษัทฯ 2561 และบริษัทฯ ได้น�ำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
ได้ปรับปรุงพื้นที่ Perishable Center (2,000 ตรม.) บริเวณ (Tablet) มาใช้ในกระบวนการคลังสินค้าเพื่อเป็นการลดความ
Truck Dock ให้เป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ระบบการ ผิดพลาดในการเคลื่อนย้ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
คลังสินค้าด้วย

ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพื้นแบบ
เต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถให้บริการ
ครบทุ ก แบบของเครื่ อ งบิ น (All Aircraft Types) จาก
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้าภาคพืน้
มากว่า 50 ปี นับแต่เริ่มให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เป็นต้นมา แม้ว่าปัจจุบันได้ย้ายฐานการปฏิบัติงานมาอยู่ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจาก บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นผูป้ ระกอบการบริการ
ลูกค้าภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่
ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญารวม 34 ปี นับตัง้ แต่
วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ อนุ ญ าตจากท่ า อากาศยาน
นานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่
และเชียงราย ให้เป็นผูใ้ ห้บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยาน
ดั ง กล่ า วมาโดยตลอด ทั้ ง นี้ สั ญ ญาการอนุ ญ าตให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นั้น ยังคงมีการ
ด�ำเนินงานอยู่ทั้งในส่วนของของบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ
ยกเว้นท่าอากาศยานกระบี่ที่เป็นส่วนของกรมท่าอากาศยาน
• ประเภทของการให้บริการ

บริการควบคุมระวางบรรทุก และบริการวางแผนระวางบรรทุก
ค�ำนวณน�้ำหนักบรรทุก ควบคุมการบรรทุกสัมภาระสินค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ทั้งขาขึ้นและขาลง (Loading and Unloading)
โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ดูแลช่วยเหลือผู้โดยสาร
ที่ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งเที่ยวบินขาเข้า-ขาออก และผู้โดยสาร
ต่อเครื่องหรือผู้โดยสารพลาดการต่อเที่ยวบิน (กรณีเที่ยวบิน
ขาเข้าของบริษัทการบินไทยล่าช้า) ให้สามารถเดินทางต่อไปยัง
จุดหมายปลายทางได้อย่างราบรืน่ ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัย
มากที่สุด การให้บริการยังครอบคลุมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เช่น กองบังคับการตรวจ
คนเข้าเมือง กรมศุลกากรและการท่าอากาศยานฯ นอกจากนี้
ยังมีบริการพิเศษต่างๆ (Special Services) อาทิ การบริการ
เฉพาะบุคคลส�ำคัญ ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางในชัน้ หนึง่ การให้บริการ
เช็ คอิ น ล่ ว งหน้ า ทางโทรศั พท์ ส� ำหรั บผู ้ โ ดยสารชั้ น หนึ่ ง และ
เคาน์ เ ตอร์ เ ช็ ค อิ น พิ เ ศษส� ำ หรั บ ผู ้ โ ดยสารชั้ น ธุ ร กิ จ สมาชิ ก
แพลททินั่ม และสมาชิกบัตรทอง รวมทั้งการบริการผู้โดยสาร
สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่แพทย์รับรองการเดินทาง และผู้โดยสาร
ที่มีอายุต�่ำกว่า 12 ปีที่เดินทางล�ำพัง เป็นต้น
บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของหน่วยงานเอกชน (Non-Customer
Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และบริษัทเอกชนต่างๆ
ที่ต้องการให้บริษัทฯ อ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็น
พิเศษ เช่น บริการด้านการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุใน
สัญญาการให้บริการ

บริการผู้โดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร
ทั้งการให้บริการ ณ จุดบริการปกติและจุดให้บริการโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Kiosk) เอกสารการเดินทาง หมายเลขที่นั่ง
อาหารพิเศษ และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบการเดินทาง บริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services)
หรือตามที่ได้ส�ำรองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน�้ำหนัก ให้ บ ริ ก ารผู ้ โ ดยสาร สั ม ภาระ การควบคุ ม ระวางบรรทุ ก
สัมภาระของผู้โดยสาร รวมถึงบริการผู้โดยสารขาออกบริเวณ ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่มีระบุไว้
ห้ อ งพั ก ผู ้ โ ดยสารก่ อ นเข้ า อากาศยาน ให้ บ ริ ก ารตรวจทาน ในสัญญาการให้บริการ
เอกสารการเดินทาง จัดล�ำดับและระเบียบการเข้าสู่อากาศยาน
การตลาดและการแข่งขัน
และอ�ำนวยความสะดวกผูโ้ ดยสารทีอ่ อกจากอากาศยานส�ำหรับ
นโยบายการตลาดของฝ่ า ยบริ ก ารลู ก ค้ า ภาคพื้ น เน้ น การ
เที่ยวบินขาเข้า
เพิ่มสัดส่วนของบริษัทฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้าภาคพื้น
บริการห้องรับรองพิเศษ ส�ำหรับให้บริการแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึง่
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคู่แข่งอยู่อีก 2 ราย โดยฝ่าย
ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลททินั่ม และสมาชิกบัตรทอง
บริการลูกค้าภาคพื้นมีสายการบินลูกค้า 38 สายการบิน เป็น
มีบริการสปา (Royal Orchid Spa) ส�ำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง
สั ด ส่ ว นอยู ่ ร ้ อ ยละ 36 บริ ษั ท คู ่ แ ข่ ง มี สั ด ส่ ว นทางตลาดอยู ่
และชัน้ ธุรกิจ นอกจากนีย้ งั มีหอ้ งรับรองแบบ Exclusive Service
ร้อยละ 56 ส่วนสายการบินที่มีการบริการภาคพื้นด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการให้บริการห้องรับรองพิเศษแบบเดินทางเป็นหมู่คณะ
มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 8 และสายการบินที่มีการบริการภาคพื้น
บริการด้านสัมภาระ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระ ด้ ว ยตนเองซึ่ ง ถื อเป็ นเป้ า หมายที่ บริ ษั ทฯ จะรุ กเข้ า ไปเสนอ
สูญหาย และซ่อมแซมหรือชดใช้กรณีกระเป๋าช�ำรุดเสียหาย ให้บริการแก่สายการบินเหล่านี้ด้วย
รวมถึงให้บริการน�ำสัมภาระล่าช้าส่งให้กับผู้โดยสารถึงที่พัก
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมิภาคที่เชียงใหม่
รวมถึงติดตามและจัดเก็บสิ่งของลืมบนเครี่องบิน
หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนั้น จะมีคู่แข่งอยู่เพียง
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แห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษทั ฯ จะมากกว่า
ร้อยละ 80 ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็นตลาด ที่มีอุปสงค์
(Demand) มาก ทั้งสายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และ
แบบเช่าเหมาล�ำ (Charter) รวมทั้งสายการบินราคาประหยัด
(Low Cost Carriers) ซึ่งจะมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น แบบเหมาล� ำ (Charter Flight)
ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศจะพิจารณาด�ำเนินการตามที่
สายการบินขอใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ณ ท่าอากาศยานนัน้ พร้อมทัง้ หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการ
อ�ำนวยความสะดวกโดยรวมถึงเที่ยวบินที่มีภารกิจพิเศษต่างๆ
ด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดให้บริการท่าอากาศยาน
ดอนเมืองของบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่
ปี 2557 เป็นโอกาสในการขยายรูปแบบบริการที่จะสามารถ
เพิ่มรายได้จากการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานต่างๆ
อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
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ของสัญญา 34 ปีนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่
27 กันยายน 2583
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นมากว่า 55 ปี ในการให้บริการ
กั บ อากาศยานทุ ก ประเภททั้ ง อากาศยานของบริ ษั ท ฯ และ
สายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบของ
สัมภาระผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทั้งเที่ยวบิน
ขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการ
ขนถ่ า ยสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ที่ ข นส่ ง ด้ ว ยอากาศยานแบบ
เครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการบันไดส�ำหรับใช้ขนึ้ -ลง อากาศยาน การให้บริการ
ขนส่งผูโ้ ดยสารจากอาคารผูโ้ ดยสารไปยังอากาศยาน และ/
หรือจากอากาศยานมายังอาคารผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ฝ่ายบริการ
อุปกรณ์ภาคพื้นสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสาร VIP ด้วย
รถโดยสารพิเศษที่มีความหรูหรา และทันสมัยเหมาะสม
กับระดับของผู้โดยสารแต่ละประเภทรวมถึงการให้บริการ
ผู้โดยสารป่วยหรือทุพลภาพ

ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลกระทบอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
ภาคพื้ น ในทุ ก ๆ ท่ า อากาศยานคื อ แรงงาน เนื่ อ งจากการ
เติบโตทางด้านธุรกิจการบินส่งผลท�ำให้แรงงานที่มีอยู่ในภาค
อุตสาหกรรมการเดินอากาศหรือธุรกิจการบินมีการโยกย้าย
ไปยังสายการบินอื่นที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือแม้แต่มีการ 3. การให้บริการอากาศยานด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ช่วยติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน อุปกรณ์ส่ง
ไหลออกไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่าจ้างแรงงานที่ปรับสูง
ลมเย็ น เพื่ อ ช่ ว ยปรั บ อุ ณ หภู มิ ภ ายในห้ อ งโดยสารของ
ขึ้นหรือต�่ำกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหนื่อยจากการท�ำงานเป็นกะ
อากาศยาน การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลจากอากาศยาน
และความกดดันจากการให้บริการซึ่งทั้งบริษัทฯ เองและคู่แข่ง
การบริการเติมน�้ำดื่มแก่อากาศยานด้วยมาตรฐานสมาคม
ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IDQP/IATA Drinkingในส่วนของบริษัทฯ นั้น ได้มีการบริหารจัดการแรงงานเพื่อ
Water Quality Pool) และเป็ น ไปตามข้ อ ก� ำหนดของ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการว่าจ้างแรงงานแบบ
WHO (World Health Organization) รวมถึงการให้บริการ
จัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางานบริการ
เคลื่อนย้ายอากาศยานภาคพื้นดิน
(Out-Job) รวมทั้งหาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)
มาเสริมเพือ่ ให้มปี ริมาณแรงงานเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า 4. การให้บริการท�ำความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภท
อากาศยานจอดแวะ (Transit) และการท�ำความสะอาดขั้น
ภาคพื้นในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งบริษัทฯ
โรงเก็บ (Deep Clean) ทัง้ นี้ การให้บริการทัง้ สองประเภทนัน้
มีนโยบายในการแปรสภาพการจ้างแรงงานภายนอกของ บริษทั
อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็นการท�ำความสะอาด
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ให้เป็นพนักงาน
ควบคูไ่ ปกับการตรวจเช็คด้านความมัน่ คงการบินไปในเวลา
แบบสัญญาเพื่อสร้างความมั่นคงในการท�ำงานให้แก่พนักงาน
เดียวกันและจากความทุ่มเทและการพัฒนาด้านบุคลากร
เหล่านั้น
อย่างต่อเนื่องท�ำให้การท�ำความสะอาดภายในอากาศยาน
ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ได้ รั บ รางวั ล จาก Skytrax และได้ รั บ การชมเชยจาก
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
สายการบินลูกค้ามาโดยตลอด
ฝ่ายบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก บริ ษั ท 5. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุกเฉินทั้งกรณีฉุกเฉิน
ท่ า อากาศยานไทยฯ ให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการบริ ก ารอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ทเี่ ป็นการติดต่อจากโรคระบาด การเตรียมรับ
ภาคพื้ น ตามสั ญ ญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีร ะยะเวลา
สภาวะฉุกเฉินเมือ่ อากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้ายฐาน

ในกรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่สามารถให้บริการได้
โดยการจัดท�ำเป็นแผนป้องกันและการฝึกเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับรองรับเหตุฉกุ เฉินร่วมกับ บริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ยังมีขีดความสามารถในการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์บริการภาคพื้น
และตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสัมภาระของผู้โดยสาร (ULD/Unit
Loading Devices) ซึ่งผ่านการรับรองแหล่งซ่อม ULD จาก
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
การบริการของฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก IOSA (ตามมาตรฐาน
ของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)) มาตรฐาน
ด้านคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้านความมั่นคงการบิน
จากการตรวจประเมินจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (Transportation Security
Administration, Department of Homeland Security: TSA)
หน่ ว ยงานด้ า นความปลอดภั ย ในการเดิ น ทางของประเทศ
ออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) ท�ำให้ลูกค้า
มั่นใจว่าการใช้บริการจากฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะได้รับ
ความปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และมีความ
มั่นคงการบินสูงสุด

ศักยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยการน�ำข้อมูลจากลูกค้าทั้งข้อมูล
ด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการวัดความ
พึงพอใจมาศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการท�ำงานเพื่อให้
ลูกค้าได้รับการบริการตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ
ในการรับบริการอย่างสูงสุด
ส�ำหรับการหาลูกค้าใหม่นั้น ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้ใช้
จุ ด แข็ ง คื อ ศั ก ยภาพในการฝึ ก อบรมผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ ต าม
มาตรฐานสากล และการมีหน่วยงานควบคุมการบริการภาคพืน้
ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสินใจ ทัง้ ในสถานการณ์ปกติและ
สถานการณ์ฉุกเฉินในการน�ำเสนอให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ

นอกจากการให้ บ ริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ที่ ท ่ า อากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ แ ล้ ว ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ยั ง ให้ บ ริ ก ารที่
ท่าอากาศยานภูมิภาคอีก 10 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชี ย งราย ท่ า อากาศยานภู เ ก็ ต ท่ า อากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน
อูต่ ะเภา ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
อย่างไรก็ตามหากท่าอากาศยานนอกเหนือไปจากที่ให้บริการ
ข้างต้น มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาทิ
การบริ ก ารเที่ ย วบิ น พิ เ ศษ VVIP และ VIP โดยเครื่ อ งบิ น
กองทัพอากาศ การบริการเทีย่ วบินฮัจญ์ ทีท่ า่ อากาศยานนราธิวาส
ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นสามารถน�ำอุปกรณ์ภาคพื้นจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือท่าอากาศยานข้างเคียงมาให้
บริการได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

ปัจจัยส�ำคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น คือ อุปกรณ์และ
แรงงาน ในด้ า นของอุ ป กรณ์ ฝ่ า ยบริ ก ารภาคพื้ น ได้ จั ด ท� ำ
โครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพื้นเพื่อรองรับฝูงบินของบริษัทฯ
และสายการบินลูกค้า (Ground Equipment Services Fleet
Plan) เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการ
และทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานและการ
ซ่อมบ�ำรุงต�่ำที่สุด ส่วนในด้านแรงงานนั้น ได้ด�ำเนินการว่าจ้าง
แรงงานทั้งแบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบ
เหมางานบริการ (Out-job) โดยแรงงานจะได้รับการอบรมภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติจากฝ่ายฝึกอบรม ตามมาตรฐานของ
ท่าอากาศยาน และมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาแรงงาน
เดิมให้มีขีดความสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ได้หลาย
ประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
อุปกรณ์และมีแรงงานเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านรวมถึงมีตน้ ทุน
อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์
ภาคพื้ น ได้ จั ด ที ม งานวิ ศ วกรศึ ก ษา และจั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ มี
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เหมาะกั บ พื้ น ที่ ใ นการท� ำ งานและ
อากาศยานทุกประเภท เช่น รถลากจูงขบวนสัมภาระแบบใช้
ระบบไฟฟ้า (Electric Towing Tractor) เป็นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้า
ในการขับเคลื่อนส�ำหรับลากจูงตู้สัมภาระ เป็นการตอบสนอง
ต่อโครงการ Green Airport ซึ่งท�ำให้ประหยัดต้นทุนในการ
ด�ำเนินการและรักษาสภาพแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจครัวการบิน

การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมีคู่แข่งอยู่
1 ราย โดยฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นมีลูกค้า 52 สายการบิน
มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 46 บริษัทคู่แข่งมีสัดส่วนทางตลาดอยู่
ร้อยละ 53 ส่วนสายการบินที่มีการบริการภาคพื้นด้วยตนเอง
มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 1 ทั้งนี้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นต้องมี

หน่วยธุรกิจครัวการบิน เป็นกิจกรรมสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
ที่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลด้านบวก
ต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยสามารถท�ำก�ำไรมาโดยตลอดกว่า
สิบปี ครัวการบิน มีฐานการปฏิบัติการ 2 แห่ง คือ

51
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- ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในเขต
ปลอดอากร บนพื้ น ที่ ป ระมาณ 120,000 ตารางเมตร
ด�ำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารส�ำหรับ
เที่ยวบินระหว่างประเทศของบริษัทฯ และผู้โดยสารของ
สายการบินชั้นน�ำอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน
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- ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพื้นที่ประมาณ
40,200 ตารางเมตร ด�ำเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการ
แก่ผู้โดยสารส�ำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทฯ
และผู ้ โ ดยสารของสายการบิ น ชั้ น น� ำ อื่ น ๆ ที่ ท� ำ การบิ น
ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ ยังด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ภาคพื้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหาร เช่ น ภั ต ตาคาร ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ สถานีกรุงเทพฯ และสถานีภมู ภิ าค
ในประเทศไทย ร้านเบเกอรี่พัฟแอนด์พาย (Puff & Pie)
ด� ำ เนิ น การโดยฝ่ายครั ว การบิ น และผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ย
การให้บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ ร้านอาหาร
สวัสดิการพนักงาน เป็นต้น ในต่างจังหวัด ครัวการบิน
ยังด�ำเนินกิจการต่างๆ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ เชียงใหม่
และภูเก็ต ในการให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มภายใน
ภั ต ตาคาร ผลิ ต อาหารเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู ้ โ ดยสารของ
บริษัทฯ และสายการบินอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันครัวการบิน
ดอนเมื อ ง ได้ มุ ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
และบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น จะส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม
รายได้ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้เปิดด�ำเนินการรถจ�ำหน่ายอาหาร
เคลื่อนที่ (Puff & Pie Food Truck) เพื่อให้บริการขาย
อาหารและเบเกอรี่เคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ
ครัวการบิน เป็นผูน้ ำ� ในการผลิตอาหารและบริการแก่สายการบิน
ที่ อ อกจากสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยให้ บ ริ ก ารแก่ เ ที่ ย วบิ น
มากกว่า 70,000 เที่ยว/ปี ผลิตอาหารมากกว่า 70,000 ชุด/วัน
มีสัดส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศ ร้อยละ 72 และน�ำเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ ร้อยละ 28
นอกจากนั้นกระบวนการผลิตอาหารและบริการของครัวการบิน
ยังได้รับการรับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัย
โลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001: 2015)
ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis
Critical Control Points: HACCP) ระบบการจัดการสุขลักษณะ
ทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices: GMP)
โดยได้บูรณาการทั้ง 3 ระบบข้างต้นเป็นระบบ QHS (QualityHygiene-Safety) นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รับการรับรอง
ระบบการผลิตอาหารฮาลาล (HALAL & HAL-Q) ระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
ด้วยมาตรฐานสากลและประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการด�ำเนิน
ธุรกิจด้านอาหารของครัวการบิน มีสว่ นส�ำคัญให้สายการบินไทย
ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 จาก Skytrax
ประเภทการให้บริการอาหารบนเครือ่ งบินชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ ม
ปี 2017 (BEST ECONOMY CLASS ONBOARD CATERING)
สายการบิน All Nippon Airways (ANA) จากประเทศญี่ปุ่น
ได้มอบรางวัล GOLD PRIZE BEST MIDDLE HAUL CATERER
AWARD OF 2014 สายการบิน EVA Air (BR) จากประเทศ
ไต้หวันได้มอบรางวัล EXCELLENT CATERING SERVICE
AWARD 3 ปีติดต่อกัน คือ 2015 GOLD AWARD ในปี 2014
และ 2016 SILVER AWARD สายการบิน Air Macau (NX)
ได้มอบรางวัล OUTSTANDING CATERING PERFORMANCE
AWARDS 2016 รวมถึ ง ในปี 2017 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
สายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยม ประจ�ำปี
2017 (BEST INFLIGHT FOOD 2017) จาก IFSA Compass
Awards รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันถึง
คุณภาพและการบริการของครัวการบิน นับเป็นความภาคภูมใิ จ
ของฝ่ายครัวการบิน
สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง วิกฤตการณ์ต่างๆ
ที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อครัวการบินเช่นกัน โดยเฉพาะต้นทุน
สินค้าและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ด้วยความมุ่งมั่นของ
ฝ่ายบริหารและพนักงานที่พยายามบริหารจัดการ ปรับกลยุทธ์
ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การขยาย
ฐานลูกค้า การขยายฐานการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่ แ ข็ ง ที่ มี ร สชาติ อ าหารไทยแท้ โดยให้ บ ริ ก ารในเที่ ย วบิ น
ขากลับบางเส้นทาง การขยายสาขาธุรกิจร้านเบเกอรี่ การปรับ
ลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน การควบคุมการใช้
พลังงานเพื่อลดค่าน�้ำ/ค่าไฟฟ้า การน�ำเอาระบบบริหารมาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ (Lean Management) และประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ท�ำให้ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ
มีผลให้คา่ ใช้จา่ ยวัตถุดบิ ลดลง ผลจากการปรับโครงสร้างต้นทุน
ให้เหมาะสมต่อการแข่งขัน ท�ำให้ครัวการบินสามารถสร้าง
ผลก�ำไรที่เจริญเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กิจการอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นที่เป็นธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง ได้แก่
ธุรกิจบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ธุรกิจบริการอ�ำนวยการบิน
ธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครือ่ งบิน และธุรกิจจ�ำหน่าย
สินค้าที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้กับสายการบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งให้
บริการล้างท�ำความสะอาดล�ำตัวอากาศยานให้กับสายการบิน
ฝ่ายช่าง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุง
ต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
อากาศยานของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มเข้าประจ�ำฝูงบิน จนกระทั่ง
เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสายการบิน อีกทั้งยังช่วยให้
ปลดประจ�ำการและจ�ำหน่ายออกจากฝูงบิน ให้คงสภาพความ
ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
สมควรเดินอากาศ โดยให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และ การซ่อมบ�ำรุงอากาศยานเป็นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทั้งด้าน
องค์กรต่างๆ ที่ควบคุมสายการบินพาณิชย์ตามที่บริษัทฯ ตกลง บุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
รับที่จะผูกพัน ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายช่างยังให้บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของสายการบินลูกค้า ให้ทนั เทคโนโลยีอากาศยานทีเ่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว เพือ่ มุง่ เน้น
ให้ ผู้ โ ดยสารและผู ้ ที่ ใ ช้ ง านอากาศยานที่ ฝ่ า ยช่ า งให้ บ ริการ
อีกด้วย
ได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด
การซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของฝ่ายช่างประกอบด้วยงานหลัก
ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง  
ดังนี้

ธุรกิจบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน  

1. งานซ่อมบ�ำรุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance)
เป็ น การให้ บ ริ ก ารตรวจทางเทคนิ ค และการซ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยานทุกครั้งที่มีการจอดแวะ (Transit) การบินกลับ
ต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน (Night
Stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง
และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. งานซ่อมบ�ำรุงย่อย (Light Maintenance) เป็นการให้
บริการตรวจทางเทคนิคและการบ�ำรุงรักษาอากาศยาน
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ด� ำเนินการที่ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน ฐานปฏิ บั ติ ก ารสุ ว รรณภู มิ ดอนเมื อ งและ
อู่ตะเภา
3. งานซ่อมบ�ำรุงขั้นโรงงาน (Heavy Maintenance) เป็น
การให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบ�ำรุงรักษา อากาศยาน
ทั้งล�ำตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine)
อุ ป กรณ์ (Component) และส่ ว นประกอบต่ า งๆ
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ด� ำเนินการที่ศูนย์ซ่อม
อากาศยานฐานปฏิ บั ติ ก ารดอนเมื อ ง อู ่ ต ะเภา และ
สุวรรณภูมิ
การด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของฝ่ายช่างในแต่ละงาน
ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น ฝ่ายช่างต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รับการรับรองขีดความ
สามารถจากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
และจากองค์กรควบคุมการบินต่างๆ เช่น องค์การบริหารการบิน
แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (Federal Aviation Administration FAA) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
(European Aviation Safety Agency - EASA) เป็นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแล้ว ฝ่ายช่าง
ยังให้บริการท�ำสีล�ำตัวอากาศยาน (Exterior Aircraft Painting)

กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอ�ำนวยการบิน
การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการจ�ำหน่าย
สินค้าที่ระลึก
• การให้บริการอ�ำนวยการบิน (Dispatch Services) การให้
บริการอ�ำนวยการบินเป็นการให้บริการวางแผนการบิน
และจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์
อากาศ รวมทั้งเอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เที่ยวบิน
ของบริษทั ฯ และเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบการบิน และข้อก�ำหนดตามที่ระบุในสัญญา
เพื่อให้เที่ยวบินสามารถปฏิบัติการบินไปถึงที่หมายอย่าง
ปลอดภัย
• การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on
Board) ในปี 2560 บริษัท King Power Marketing and
Management Co., Ltd. เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการขายสินค้า
ปลอดภาษีบนเครือ่ งบินของบริษทั ฯ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้โดยสาร
• การจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก (THAI Shop) บริ ษั ท ฯ ได้
ด�ำเนินการเปิดร้านจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง
ประกอบด้วย ส�ำนักงานใหญ่ของบริษทั ฯ ส�ำนักงานหลานหลวง
ส� ำ นั ก งานสี ล ม ส� ำ นั ก งานเชี ย งใหม่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
(Operation Center: OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และส�ำนักงานหลักสี่ อีกทั้งได้เปิดจ�ำหน่ายสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการขายให้มากขึน้ และ
รองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับนานาชาติและ
บริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์
ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงินและด�ำเนินการจัดส่ง
ให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับความสะดวก
ในการซื้อสินค้าง่ายขึ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความส�ำคัญ
กับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ท่ามกลางความเสี่ยงจากหลายปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการด�ำเนินการระยะสั้นและระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึง
การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน
การปลูกฝังการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) อันประกอบด้วย
กรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ก รรมการอิ ส ระร่ ว มอยู ่ ด ้ ว ย และฝ่ า ยบริ ห ารก� ำ หนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริ ห าร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งก�ำกับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดล�ำดับความส�ำคัญ ส�ำหรับวางมาตรการป้องกัน แก้ไข
ควบคุม และจัดการปัจจัยความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO)
ประกอบกั บ มี ก ารรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้
มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายขององค์กรใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน

เพือ่ ป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความ
ไม่แน่นอน พร้อมกับสนับสนุนให้การด�ำเนินแผนฟื้นฟูกิจการ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีการ
บูรณาการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเข้ากับแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงและความ
สัมพันธ์ของความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งได้ด�ำเนินการจัดท�ำดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็นเครื่อง
เตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Enterprise-wide Risk Management System)
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเอื้อต่อการเชื่อมโยง
การจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหาร
จัดการอื่นๆ ของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำมันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายน�้ำมันอากาศยานเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจการบิน โดยบริษัทฯ มีต้นทุนค่าน�้ำมันอากาศยานคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 27.5 ของค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ซึ่งราคา
น�้ำมันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มี
การจัดท�ำประกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
น�้ำมัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น�้ำมันอากาศยาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ำมันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริ ษั ท ฯ มิ ใ ช่ เ ป็ น การแสวงหาก� ำ ไร แต่ เ ป็ น การชะลอและ
ลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน�้ำมันฯ หากราคามีการปรับตัวสูง
ขึ้น ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ำมันฯ ให้ค่าใช้จ่ายน�้ำมันฯ ของบริษัทฯ เป็นไปตาม
งบประมาณที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกั น ความเสี่ ย ง
ราคาน�้ำมันฯ ล่วงหน้าไว้ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 66 ของ
ปริมาณการใช้ ทั้งนี้ระหว่างปีการด�ำเนินงาน บริษัทฯ ได้มี
การบริหารจัดการปรับปรุงธุรกรรมประกันความเสีย่ งราคาน�ำ้ มันฯ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน�้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าน�้ำมันส่วนเพิ่ม
ของบริษัทฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมันได้บางส่วน
ขึ้ น อยู ่ กั บ สภาวะของตลาด การแข่ ง ขั น ความผั น ผวนของ
ราคาน�้ ำ มั น อากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายน�้ำมันอากาศยานที่มีการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้ ง ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำ มั น คงคลั ง (Fuel Stock
Management) และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Management)

ความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศกว่า 50
สกุลเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 63 ของรายได้รวมทั้งหมด
บริ ษั ทฯ ได้ ด� ำ เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ยงอั น เนื่ อ งจากความ
ผั น ผวนของอั ต ราแลกเปลี่ ย นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก าร
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุลเดียว
กับรายได้มากที่สุด หลังจากนั้นบริษัทฯ บริหารกระแสเงินสด
โดยจัดการแลกเปลี่ยนเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็นเงิน
สกุลเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ เช่น ค่าใช้จ่ายน�้ำมัน
ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และปรับโครงสร้างเงินกู้
ในสกุ ล เงิ น ต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สกุ ล เงิ น ของเงิ น สดสุ ท ธิ
จากการด�ำเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับ
ลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป
โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนของ
รายการผลก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Cross
Currency Swap (CCS) ในช่วงที่ตลาดเงินเอื้ออ�ำนวย และ
การแลกเปลี่ ย นล่ ว งหน้ า (Forward) เพื่ อ จั ด หาเงิ น ช� ำ ระ
ค่าใช้จ่าย และหนี้ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการกู้เงินระยะยาวเพื่อซื้อ
เครื่องบิน A350-900 จ�ำนวน 2 ล�ำ โดยเป็นเงินเยน จ�ำนวน 1
ล�ำ และเงินเหรียญสหรัฐฯ จ�ำนวน 1 ล�ำ ด�ำเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้จ�ำนวน 8,000 ล้านบาท ซึ่งด�ำเนินการท�ำ CCS
จ�ำนวน 2 รายการ โดยเป็นการเปลี่ยนหนี้จากเงินสกุลบาท เป็น
เงินเยน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กู้เงินระยะสั้นต่อจากกระทรวง
การคลังในรูปแบบการออกตราสาร ECP จ�ำนวน 130 ล้าน
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เหรียญสหรัฐฯ รวมถึงด�ำเนินการใช้การแลกเปลี่ยนทันที (Spot)
และการแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward) จากสกุลเงินอื่นเป็น
สกุลเงิน USD ส�ำหรับค่าใช้จ่ายน�้ำมัน ค่าเช่าเครื่องบิน ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว
ในเงินสกุลหลักภายหลังจากการท�ำ CCS ดังนี้ USD 2% EUR
38% JPY 21% และ THB 32% CHF 7% (ไม่รวมภาระผูกพัน
ค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการด�ำเนินงาน)
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เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งทวี ป ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาด
ในเส้นทางบินยุโรป และเส้นทางบินออสเตรเลีย

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางตอบสนองการแข่งขันโดยมีการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานของแต่ละเส้นทางบินอย่างใกล้ชิด
โดยตรวจสอบความเหมาะสมของจ�ำนวนที่นั่งเสนอให้บริการ
และจ�ำนวนผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ และปรับปรุงความถีข่ องเทีย่ วบิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงการบริหารรายได้และ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ราคา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองการแข่งขันด้าน
ราคาอย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการของตลาด พัฒนา
บริ ษัท ฯ มี น โยบายบริหารความเสี่ย งจากความผันผวนของ
ประสิทธิภาพความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตรให้เชื่อมต่อ
อัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest Rate
เส้นทางบินของบริษัทฯ กับกลุ่มสายการบินพันธมิตรในการ
Swap (IRS) เพื่ อ แปลงอั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว ที่ มี แ นวโน้ ม
ขยาย Network ไปจุดต่างๆ ให้มากขึ้น อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น มาเป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ หรื อ ด� ำ เนิ น การ
การขายและการจัดจ�ำหน่ายด้าน Web Sales ให้สะดวกและ
Restructure ธุ ร กรรม CCS หากท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถ
ทันสมัย มีการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ลดต้นทุนทางการเงินได้ในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกจุดบริการ และด�ำเนิน
2560 บริษัทฯ มีสัดส่วนของภาระหนี้สินระยะยาวภายหลัง
โครงการบริ ห ารจั ด การรายได้ เ สริ ม Ancillary Revenue
การ Swap ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่
โดยหารายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์และบริการ ในการตอบสนอง
เท่ากับร้อยละ 38 ต่อ 62 (ไม่รวมค่าเช่าเครือ่ งบินเพือ่ การด�ำเนินงาน)
ความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกจุดบริการ รวมทั้งได้พัฒนา
ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผล
ปรับปรุงโครงการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อรักษาลูกค้า
ให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณ 583 ล้านบาท
และจูงใจให้มีการกลับมาเลือกใช้บริการอย่างสม�่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจการบิน

จากนโยบายเปิดเสรีการบินของประเทศไทย ท�ำให้ทกุ สายการบิน
เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ทั้งสายการบินที่ให้บริการอยู่เดิม
ได้เพิ่มปริมาณการผลิตผ่านเข้าและออกประเทศไทยมากขึ้น
และสายการบินใหม่ที่เปิดเส้นทางบินเข้าและออกประเทศไทย
ท� ำ ให้ ก ารแข่ ง ขั น ทวี ค วามรุ น แรง ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากปริ ม าณ
การสั่งซื้อเครื่องบินของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและ
สายการบินต้นทุนต�่ำทีจ่ ะเพิม่ อย่างมากในช่วง 5 - 10 ปี ข้างหน้า
รวมทั้งการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต�่ำ
ในประเทศไทย จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย ซึ่งเป็นผลมาจาก
การก�ำหนดราคาของสายการบินต้นทุนต�่ำ และสายการบิน
ต้นทุนต�่ำยังมีการปรับตัวโดยการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
จากแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point-to-Point) เป็นลักษณะเชือ่ มโยง
เครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่มมากขึ้น นอกจากนั้น
แล้ ว การปลดธงแดงขององค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า ง
ประเทศ (ICAO) ท�ำให้สายการบินเพิม่ การให้บริการในเส้นทางบิน
ระยะกลางได้ แ ก่ จี น ญี่ ปุ ่ น เกาหลี รวมไปถึ ง การแข่ ง ขั น
ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ของเส้ น ทางบิ น ระยะไกลที่ ท� ำ การบิ น
โดยสายการบิ น ตะวั น ออกกลางที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบ
ท� ำ การบิ น ข้ า มทวี ป จากทวี ป ยุ โ รป ไปทวี ป ออสเตรเลี ย
โดยไม่ ผ ่ า นประเทศไทย และใช้ ต ะวั น ออกกลาง เป็ น จุ ด

ความเสี่ ย งจากกรณี ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทย (กพท.) ไม่ผ่านการตรวจประเมินของ ICAO
ตามที่ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ของ
ประเทศไทยได้ถูกตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit
Program: USOAP) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) และ
พบข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อความปลอดภัย (Significant
Safety Concern: SSC) โดยปรากฏสัญลักษณ์ธงแดงที่ชื่อ
ประเทศไทยในเว็บไซต์สาธารณะของ ICAO ตั้งแต่วันที่ 18
มิถุนายน 2558 ส่งผลให้หน่วยงานก�ำกับด้านความปลอดภัย

การบิ น พลเรื อ นของประเทศต่ า งๆ ขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทย และ
ได้ ด� ำ เนิ น การมาตรการเข้ ม งวดในการก� ำ กั บ ดู แ ลความ
ปลอดภัยด้านการบินกับสายการบินของประเทศไทย
บริษัทฯ ได้ติดตามและด�ำเนินการตามแผนหลักเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากกรณีข้างต้น โดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยการบินจากทุก
องค์กรสากล มุ่งเน้นให้มีระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภั ย ในระดั บ สู ง (Safety & Quality
Management System) ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรั บ การตรวจสอบความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ก ารบิ น
ในทุ ก ๆ ด้ า น ซึ่ ง ผลการตรวจสอบที่ ผ ่ า นมาเป็ น ที่ น ่ า พอใจ
เป็นอย่างยิ่งมาโดยตลอด
บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ
และหน่วยงานก�ำกับด้านความปลอดภัยการบินของประเทศ
ต่างๆ ที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับข้อบกพร่องอย่างมีนัยส�ำคัญของ
กรมการบินพลเรือน จึงได้รเิ ริม่ โครงการมาตรฐานความปลอดภัย
เหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น ของบริ ษั ท ฯ และน� ำ
มาตรฐานของ European Aviation Safety Agency (EASA)
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ จากองค์ ก รการบิ น ทั่ ว โลกมาเป็ น ต้ น แบบ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นสายการบินที่สามารถบินเข้าสู่
น่ า นฟ้ า ของทุ ก ประเทศได้ อ ย่ า งภาคภู มิ ใ จ โดยบริ ษั ท ฯ
ได้ด�ำเนินการยื่นขอเป็น Third Country Operators (TCO)
ของสหภาพยุโรป และได้รับ TCO Authorization จาก EASA
แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ท�ำให้บริษัทฯ คงสิทธิในการ
ได้รับอนุญาตให้ท�ำการบินเข้ายุโรป แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ
มี ม าตรฐานความปลอดภั ย ในระดั บ สู ง นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ
ได้ จั ด ท� ำ แผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business
Continuity Plan) รวมทั้งได้มีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับในสถานการณ์สมมติกรณีต่างๆ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ที่มีต่อผู้โดยสาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อจ�ำกัดต่างๆ รวมไปถึง
ผลกระทบทางด้านการเงิน

แคนาดา ได้มีการประชุม ICAO SSC Committee พิจารณา
เห็นชอบให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่อง
ทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns)
และด้วยผลจากมติดังกล่าว สถานภาพในเว็บไซต์ของ ICAO
ในส่วนของ Safety Audit Results ซึ่งเคยมีรูปธงแดงอยู่ด้าน
หน้ า ชื่ อ ประเทศไทยได้ รั บ การถอดออก ท� ำ ให้ ป ระเทศไทย
สามารถ “ปลดธงแดง” ได้ส�ำเร็จ ซึ่งท�ำให้หน่วยงานก�ำกับด้าน
ความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นของประเทศต่ า งๆ กลั บ มา
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในมาตรฐานความปลอดภั ย ของสายการบิ น
ของประเทศไทย

ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย
การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงท�ำให้บริษัทฯ อาจได้รับ
ผลกระทบจากการชะลอตั ว ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
อันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่ า งประเทศ อาทิ ภั ย ธรรมชาติ โรคระบาด
ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
รวมถึ ง ปั จ จั ย การเมื อ งและเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ฯลฯ
ซึ่ ง อาจส่ ง ผลทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center: CMOC)
และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ (Crisis Management
Center: CMC) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดย
จะเข้าบริหารจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง
ให้มีการประเมินความเสี่ยง การก� ำหนดมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกัน รวมถึงการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับ
ความรุ น แรงของความเสี่ ย งและผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดท�ำการประเมินเพื่อปรับปรุง
ความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปทุกปี และมีการประเมินปัจจัย
และแนวโน้ ม ต่ า งๆ ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
บริ ษั ท ฯ ได้ ด� ำ เนิ น การท� ำ Re-AOCR (Re Air Operator ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
Certificate Requirements) ของส�ำนักงานการบินพลเรือน อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารพิ จ ารณา
แห่ ง ประเทศไทย (กพท.) โดยบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ AOC ใหม่ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ
เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่ ง การท� ำ Re-AOCR การเปิดท�ำการบินสถานีใหม่ การพิจารณาความร่วมมือเทีย่ วบิน
รหัสร่วม (Codeshare) เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะ
เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปลดธงแดงออกจาก กพท.
วิกฤต เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ส�ำนักงานใหญ่ขององค์การการบิน
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ ฝึกซ้อม
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นครมอนทรีออล ประเทศ
อย่างสม�่ำเสมอ และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบิน
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หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถบูรณาการความร่วมมือ
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทั้งเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่
บริ ษั ท ฯ และเพิ่ ม ความมั่ น ใจในการเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสาร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสื่อสารที่รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
(Speedy Communications and Effective Public Relations)
โดยเฉพาะกรณีวิกฤตการณ์และภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบกับ
บริษัทฯ เช่น กรณีภูเขาไฟอากุงที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เป็นต้น

ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
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ธุรกิจการบินที่บริษัทฯ ด�ำเนินการอยู่มีกิจกรรมที่หลากหลาย
และมีจำ� นวนมาก ท�ำให้ใช้บคุ ลากรเป็นจ�ำนวนมาก แต่บคุ ลากร
ส่วนใหญ่มีความรู้เฉพาะเรื่อง (Specialist) มากกว่าที่จะมี
ความสามารถหลายด้าน (Multi-skill) ท�ำให้องค์กรขาดความ
คล่องตัวในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุคลากร อีกทั้งการจ�ำกัด
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ท�ำให้พนักงานไม่ได้รับ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและอาจไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานโดยก�ำหนดผลการปฏิบัติงาน และ
ผลตอบแทนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้กับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ และ
ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท�ำให้พนักงานขาดแรงจูงใจและ
อาจไม่สามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ นอกจากนี้
ใน 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ พยายามผลักดันการปรับปรุง
กระบวนการในการท�ำงาน ทั้งการปรับลด ควบรวม หรือเปลี่ยน
กระบวนการท� ำ งานในแต่ ล ะหน่ ว ยงานเพื่ อ จะได้ จั ด สรร
พนักงานได้อย่างเหมาะสม ก่อนที่จะพิจารณารับพนักงานเพิ่ม
แต่การด�ำเนินการมีความล่าช้า ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นอาจเป็น
ข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามสภาพ
การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
บริ ษั ท ฯ ได้ มุ ่ ง เสริ ม สร้ า งพนั ก งานให้ มี ขี ด ความสามารถ
มีผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
พัฒนาโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และอัตรา
ก�ำลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ (Develop Organization,
Reprocess and Manpower Align with Business Strategy)
พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Improve Performance
Management) การบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและ
การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent Management and
Succession Planning) และ โครงการพัฒนาศักยภาพทั้ง
Soft Skill และ Hard Skill รวมทั้งโครงการยกระดับการปลูกฝัง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รและคุ ณ ค่ า หลั ก ในจิ ต ส� ำ นึ ก ของพนั ก งาน

(Embed Corporate Culture and Core Values in THAI DNA)
เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาวิถีปฏิบัติของพนักงานสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจเชิง Customer Centric คือ
พฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) ก�ำหนดวิธีการให้
บริการของสายการบิน และความพึงพอใจในการบริการเป็น
ปั จจั ยหลั กปั จจั ยหนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ลูกค้ า ยั ง คงใช้ บริ การอยู่อ ย่า ง
ต่อเนื่อง ดังนั้นคุณภาพการบริการและอัตราความพึงพอใจ
ของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งส�ำหรับเพิ่มยอดรายได้
ของสายการบินในปัจจุบัน นอกจากนั้น ความคุ้มค่าเงินก็ยัง
เป็ น กลจั กรส� ำ คั ญ ที่ ลูกค้ า พิ จ ารณาในการเลื อกสายการบิน
ประกอบกับความคาดหวังของผู้โดยสารที่จะได้รับการบริการ
ตามความชอบและรสนิ ย มที่ แ ตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะบุ ค คล
(Personalized Services/Offers)
บริษทั ฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)
แบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์
และการบริการให้เป็นไปตามค�ำมั่นสัญญาการส่งมอบที่ให้
ไว้กบั ลูกค้า ซึง่ การประเมินมีทงั้ การประเมินเชิงรุก จากการตรวจ
ติดตามคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
(Service Operation Procedure) ด้วยการสุม่ ตรวจการปฏิบตั งิ าน
แบบไม่ แ จ้ ง (Mystery Shopping) และการตรวจติ ด ตาม
คุณภาพตามข้อตกลงการบริการ (Service Level Agreement)
ที่เป็นข้อก�ำหนดร่วมกับหน่วยงานหลักของแต่ละจุดบริการ
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่ด�ำเนินการจาก
หน่วยงานภายใน (In-house Survey) และการประเมินความ
พึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนการส�ำรวจเฉพาะเรื่อง เพื่อมุ่งเน้นในประเด็น
ที่ต้องการทราบความต้องการของลูกค้า ท�ำการสังเคราะห์
ร่วมกับการประเมินแบบเชิงรับ คือ การรับข้อมูลป้อนกลับจาก
ลูกค้า (Customer Feedback) เพื่อน�ำมาพัฒนาและปรับปรุง
ข้ อ บกพร่ อ ง (Corrective Action) ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ลู ก ค้ า
คาดหวัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการเสริมสร้างความภักดี
ของลูกค้าประจ� ำ และพัฒนาความเป็นเลิศด้านการบริการ
ลู ก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยให้ ทุ ก
จุดบริการมีศกั ยภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า ทั่ ว โลก เช่ น โครงการ
System Integration for Customer Service Excellence
อี ก ทั้ ง ร่ ว มจั ด ตั้ ง และขั บ เคลื่ อ นคณะกรรมการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงการบริการ (คพป.) เพื่อปรับปรุงการบริการในทุกจุด
บริการรวมทั้งการพัฒนาแผนงานต่างๆ ของ Service Ring

ในส่วนของมาตรการในการกู้คืนระบบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส�ำรองเพื่อท�ำงานทดแทน โดยออกแบบการกู้คืน
ตามระดับผลกระทบของระบบนั้นๆ ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงการจัดให้มีศูนย์คอมพิวเตอร์สองศูนย์ท�ำงานทดแทนกัน
แต่ เ นื่ อ งจากศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ทั้ ง สองศู น ย์ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่
เดี ย วกั น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจึ ง ได้ ท� ำ โครงการย้ า ยศู น ย์
คอมพิวเตอร์หนึ่งออกไปตั้งอยู่นอกพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่ม
ด�ำเนินการตามแผนการปรับปรุงที่วางไว้

ความเสี่ ย งจากกฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ ซึ่ ง อาจส่ ง
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ให้เกิดการพัฒนาการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องที่จะสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายและ
แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(Competitive Advantage) ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์
บริ ษั ท ฯ จ� ำ เป็ น ต้ อ งพึ่ ง พาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะระบบ
ส�ำรองที่นั่ง (Reservation System) ระบบสนับสนุนการบริการ
ภาคพื้น (Ground Services Support System) ระบบสนับสนุน
โปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus System) ระบบ
สนับสนุนการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (Cargo Services
System) ระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารการบิ น (Flight
Operation System) และระบบการขายผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet Sales) โดยหากระบบดังกล่าวถูกคุกคามจากภัย
ทางไซเบอร์ จนระบบไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ หรื อ ข้ อ มู ล
ชั้นความลับ เช่น ข้อมูลลูกค้า ถูกโจรกรรมและน�ำไปเปิดเผย
โดยมิชอบ หรือข้อมูลสารสนเทศถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็จะ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและมีนัยส�ำคัญ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของการสูญเสียรายได้ ชื่อเสียง ความ
พึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริการของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ จึงได้ก� ำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นความเสี่ยงระดับ
องค์กร และให้มีมาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี
การด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การป้องกันและตรวจจับ
มั ล แวร์ ที่ ม าจากอิ น เทอร์ เ น็ ต และอี เ มล์ การป้ อ งกั น และ
เฝ้าระวังการโจมตีเครือข่าย การประยุกต์ใช้กรอบการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security Framework) โดยได้
จัดท�ำแผนการปรับปรุงการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber
Security Roadmap) ตามกรอบดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรับมือ ซึง่ จะครอบคลุมทัง้ การป้องกัน (prevent) การตรวจจับ
(detect) การรับมือ (response) และการกู้คืนระบบ (recover)

การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จ�ำเป็นต้องอยู่ภายใต้การบังคับ
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประกอบกิจการสายการบิน
รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อ�ำนาจการ
ควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการตีความ
ของกฎระเบี ย บหรื อ การออกกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และท�ำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิเช่น สหภาพยุโรป
ได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบุคคลซึ่งมี
เชื้อชาติและถิ่นพ�ำนักถาวรในภาคพื้นยุโรป (EU) (General
Data Protection Regulation : GDPR) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ให้สิทธิและเสรีภาพแก่เจ้าของข้อมูล และให้ทุกประเทศ
สมาชิก EU ใช้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกัน
กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม
2561 และมีบทลงโทษส�ำหรับธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามเป็นค่าปรับ
ซึ่งมีเพดานค่าปรับที่สูงถึง 20 ล้านยูโรหรือ 4% ของรายได้
ทั้งปีของบริษัทฯ ขึ้นกับจ�ำนวนใดมากกว่า บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความเสี่ยงของการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง
คณะท� ำ งานเพื่ อ ศึ ก ษา ประเมิ น ผลกระทบ และจั ด ท� ำ แผน
การปรับปรุงให้เป็นไปตาม GDPR

ความเสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ห รื อ การลงทุ น ของ
ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสิ น ถื อ หุ ้ น ในบริ ษั ท ฯ ร้ อ ยละ 53.16 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงท�ำให้กระทรวงการคลัง
สามารถควบคุ ม มติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ เ กื อ บทั้ ง หมดไม่ ว ่ า
จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมาย
หรื อ ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ ต ้ อ งได้ รั บ เสี ย ง 3 ใน 4
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้น
ใหญ่เสนอได้
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ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษเป็น
ชื่อย่อ THAI
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center
Cargo Contact Center
Royal Orchid Holiday

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
THAI
บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
0107537001757
www.thaiairways.com
+66 2545 1000, +66 2025 1000
+66 2356 1111
+66 2137 4200
+66 2356 2888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนช�ำระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10
ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
ช�ำระแล้ว การถือหุ้น
(ล้านบาท)
(%)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9180

บริการด้านคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการส�ำรองที่นั่งโดยสาร
และบริการเดินทางอื่นๆ
ให้กับตัวแทนจ�ำหน่าย

สามัญ

15.00

55.00

บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
183 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678 โทรสาร 0-2228-6944

บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ

สามัญ

2,272.00

21.80

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535

บริหารจัดการเรื่องบุคลากร
ให้กับบริษัทฯ

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.98
1.02

49.00
(มีอ�ำนาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-4603 โทรสาร 0-2545-4602

บริการฝึกอบรมด้านการบิน

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.98
1.02

49.00
(มีอ�ำนาจ
ควบคุม)

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158

บริการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ท่องเที่ยว

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.49
0.51

ถือหุ้น
ผ่านบริษัท
วิงสแปน
เซอร์วิสเซส
49.00
(มีอ�ำนาจ
ควบคุม)

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-8888 โทรสาร 0-2117-8895

บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า

สามัญ

1,800.00

100.00
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน สัดส่วน
ชนิดของหุ้น ช�ำระแล้ว การถือหุ้น
(ล้านบาท)
(%)

บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต
โฮเต็ล จ�ำกัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

120.00

40.00

บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ต�ำบลไม้ขาว
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

ครัวการบิน

สามัญ

100.00

30.00

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน)
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-6646

โรงแรม และร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
171/2 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900 โทรสาร 0-2834-8999

คลังเชื้อเพลิงและบริการ
เติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบิน

สามัญ

637.50

22.59

สามัญ

1,017.78

30.00

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด โรงแรมและร้านอาหาร
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46 โทรสาร 0-2131-1189

บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ประเภทหลักทรัพย์

สถานที่ติดต่อ

หุ้นสามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
SET Contact Center 0-2009-9999
E-mail: SETContactCenter@set.or.th
Website: http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783
ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2557

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์และกองทุน ชั้น 5 A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1824, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270

ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2555

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฎิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�ำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4 โทรสาร 0-2626-7543

ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 1/2560

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5690 โทรสาร 0-2683-1297

ครั้งที่ 1/2554

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�ำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7591, 0-2626-7508
โทรสาร 0-2626-7543
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนช�ำระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจ�ำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้
สัดส่วน
จ�ำนวนหุ้น
ล�ำดับที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
การถื
อหุ้น
สามัญ
(ร้อยละ)
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1

กระทรวงการคลัง

1,113,931,061

51.03

2

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

3

กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

4

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด

59,897,356

2.74

5

ธนาคาร ออมสิน

46,409,885

2.13

6

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

17,580,944

0.81

7

นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ

17,281,400

0.79

8

นายวิชัย คณาธนะวนิชย์

13,225,500

0.61

9

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

12,943,100

0.59

10

CHASE NOMINEES LIMITED

12,396,271

0.57

11

ผู้ถือหุ้นอื่น

559,031,236

25.61

ยอดรวมทุนช�ำระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,055,672,408

94.18

127,099,509

5.82

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ท�ำให้บริษัทฯ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการท�ำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการด�ำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

AIRBUS A 350-900

การออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้ของบริษัทฯ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่นักลงทุน จ�ำแนกตามรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้
• หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554
• หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ได้แก่ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552
• หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
ได้แก่ หุ้นกู้ 1/2555, 2/2555, 3/2555,1/2556, 2/2556, 1/2557, 2/2557, 1/2558, 2/2558,1/2559 และ 1/2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิก่อนผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�ำเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบการจ่าย
หรืองดจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่า
บริษัทนั้นจะมีก�ำไรในปีนั้นก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนด
ไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
ด้วยการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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AIRBUS A 380-800

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ที่ประชุมใหญ่
ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดเป็ น ครั้ ง คราว และกรรมการไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ น
ราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�ำแหน่ง และจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อและต�ำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ (1)

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
4. นางปรารถนา มงคลกุล
5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
7. นายพินิจ พัวพันธ์
8. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์
10. นายสมชัย สัจจพงษ์
11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
12. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม(2)
คณะกรรมการบริษัทฯ /
จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุม
ขณะด�ำรงต�ำแหน่ง (ครั้ง)

ช่วงระยะเวลา (3)
การด�ำรงต�ำแหน่ง

12/12
6/8
6/7
9/10
1/1
9/12
1/1
10/12
8/8
6/12
10/12
2/12

21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63
21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63
14 มิ.ย. 60 - เม.ย. 62
28 ก.พ. 60 - เม.ย. 61
20 ธ.ค. 60 - เม.ย. 61
21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63
20 ธ.ค. 60 - เม.ย. 61
22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62
21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63
21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63
22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62
23 พ.ย. 58 - เม.ย. 61

หมายเหตุ:
(1)
ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ
(2)
ระบุเฉพาะ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งปกติ
(3)
ช่วงระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งระบุเฉพาะวาระปัจจุบัน
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เจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีตำ� แหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร(1) จ�ำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร(1)

ต�ำแหน่ง

1. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
		
2. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
3. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
		
4. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
5. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
6. นางภัครา เรืองสิรเดโช
7. นายดนุช บุนนาค
8. นางสุวิมล บัวเลิศ
		
9. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
		
10. นายอริชัย นุ่มลมุล
11. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
ที่ปรึกษา กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (2)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัว่ ไป
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รักษาการ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล

หมายเหตุ :
เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามค�ำนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(2)
ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(1)

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และเจ้าหน้าที่บริหาร
ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้

คณะกรรมการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการ
ชุดยอยตางๆ (1)
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ
องคประธานศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ

กรรมการผูอำนวยการใหญ (2)
ที่ปร�กษากรรมการผูอำนวยการใหญ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

คณะกรรมการ
ฝายบร�หารงานนโยบายฯ
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รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)
สนับสนุนการถวายบินแกองคประธาน
ศูนยสนับสนุนการปฏิบัติการ

สายทรัพยากรบุคคล
และบร�หารทั่วไป
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

สายรายไดเสร�มองคกร
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

ฝายชาง
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

สายการเง�นและการบัญชี
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

สายการพาณิชย
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

สายกลยุทธองคกรและพัฒนาอยางยั่งยืน
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)
สายบร�หารงานกฎหมาย
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)

หมายเหตุ :
(1)
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
(2)
คือ “ผู้บริหาร” ตามค�ำนิยาม ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอำนวยการใหญ

คณะกรรมการบร�หารหนวยธุรกิจ
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หนวยธุรกิจบร�การการบิน
รองกรรมการผูอำนวยการใหญ (2)
ฝายสนับสนุนการบร�การธุรกิจการบิน
ผูอำนวยการใหญ
ฝายครัวการบิน
กรรมการผูจัดการ (ระดับผูอำนวยการใหญ)
ฝายบร�การลูกคาภาคพ�้น
กรรมการผูจัดการ (ระดับผูอำนวยการใหญ)
ฝายบร�การอุปกรณภาคพ�้น
กรรมการผูจัดการ (ระดับผูอำนวยการใหญ)
ฝายการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ
กรรมการผูจัดการ (ระดับผูอำนวยการใหญ)

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของบทบาทและ
หน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั ฯ และได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา
89/15 ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการ
บริษัทเพื่อท�ำหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการในนามบริษัทหรือ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้ นางสุวมิ ล
บั ว เลิ ศ ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ส� ำ นั ก เลขานุ ก าร
บริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าทีข่ องเลขานุการ
บริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
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1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และ
		 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วน
		 สมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และ
		 รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์
		 ภายในก�ำหนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ

2. อ�ำนวยการการประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในก�ำหนด
เวลาของกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งมติทเี่ กีย่ วข้อง
หากจ�ำเป็น และติดตามการด�ำเนินการตามมติที่ประชุม
3. ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น การในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
5. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารด� ำ เนิ น งานตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และ
ข้อพึงปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ เช่น กระทรวง
การคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันที่ท� ำหน้าที่ประเมินผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
6. ก�ำกับดูแลการจัดท�ำและเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชน
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และทันเวลาที่ก�ำหนด
7. ก�ำกับดูแลการให้ค�ำปรึกษา อ�ำนวยความสะดวกในด้าน
งานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
8. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พร้ อมทั้ ง เอกสารที่ เ กี่ ยวข้ องให้ เ ป็ นตามข้ อก�ำ หนดของ
กฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ 9. ก�ำกับดูแลการจัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
หรือผู้บริหาร และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
ให้ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานคณะกรรมการ
นักวิเคราะห์ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และทันเวลาที่ก�ำหนด
รายงานนั้น
10. การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
3. ด� ำ เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น
กฎหมายด้านหลักทรัพย์
ประกาศก�ำหนด
11. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
ในระหว่างปี 2560 หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
เพือ่ ให้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
1. เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มอบหมาย เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารบริ ษั ท ฯ
เลขานุการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ เลขานุการ 12. ก�ำกับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ เลขานุการคณะกรรมการ
กั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ก่ การด� ำ เนิ น การและ
ก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ และเลขานุการ
ประสานเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต ่ า งๆ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
บริษัทฯ รวมถึงการจัดท�ำงบประมาณในการด�ำเนินการ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ ด้วย อีกทั้งการแจ้ง
และประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ ในกรณีมีพิธีการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วม
13. ก�ำกับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
14. ก�ำกับดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ในบังคับบัญชาเพือ่ ให้การด�ำเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจน
สอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และ
ที่ผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
15. จั ด ท� ำ คู ่ มื อ กรรมการ จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ และให้
ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
16. ก� ำ กั บ ดู แ ลติ ด ตาม รวมทั้ ง รวบรวมและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับบริษัทในเครือ
17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ หรื อ กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ แ ล้ ว แต่ ก รณี
สามารถดูประวัติเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่หน้า 225

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2560 เมื่ อ วั น ที่ 21
เมษายน 2560 ได้มีมติก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาท
ต่อเดือน เป็นประจ�ำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ
30,000 บาทต่อครั้ง หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า

1 ครั้ ง คงให้ กรรมการบริ ษั ทฯ ได้ รั บเบี้ ยประชุ มคนละ
30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ย
ประชุ ม สู ง กว่ า กรรมการร้ อ ยละ 25 และรองประธาน
กรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5
และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ในปี 2559
2. ในกรณีกรรมการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ
อนุ ก รรมการ และคณะท� ำ งานชุ ด ต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ
ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับ
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็นเบีย้ ประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครัง้
หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท�ำงาน
ชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุม
คนละ 10,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว
เป็นจ�ำนวนเดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2559
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับ
ค่ า ตอบแทนเป็ น รายเดื อ นเท่ า กั บ เบี้ ย ประชุ ม กรรมการ
บริ ษั ท ฯ โดยให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบได้ รั บ
ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25
โดยในเดือนใดทีไ่ ม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเดียวกับที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2559
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอขออนุมัติเงินรางวัล
ประจ�ำปี (Bonus) ส�ำหรับกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560

ตารางแสดงค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ(1)		
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)		
เจ้าที่หน้าที่บริหารบริษัทฯ(3)

จ�ำนวน
(ราย)

19
5
16

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

เงินรางวัล
ประจ�ำปี

รวม

7.68
1.27
70.22

4.38
-

2.35
-

บริษทั ฯ งดจ่าย
-

14.41
1.27
70.22

(คณะกรรมการ (คณะกรรมการ (คณะกรรมการ
บริษัทฯ)
บริษัทฯ)
ชุดย่อย)

หมายเหตุ :
(1)
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน, เบี้ยประชุม ส�ำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และเบี้ยประชุม ส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
ส�ำหรับเงินรางวัลประจ�ำปี 2559 บริษัทฯ งดจ่าย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น
(3)
เจ้าหน้าที่บริหารจ�ำนวน 15 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
		
		
		
		
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
		
		
		
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
		
4. นางปรารถนา มงคลกุล
		
		
		
5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
		
		
		
		
		
6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
		
		
		
		
		
		

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)
เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

- รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ
1,001,250.00
220,000.00
- รองประธานกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
- ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการบริษัทฯ
656,666.66
80,000.00
275,806.46
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการกิจการสัมพันธ์
- กรรมการบริษัทฯ
538,333.34
30,000.00
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย				
- กรรมการบริษัทฯ
801,785.72
270,000.00
- กรรมการบริหาร
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทฯ
930,000.00
220,000.00
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล่าวหาผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการบริษัทฯ
960,000.00
290,000.00
360,000.00
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ				

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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1,610,000.00

1,150,000.00

1,071,785.72

568,333.34

1,012,473.12

1,221,250.00

รวมผลตอบแทน
(บาท)

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
- กรรมการบริษัทฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล่าวหาผู้บริหารระดับสูง
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

7. นายวัชรา ตันตริยานนท์
		
		
		
8. นายสมชัย สัจจพงษ์
		
		
		
9. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
		
		
		
		
10. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย
11. พลอากาศเอก หม่อมหลวง
สุปรีชา กมลาศน์
		
12.นายจรัมพร โชติกเสถียร
13.พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
		
		
		
		
14.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
		
		
15. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
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120,000.00

220,000.00

280,000.00

20,000.00
60,000.00

10,000.00
-

870,000.00

960,000.00

690,000.00
80,000.00
126,071.43
305,000.00

305,000.00
374,193.54

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

656,666.66

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

168,145.16

111,000.00

-

-

360,000.00

-

-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

542,338.70

426,000.00

126,071.43
365,000.00

690,000.00
100,000.00

1,600,000.00

1,090,000.00

776,666.66

รวมผลตอบแทน
(บาท)

16. นายด�ำริ ตันชีวะวงศ์
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
		
- อดีตกรรมการบริหาร
		
- อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
- อดีตกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		
- อดีตประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
		
- อดีตกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
17. พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา - อดีตกรรมการบริษัทฯ
		
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
		
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนผู้บริหารระดับสูง
		
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล่าวหาผู้บริหารระดับสูง
18. นายคณิศ แสงสุพรรณ
- อดีตกรรมการบริษัทฯ
		
- อดีตประธานกรรมการบริหาร
		
- อดีตกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		
- อดีตกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน
		
- อดีตกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
- อดีตกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
19. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
- อดีตประธานกรรมการบริษัทฯ
		
- อดีตประธานกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท การบินไทย
			 จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

AR 2017

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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210,000.00

110,000.00

200,000.00

10,000.00

690,000.00

796,774.19

875,000.00

เบี้ยประชุม
กรรมการชุดย่อย
(บาท)

438,333.33

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

-

-

-

-

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

885,000.00

996,774.19

800,000.00

648,333.33

รวมผลตอบแทน
(บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงิ น เดื อ นค่ า จ้ า งส� ำ หรั บ พนั ก งานที่ มี อ ายุ ง าน 20 ปี ขึ้ น ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 2 - 15
ของเงินเดือนค่าจ้าง

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ ย กเลิ ก สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นบั ต รโดยสารส� ำ หรั บ
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557
เป็ น ต้ น มา โดยมิ ไ ด้ มี ก ารน� ำ เสนอสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า น
บัตรโดยสารต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอีก

เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง คู ่ ส มรส
และบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารแบบส�ำรองทีน่ งั่
ได้และแบบส�ำรองที่นั่งไม่ได้ตามระเบียบบริษัทฯ ที่ก�ำหนด

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  
บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ เมื่ อ
วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2535 ซึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
คณะกรรมการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ า กองทุ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9 ของเงิ น เดื อ นค่ า จ้ า งส� ำ หรั บ
พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของ

กองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ10
ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต�่ำกว่าภาระผูกพัน
ณ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมให้เต็ม
ตามภาระผูกพัน
พนักงานที่อยู่ในกองทุนบ�ำเหน็จ จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปี
ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับเงินบ�ำเหน็จตามอายุงาน เมื่อพ้นสภาพ
จากการเป็นพนักงานโดยไม่มีความผิด หรือมีความผิด แต่ไม่
ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทัง้ นี้ เมือ่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็นต้นมา
แล้ว พนักงานทีเ่ ข้าท�ำงานนับจากวันดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถ
เข้ า เป็ น สมาชิ ก กองทุ น บ� ำ เหน็ จ พนั ก งาน กองทุ น บ� ำ เหน็ จ
พนักงานจึงไม่มีสมาชิกเพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและเงินบ�ำเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่บริหาร (1)
หมายเหตุ:

(1)

เงินบ�ำเหน็จ

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

จ�ำนวน (ราย)

จ�ำนวนเงิน (ล้านบาท)

15

3.19

1

0.19

เจ้าหน้าที่บริหารจ�ำนวน 16 รายรวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560		

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานที่อื่นในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทั้งหมด จ�ำนวน
22,370 คน โดยทั่วไป พนักงานของบริษัทฯ จะสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงานเมื่อสิ้นสุดรอบปีงบประมาณของทางการ (วันที่ 30
กันยายน) ที่พนักงานนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารบุคลากรภายในของบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้
สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
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ตารางแสดงจ�ำนวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงานและหน้าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

22,370

21,998

22,864

แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพฯ
สถานที่อื่นในประเทศไทย
ต่างประเทศ

19,717
1,216
1,437

19,347
1,202
1,449

19,938
1,436
1,490

แบ่งตามหน้าที่			
ลูกเรือบนเที่ยวบิน			
- นักบิน
1,371
1,280
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
6,081
5,725
ฝ่ายช่าง
3,682
3,724
สายการพาณิชย์
1,674
1,715
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
7,447
7,430
ฝ่ายอื่นๆ
2,115
2,124

1,321
5,859
3,884
1,794
7,813
2,193

l
l
l

l

l
l
l
l
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นโยบายค่ า ตอบแทนพนั ก งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความสอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น เช่น การปรับกรอบน�้ำหนัก
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริษัทฯ มีการก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น
สืบเนื่องจากผลการด�ำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2558 จนบริษัทฯ
ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และได้ด�ำเนินการตามแผน
ปฏิรูปจนกลับมาท�ำก�ำไรได้ในปี 2559 ความส�ำเร็จส่วนใหญ่
เกิดขึน้ จากการทีพ่ นักงานได้รว่ มกันท�ำงานหนักด้วยความทุม่ เท
อดทน เสียสละ และสนับสนุนแผนปฏิรูป เพื่อปรับกระบวนการ
ท�ำงาน พัฒนาคุณภาพการบริการ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินตอบแทนพิเศษการสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิรูปองค์กร ปี 2559 (Reward
for Reforming Performance) เพื่ อ เป็ น ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้
พนักงานมีความมุง่ มัน่ และทุม่ เทในการท�ำงาน รวมทัง้ สนับสนุน
แผนปฏิรูป เพื่อสร้างความแข็งแรงในการแข่งขันและเติบโต
โดยมีผลก�ำไรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าตอบแทนระยะยาว
ส� ำ หรั บ นโยบายการจ่ า ยค่ า ตอบแทนในระยะยาว บริ ษั ท ฯ
ได้ท�ำการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้

การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านใหม่ ใ นทุ ก ระดั บ ต� ำ แหน่ ง
โดยส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารไม่ น� ำ Competency มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน แต่น�ำมาใช้เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร ก�ำหนดให้มกี ารตัง้ เป้าหมาย
สูงขึน้ หรือท้าทายมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ าน
ที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานต้องสอดคล้อง หรือ
สนั บ สนุ น เป้ า หมายของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา และเป้ า หมายของ
องค์กร พร้อมทั้ง ต้องมีการจัดล�ำดับ Performance Ranking
ให้เป็นไปตาม Forced Distribution Curve อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการที่จะปรับปรุงโครงสร้างการ
จ่ า ยค่ า ตอบแทนของพนั ก งานในภาพรวม โดยการจั ด ท� ำ
โครงสร้ า งบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่ พ นั ก งาน
รั บ ภาระภาษี เ งิ น ได้ เ อง รวมทั้ ง พิ จ ารณาจั ด ท� ำ โครงสร้ า ง
ค่าตอบแทนของกลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน ตามแนวปฏิ บั ติ
ของสายการบินชั้นน� ำในปัจจุบัน เพื่อจูงใจให้เกิดผลิตภาพ
และสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านตามที่ อ งค์ ก รคาดหวั ง
ไปพร้อมกันด้วย

ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน

พนักงานทั่วไป
นักบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2559

18,551
6,319
8,250
33,120

ปี 2558

19,465
5,716
7,591
32,772

23,195
5,851
8,398
37,444

และไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น การเรียนรู้จาก
การสอนงาน การฝึกปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการน�ำ
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ e-Learning มาใช้ในการฝึก
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน อบรมและการเรียนรู้ เพือ่ เพิม่ โอกาสในการอบรมให้กบั พนักงาน
มีศกั ยภาพ ความสามารถเหมาะสมกับต�ำแหน่ง และมีศกั ยภาพ ลดข้ อจ� ำ กั ดในการจั ดส่ ง พนั กงานเข้ า รั บการอบรม และลด
ในการเติบโตในต�ำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ใน Core ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
และ Business Unit มีการออกแบบ Learning Development พนั ก งานและผู ้ บ ริ ห ารให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม
Roadmap ซึง่ ครอบคลุมทัง้ Core, Managerial และ Functional ศักยภาพ และพร้อมเติบโตขึ้นสู่ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต
Competency ส�ำหรับพนักงาน ผู้บริหารระดับต้น/ระดับกลาง/ ทั้งในสายบริหารและสายอาชีพ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ระดับสูง และผู้มีศักยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือการ ทางธุรกิจ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป
พัฒนาพนักงานที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการฝึกอบรม (Training)

นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้รูปแบบการปรึกษาหารือ
ร่วมกันผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีการตัง้ คณะกรรมการ
ขึ้ น ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด และให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
ให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
ของบริ ษั ท ฯ ตลอดจนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแรงงานสั ม พั น ธ์
หาทางปรองดองและระงั บ ข้ อ ขั ด แย้ ง ในบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณา
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการท� ำ งาน อั น เป็ น ประโยชน์
ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษัทฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไข
ปั ญ หาตามค� ำ ร้ อ งทุ ก ข์ ข องลู ก จ้ า ง หรื อ สหภาพแรงงานฯ
รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจน
ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง สภาพการจ้ า ง เป็ น ต้ น
ซึ่ ง จากการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ ที่ ผ ่ า นมา
ทางกรรมการผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์
ได้ มี ก ารยื่ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งผ่ า นคณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์
ซึ่ ง เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดโดยสามารถเจรจาท� ำ
ความเข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560

ปี 2559

52
399
7
458

ปี 2558

55
411
10
476

28
452
1
481

และขั้ น ตอนที่ ก ฎหมายก� ำ หนด อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วาม
ร่ ว มมื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในกิ จ กรรมต่ า งๆ ของลู ก จ้ า งอย่ า ง
ต่อเนื่องเสมอมา

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน  
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงาน เนือ่ งจาก
ลักษณะงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายงาน จึงจัดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้าง
หน่วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็นกรรมการเพื่อพิจารณา
หาแนวทางและด�ำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด
รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และมี ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด เพื่ อ ลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ
ภั ย อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ กั บ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ อี ก ทั้ ง
มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานได้ ท ราบถึ ง กระบวนการที่ บ ริ ษั ท ฯ
ได้ด�ำเนินการให้ความคุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามที่กฎหมายก�ำหนด
ทัง้ นี้ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและความส�ำคัญของทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ เป็นหลัก
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การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึง
แนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
และได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว

78
AR 2017

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ และตระหนักถึงความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทีย่ อมรับ
ในระดับสากล (International Best Practice) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard ด้วยเชื่อมั่นว่าสามารถท�ำให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการบริหารจัดการที่ดีเลิศ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และจรรยา
บรรณในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2560 ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดท�ำสรุปหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ
Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งออกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
และแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

6) ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม

ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ ตลอดจนก�ำกับดูแล ให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) ซื่อสัตย์ สุจริต (duty of loyalty) และเป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม
และเพี ย งพอ รวมทั้ ง ให้ มี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี
การก�ำหนดกระบวนการ ขั้นตอน การร้องเรียนและรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
รวมถึงบุคคลภายนอก

2) ก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
ก�ำหนดและก�ำกับดูแล ให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษัทฯ สอดคล้องกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน
3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
ก�ำหนดและทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการ สัดส่วน
กรรมการอิ ส ระ ก� ำ กั บ ดู แ ลการสรรหา การก� ำ หนด
ค่ า ตอบแทน และการประเมิ น ผลคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย สร้างกลไกการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย
รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ ปี ข อง
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
และน�ำมาพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่
4) สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห าร
บุคลากร
ก� ำ กั บ ดู แ ล ระบบการสรรหา พั ฒ นา และประเมิ น ผล
ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม
รวมทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารพิ จ ารณาก� ำ หนดบุ ค คลลง
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงให้เหมาะสมตามสายงานบริหาร
(Succession Plan)
5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบ
ให้ ค วามส� ำคั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ ก ่ อ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มนี โยบาย
และมาตรการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ และน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ

7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั
มีแผนในการแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ โดยค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเปิดเผย
สารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งในเรื่องการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่
เรื่องการเงิน อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทั่วถึง และ
ทันเวลา โดยมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่สื่อสารหรือเผยแพร่
ให้กับประชาชนทั่วไป นักลงทุน และผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง
ต่างๆ และน�ำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตลอดจน
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรือ่ งต่างๆ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง ก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำมติ
และรายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ มีหลักจริยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมัน่
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข
2. ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริต
ขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
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ประสบการณ์อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
และพนักงาน โดยใช้ดลุ ยพินจิ ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็น
อิสระด้วยความสุจริตและเป็นธรรม ตลอดจนหลีกเลี่ยง
การกระท�ำใดๆ อันเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ หรือเป็นการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส�ำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝัง
ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาให้ มี จิ ต ส� ำ นึ ก ของความรั บ ผิ ด ชอบ
อย่างสูงในการปฏิบัติหน้าที่

4. ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยินยอมให้เกิดการกระท�ำที่ผิด
กฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
5. ยึดมั่นในความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าใน
ลั ก ษณะใดๆ ในการให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ผู ้ ร ่ ว มงาน
ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ

หลักบรรษัทภิบาลของการบินไทย
บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็น
ลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553
และได้เปิดเผยคู่มือประมวลฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ http://
publicinfo.thaiairways.com/ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจ และส่งเสริมให้น�ำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
•
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•

การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation
of Long Term Value) ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงาน
มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน ซึ่งเป็นการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ อ งค์ ก รในระยะยาว ตลอดจนจั ด ให้ มี
คณะกรรมการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหาร
ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย
และพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใสและ
เป็นธรรม
ความโปร่งใส (Transparency) ดูแลให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม และผ่านช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก และจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์
และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ท�ำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้สาธารณชนได้รับทราบ
อี ก ทั้ ง ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านจะต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ ส ่ ว นตนใน
การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นการด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ไม่ ใ ช้ ข ้ อ มู ล แสวงหาผลประโยชน์ เ พื่ อ ตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานต้องไม่รับต�ำแหน่งกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อหรืออาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึง
การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก�ำหนด
ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility) ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้ อ งอุ ทิ ศ ตนในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความรู ้ และ

•

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าที่ (Accountability)
ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
และใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มีความรู้และประสบการณ์
พร้ อ มที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการกระท� ำ ของตน รวมถึ ง
ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจและการกระท�ำของตนต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝัง
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�ำนึกความรับผิดชอบ

•

ความเป็นธรรม (Equitable Treatment) ผู้ปฏิบัติงาน
ต้ อ งด� ำ เนิ น กิ จ การและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนเองด้ ว ย
ความเป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั เิ นือ่ งจากความแตกต่างในด้าน
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ หรือเหตุอนื่ อันไม่เป็นธรรม
รวมถึงประพฤติปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้าให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก สากลภายใต้ ก รอบแห่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และจัดให้มีช่องทางให้พนักงาน
สามารถแจ้งเรือ่ งทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือผิดระเบียบของบริษทั ฯ
และดู แ ลให้ ข ้ อ ร้ อ งเรี ย นได้ รั บ การตอบสนองภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และสิ ท ธิ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น
การท�ำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ
คือ การที่บริษัทฯ มีนโยบาย หรือการด�ำเนินการที่ปกป้องและ
รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับ ได้แก่ สิทธิในการ
ซื้อขาย การโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่ง

ผลก�ำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง บริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดในการ
สิ ท ธิ ก ารมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ประชุ ม และออกเสี ย ง ด�ำเนินการประชุมมีดังนี้
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เพื่อเป็นการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจ ส่ ง เสริ ม การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสิ ท ธิ ข อง
ในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติ ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ พิจารณา
ธุรกรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม คือ
การประชุมผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 โดยได้เปิดเผยรายละเอียด
บริ ษัทฯ ได้จัด ให้ มีการประชุม ใหญ่ส ามัญผู้ถือ หุ้นประจ� ำปี หลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด พ.ศ. 2535 ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2559
โดยได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางการจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ดี ข อง พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นกรรมการบริษัทฯ
มีขอ้ ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามข้อก�ำหนดทีร่ ะบุไว้ใน Annual General • การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
Meeting Checklist (AGM Checklist) ตามโครงการประเมิน
คุ ณ ภาพการจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามั ญ ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่ส�ำคัญ
จดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุม
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ ที่ เ พี ย งพอที่ จ ะประกอบการตั ด สิ น ใจ ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ร ะบุ
อย่างชัดเจนในแต่ละวาระที่น�ำเสนอว่า เป็นเรื่องที่น�ำเสนอ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของบริษัทฯ ดังนี้
เพื่ อ ทราบ เพื่ อ อนุ มั ติ หรื อ เพื่ อ พิ จ ารณา รวมทั้ ง น� ำ เสนอ
• การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจ� ำปี พร้อมทั้ง
กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติก�ำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญ เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งอยู่ภายใน และระบุวิธีการไว้ชัดเจนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า
ก�ำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีประจ�ำปีของ ก่อนการประชุม (เผยแพร่รายงานประจ�ำปี ภายใน 4 เดือน
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติดังกล่าวในเว็บไซต์ของ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี) และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ ค� ำ บอกกล่ า วเรี ย กประชุ ม รายวันภาษาไทย เรื่องค�ำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 ผู ้ ถื อ หุ ้ น ติ ด ต่ อ กั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 วั น และก่ อ นวั น ประชุ ม
โดยการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ได้จัดขึ้น ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 วั น รวมถึ ง ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคาร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทองใหญ่ ) ถนนพหลโยธิ น เขตสายไหม กรุ ง เทพมหานคร ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้น
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนจ�ำนวน 1,212 ราย ถือหุ้น ล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอส�ำหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการ
รวมกันทั้งสิ้น 1,452,489,273 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของ พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ วาระการประชุ ม ก่ อ นมาเข้ า ร่ ว มประชุ ม
จ� ำ นวนหุ ้ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบเป็ น หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้แต่งตั้ง
บริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผู้บริหาร กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่
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ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้

รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ มี ก ารจดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม อย่ า ง
ครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

•

บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกระบวนการและ
ขั้ น ตอนในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม การตรวจสอบเอกสารหรื อ
หลักฐานเพือ่ แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้อำ� นวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้ก�ำหนดวันเวลาการประชุม
สถานที่ประชุมที่มั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ล งทะเบี ย น และก� ำ หนดจุ ด บริ ก ารรั บ
ลงทะเบี ย นให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั่ ว ไป ผู ้ ถื อ หุ ้ น สู ง อายุ และผู ้ รั บ
มอบฉั น ทะที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งเหมาะสมและเพี ย งพอ
โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อน
เวลาประชุม 4 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้น
จะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน
ซึ่งมติดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และ
ผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
ในแต่ ล ะวาระ และจั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ซึ่ ง จดบั น ทึ ก รายชื่ อ กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง
(เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติ
จากผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมทั้ ง ประเด็ น อภิ ป รายที่ ส� ำ คั ญ ข้ อ ซั ก ถาม
ของผู ้ ถือหุ ้ น ในแต่ ละวาระและการชี้ แ จงของบริ ษั ทฯ อย่า ง
ละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น และส่ ง หน่ ว ยงานราชการภายในก� ำ หนดเวลา
โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการกีดกันหรือ
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้น

•

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม

ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2560 ก่ อ น
ด�ำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการแจ้งรายละเอียด
ขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน
การเก็ บ บั ต รลงคะแนน การนั บ คะแนนเสี ย ง และเปิ ด เผย
ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทั้ง
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซั ก ถาม หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝา่ ยบริหารทีเ่ กีย่ วข้องชีแ้ จง
และให้ ข ้ อ มู ล ต่ า งๆ แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งครบถ้ ว นและชั ด เจน
ส�ำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้นับหุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง
และมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมาก
ของผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน
ถ้ า มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ ง เป็ น เสี ย งชี้ ข าด การนั บ คะแนนในกรณี
ระเบี ย บวาระทั่ ว ไป จะบั น ทึ ก คะแนนจากบั ต รลงคะแนนที่
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง
เห็ น ด้ ว ย ส� ำ หรั บ วาระเลื อ กตั้ ง กรรมการ จะบั น ทึ ก คะแนน
บัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และส่วนที่เหลือนับเป็นไม่ส่งบัตรลงคะแนน

การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัทฯ คือการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และ
เป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดกฎหมาย รวมทั้ ง มี ม าตรการป้ อ งกั น
กรณี ที่ ก รรมการ ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน
เพื่ อ แสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ งในทาง
มิชอบ อาทิ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider
Trading) การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน
กั บ บริ ษั ท ฯ ตามแนวทางโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ได้แก่ การป้องกัน
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของผู ้ ถื อ หุ ้ น การก� ำ หนดให้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ในที่ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง การก�ำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่
ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ การด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับ

ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน
การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มี สิ ท ธิ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
ตั้ ง ค� ำ ถาม และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารส�ำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ และภายหลัง
การประชุมฯ ฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น�ำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาว่าสามารถด�ำเนินการ
ได้หรือไม่

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

จริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
ประเทศชาติ
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลดีต่อประเทศชาติ
โดยไม่กระท�ำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ
สังคมและส่วนรวม  
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประโยชน์
ส่วนรวม โดยปลูกฝังให้เกิดจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อ “สังคมและ
ส่วนรวม” รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วน ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และสร้างก�ำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

ในฐานะสายการบิ น แห่ ง ชาติ บริ ษั ท ฯ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ หลั ก มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิด
จากการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในคู ่ มื อ ประมวลบรรษั ท ภิ บ าลและ

ลูกค้า  

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนให้แก่ “ผู้ถือหุ้น” และปฏิบัติต่อ “ผู้ถือหุ้น” ทุกราย
ด้วยความเสมอภาค
บริ ษั ท ฯ จะให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ โดยใส่ ใ จในเรื่ อ งความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธีการที่สามารถ
สนองความต้องการของ “ลูกค้า” อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
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คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และคู่แข่งทางการค้า  

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้ “คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้” มั่นใจได้ว่า
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
โดยจัดท�ำเป็นนโยบายของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการจัดซื้อ
จั ด หา และการใช้ ง านที่ ต ้ อ งไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้และเตือนพนักงาน
ให้ ต ระหนั ก ถึ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง มี ก ารตรวจสอบโดย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ส�ำหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยึดปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข
ต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้กบั คูส่ ญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบ
และไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะการเงินของ บริษัทฯ แก่เจ้าหนี้
ทราบอย่ า งสม�่ ำ เสมอด้ ว ยความถู ก ต้ อ งและตรงเวลา หาก
ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้ง
เจ้ า หนี้ ท ราบทั น ที เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขร่ ว มกั น รวมถึ ง
การบริ ห ารจั ด การเงิ น ทุ น ให้ มี โ ครงสร้ า งที่ เ หมาะสมต่ อ
การด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รักษาความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้
และมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและยั่งยืน
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นอกจากนี้ ส�ำหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง
และก� ำ หนดแนวทางปฏิบั ติ โดยประพฤติภ ายใต้ กรอบการ
แข่งขันทีด่ ี ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง และไม่เข้าถึงสารสนเทศ
ที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วยวิธีอื่น
ที่ไม่เหมะสม
ผู้ปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ “ผู้ปฏิบัติงาน” ในทุกระดับ โดย
จัดให้มกี ระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรทีไ่ ด้มาตรฐาน
ชัดเจน และโปร่งใส มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ โอกาสในความก้าวหน้า รวมทัง้ มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นเอกลักษณ์
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดค่ า ตอบแทนพนั ก งาน
ที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวโดยรายละเอียดข้อมูลกรุณาดูในหัวข้อบุคลากร
หน้า 76
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การฝึกอบรม
พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยดูรายละเอียดได้ในหนังสือ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2560

แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
กรุ ณ าดู ข ้ อ มู ล ในหั ว ข้ อ แนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องการคอร์รัปชันหน้า 105

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส ตามที่กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนดไว้ โดยก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทั้งข้อมูลด้าน
การเงินและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพือ่ สือ่ สาร
กั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก
ภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ
โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆ
ที่ส�ำคัญต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น การรายงานงบการเงิน
และข่าวที่ส�ำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงานข้อมูลของบริษทั ฯ
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ� ำ ปี (แบบ 56-2) ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลด้านการเงิน
ข้อมูลกรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบ
บริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ (GFMIS) ของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะที่บริษัทฯ
เป็นรัฐวิสาหกิจ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการดู แ ลและค� ำ นึ ง ถึ ง นั ก ลงทุ น
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

การสื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมีข้อมูลวิเคราะห์และ
ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้งด�ำเนินการจัดแผนงาน
เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก กลุ ่ ม ได้ รั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
เท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการ
สื่ อ สารกั บ บริ ษั ท ฯ ที่ เ หมาะสมผ่ า นทางกิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์
กับผู้บริหาร การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และ/
หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนสถาบันและ
นั ก วิ เ คราะห์ ห ลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล ผลประกอบการ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส อีกทั้งมีการน�ำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และพบปะผู้บริหาร
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในปีนี้ได้น�ำผู้มีส่วนได้เสีย
เยีย่ มชม ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน ณ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (อู่ตะเภา) เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงศักยภาพและ
ความสามารถของการบิ น ไทยในการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง
อากาศยานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
: EEC) นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้กับนักวิเคราะห์
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย โดยในปี ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท ฯ
ได้มีกิจกรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สถิติต่างๆ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับ
บริ ษั ท ฯ รวมถึ ง รายงานสารสนเทศที่ แ จ้ ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น
การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ ยึ ด มั่ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ ในหลั ก การการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และมีการดูแลให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ
โดยเคร่งครัดตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญ ดังนี้

บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกประกาศบริ ษั ท ฯ เรื่ อ งการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ตั้ ง แต่
กันยายน 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ทุ ก ท่ า น ซึ่ ง เข้ า ข่ า ยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามค� ำ นิ ย ามของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เปิดเผยข้อมูลบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ทุกครั้งที่มี
กิจกรรม
จ�ำนวน
การแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
จะจั ด ส่ ง แบบฟอร์ ม “รายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น
โรดโชว์ในประเทศ
3 ครั้ง/ปี
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผย
โรดโชว์ต่างประเทศ
6 ครั้ง/ปี
ข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการ
การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์
21 ครั้ง/ปี ที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลง
กับผู้บริหารบริษัทฯ
โดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 329 ครั้ง/ปี
ให้ ข ้ อ มู ล พร้ อ มลงนามรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
และทางอีเมล์
และหากภายหลั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล กรรมการหรื อ
การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส
4 ครั้ง/ปี
ผู้บริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง โดยส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ
3 ครั้ง/ปี
จะจั ด ส่ ง รายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ให้ ป ระธาน
กรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
พร้อมทั้งจัดท�ำสรุปรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ ได้รับทราบ น� ำ ส่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก ฝ่ า ย และบุ ค คลที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระสานงาน
ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้จัดท�ำเว็บไซต์ เกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ ใช้
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน ตรวจสอบธุ ร กรรมที่ ห น่ ว ยงานตนจะเสนอฝ่ า ยบริ ห ารหรื อ
www.thaiairways.com ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ประวั ติ ข องบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และหากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น
คณะกรรมการ บริ ก ารที่ บ ริ ษั ท ฯ เสนอ ข่ า วสารที่ ส� ำ คั ญ บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งอ้างอิง
ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ การประชุม จากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ น�ำไปเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56 -1)
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เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ
เรื่อง การก�ำหนดนโยบายราคาส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือนมกราคม 2548
โดยในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ กับบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน ใช้นโยบายการก�ำหนดราคาซื้อสินค้าและบริการ
ระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง โดยก�ำหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการ
อืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็นล�ำดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งือ่ นไข
ทางธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ปกติ หรื อ ไม่ เ ป็ น ไปตามราคาตลาดหาก
จ� ำ เป็ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ บริ ษั ท ฯ จะได้ป ฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ แ ละ
วิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐานการบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนั้ น ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ
ฝ่ายบริหารทุกเดือน ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดท�ำวาระ
เสนอเรื่อง “รายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน)” เพื่ อ เปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ าย
บริ หารทราบว่าในแต่ล ะเดือ นบริษัทฯ มีการเข้าท� ำรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ ไม่ และยั ง ได้ เ สนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านนี้ให้สอดคล้องกับ
ข้ อ ก� ำ หนดของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
โดยตลอด เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลด้ า นการขจั ด ความขั ด แย้ ง และ
ผลประโยชน์ เ ป็ น ไปตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ถูกต้องตามข้อก�ำหนด
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็น
กฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานต่ า งๆ ของรั ฐ และ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้
ความเข้ า ใจในการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ แก่ ส าธารณชน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ด้ ว ยความโปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบบริษัทฯ
ว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของบริ ษั ท ฯ สอดคล้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยยึ ด มั่ น ในหลั ก การ “เปิ ด เผยเป็ น หลั ก ทั่ ว ไป ปกปิ ด เป็ น
ข้ อ ยกเว้ น ” มี ก ารรวบรวมจั ด เก็ บ และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ น มาตรฐานเพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน์ ใ ห้ แ ก่
สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.
thaiairways.com ในหมวด “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” (Public
Information Centre)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตั้งแต่ปี 2542 - 2557 รวมทั้งได้รับใบประกาศ
เกี ยรติ คุณจากคณะกรรมการข้ อมู ลข่ าวสารของราชการมา
โดยตลอดในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ส� ำ นั กงานปลั ดส� ำนั กนายกรั ฐมนตรี ไ ด้ มอบโล่
ประกาศเกี ยรติ คุณ แก่ บ ริ ษั ท ฯ ในฐานะที่ ปฏิ บัติ ตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำหนด
ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระดับดีเด่น นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารสามารถด�ำเนินงานจนบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งปณิธาน
ตั้งแต่เริ่มแรกว่า เป็นหน่วยงานชั้นน�ำและเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
น�ำมาซึง่ ภาพลักษณ์ทดี่ ี และเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ
ส�ำหรับปี 2560 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้เข้าร่วมการด�ำเนินการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ� ำ นวยความสะดวกในการพิ จ ารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร) ก� ำ หนดเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (PUBLIC SERVICE

QUALITY ENHANCEMENT) และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เลขานุการบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดตั้งส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ซึ่งท�ำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแล
โดยส�ำนักเลขานุการบริษทั ฯ มีหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลในด้านต่างๆ
ต่อผู้ถือหุ้น และหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อเลขานุการ
บริษัทฯ หน้า 70
การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรง
และทางอ้อม
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผู้บริหาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรุณาดูข้อมูลในหน้า 208 - 223

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการก�ำ หนดทิศ ทางการด� ำ เนินธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการ
ก�ำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับ ดูแล และติดตามการด�ำเนินงาน
ของฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และแผนกลยุ ท ธ์
ที่ได้ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ

พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐานส� ำ หรั บ กรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึง
กฎ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
เพื่ อ ช่ ว ยศึ ก ษารายละเอี ย ด และกลั่ น กรองงานเฉพาะเรื่ อ ง
ตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อยหน้า 95 - 100
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยบริษัทฯ
ยั ง ได้ ก�ำ หนดสมรรถนะและความรู ้ ที่ จ�ำ เป็ น (Skill Matrix)
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ ของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 12
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน หรือ
ร้อยละ 100 กรรมการอิสระ 7 ท่าน หรือร้อยละ 58.33 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่มีกรรมการท่านใดเป็นผู้บริหาร
ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอ�ำนาจ
ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจ
ได้ ว ่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ สามารถปฏิ บัติหน้ า ที่ ใ นฐานะ
ตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
อ�ำนาจหน้าที่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตาม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธ์ศาสตร์
วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัดต่อ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
และได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้อง
ที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนใน
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรม
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
การบริษัทฯ มีบทบาทความรับผิดชอบ และอ�ำนาจหน้าที่ในการ
พนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร เปิดเผย
อนุมัติเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
แนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
ของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงให้ผู้บังคับ 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
บั ญ ชาในทุ ก ระดั บ ถื อ เป็ น หน้ า ที่ ที่ ต ้ อ งดู แ ล ติ ด ตามให้ มี
ของบริษัทฯ และมีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
การปฏิ บั ติ ต ามคู ่ มื อ ประมวลบรรษั ท ภิ บ าลและจริ ย ธรรม
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ของบริษัทฯ
และก� ำ กั บ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารด� ำ เนิ น การให้
โครงสร้างคณะกรรมการ
เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
บริ ษั ท ฯ พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด พ.ศ. 2535
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3. รั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. ติดตามการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ และควรได้รับรู้
ถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดในสั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
5. ด�ำเนินการให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้น เพื่อให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
ภายใต้ ก ารก� ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษั ทฯ หรื อ
กรรมการผู้จัดการ
7. มี อ� ำ นาจก� ำ หนดชื่ อ กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจลงนามผู ก พั น
บริษัทฯ ตลอดจนจัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย
8. กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
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9. ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการประกอบกิ จ การอั น มี ส ภาพอย่ า ง
เดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
และต้องต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณี
ดังต่อไปนี้ 1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสั ญ ญาใดๆ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ท� ำ ขึ้ น 2) ถื อ หุ ้ น หรื อ หุ ้ น กู ้
ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่มีบทบาทส�ำคัญในการรับผิดชอบ
การบริหารงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
นโยบายบริ ษั ท ฯ หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ตลอดจนบั ง คั บ บั ญ ชาฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งานทั้ ง ปวงของ
บริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ภ ายในขอบเขตอ� ำ นาจที่ ก� ำ หนดในข้ อ บั ง คั บ
ของบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่าง
เป็ น ทางการล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี โดยก� ำ หนดการประชุ ม
เดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่ม
ตามความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดระเบียบวาระการประชุม
ที่ ชั ด เจน และมี ว าระพิ จ ารณาติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
เป็ น ประจ� ำ ส� ำ นั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ
พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารให้ ก รรมการ
แต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้ มี เ วลาศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอก่ อ น
เข้าร่วมประชุม

โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม รวม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง ไม่รวมการประชุมครั้งพิเศษ 15 ครั้ง เลขานุการ
บริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกและจัดท�ำรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษรทุกครั้งและได้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อท�ำการรับรองใน
การประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุม
10. มีอ�ำนาจอนุมัติทางการเงินในวงเงินที่เกินอ�ำนาจอนุมัติ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการบริหาร
บริ ษั ท ฯ ให้ พ ร้ อ มส� ำ หรั บ การตรวจสอบจากคณะกรรมการ
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผู้อ�ำนวยการ บริ ษั ท ฯ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส� ำ หรั บ การประชุ ม
คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
ใหญ่
ประธานกรรมการมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการตั ด สิ น ใจก� ำ หนด
ทิ ศ ทางและนโยบายการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ๆ ของบริ ษั ท ฯ
ประธานกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความเป็นผู้น�ำ
เป็นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ประธานกรรมการเป็น
ผู้น�ำของคณะกรรมการที่มีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ที่เป็น
หัวหน้าของฝ่ายบริหารร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย อันจะเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การบริ ห ารจั ด การ การก� ำ กั บ ดู แ ลและการรั บ
นโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารน�ำไป
ด�ำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560
การประชุมในปี 2560

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก�ำกับ
บริหารบริษัทฯ ตรวจสอบรวม   บริหาร
สรรหาและ ธรรมาภิบาล
และส่งเสริม ยุทธศาสตร์และ
รวม 13 ครั้ง รวม 11 ครั้ง ความเสี่ยง
ก�ำหนด
กิจการ
การปฏิรูป
รวม 7 ครั้ง ค่าตอบแทน
บริษัทฯ
รวม 14 ครั้ง เพื่อสังคม
รวม 13 ครั้ง รวม 32 ครั้ง

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง		

13/13 /1

2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง /2

6/6 /1

		

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์						
4. นางปรารถนา มงคลกุล /3

10/11

5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ /4

6/8 /1

6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ 		
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์ /4,/5
8. นายสมชัย สัจจพงษ์
9. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

		
		

7/13

8/11		

12/14		

5/7

2/2		

7/7 /1

14/14 /1		

5/8
		
11/11

10. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย						
11. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ /6						
12. นายพินิจ พัวพันธ์ /6
หมายเหตุ :
เป็นประธาน
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
/3
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
/4
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
/5
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
/6
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
		
/1
/2

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย หน้า 95

23/26
21/32
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การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดค่ า ตอบแทนของกรรมการ
กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ หน้า 71
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ� ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนในการ
ประเมิน คือ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ ส่งแบบฟอร์มที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลส�ำหรับประเมิน
คณะกรรมการบริษัทฯ 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง
การประเมิ น ไขว้ ข องกรรมการ การประเมิ น คณะกรรมการ
บริษัทฯ และจะเป็นผู้ท�ำการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดท�ำการประเมิน
ไขว้ โดยกรรมการผู้ถูกประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใด
เป็นผู้ประเมินตน
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บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินกรรมการและวิธีการประเมิน
น� ำ เสนอคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้
ความเห็นชอบและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
การประเมิน ประเมินโดยใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมิ น ตนเอง (Self Assessment) มี หั ว ข้ อ
การประเมิน ดังนี้
1.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
1.4 ความเอาใจใส่ ต ่ อ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
		 (Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นคณะกรรมการ (Committee
		 Activities)
1.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหวั ข้อ
การประเมิน ดังนี้
2.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
2.4 ความเอาใจใส่ ต ่ อ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
		 (Accountability and Responsibility)
2.5 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นคณะกรรมการ (Committee
		 Activities)
2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)

3. การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Evaluation)
มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานใน
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เพื่ อ น� ำ ไปจั ด กิ จ กรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ
โดยผลการประเมิ น ทั้ ง 3 รู ป แบบข้ า งต้ น ส� ำ หรั บ ปี 2560
สรุปได้ว่า จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ส�ำหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็นข้อมูล
เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้
ส� ำ หรั บ กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้าง และน�ำเสนอผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ผลการประเมินของ
กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ถื อ เป็ น ข้ อ มู ล เฉพาะบุ ค คล
ไม่สามารถเปิดเผยได้
การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
กรรมการบริ ษั ท ฯ มี ว าระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ที่ แ น่ น อน ตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจากต�ำแหน่ง โดยให้
กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ
ได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ และเมือ่ ครบก�ำหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการบริษทั ฯ
อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้
แต่ไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระได้อีก
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศส� ำ หรั บ ผู ้ เ ข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการบริษัทฯ รายใหม่ โดยจะน�ำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ
ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ก รรมการจะได้ รั บ เพื่ อ ให้ ก รรมการ
รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบริ ห ารงาน

บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร
จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD)
เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
การพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะของคณะกรรมการ และ
ฝ่ายบริหาร  
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา
และร่ ว มกิ จ กรรมที่จัด โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ
บริ ษั ท ไทย (IOD) ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพือ่ เป็นการเพิม่ พูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
ด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ
และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ซึ่งกรรมการ
ส่วนใหญ่ ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รายชื่อ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
หลักสูตร Diploma Examination (Exam)
หลักสูตร Charter Director Class (CDC)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI)
หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
หลั ก สู ต ร Driving Company Success with IT
Governance (ITG)
หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)
ดังนี้
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ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

รักษาการประธานกรรมการ
- Ethical Leadership Program
รองประธานกรรมการ		 (ELP 10/2560)
และกรรมการอิสระ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการ
- Director Certification Program
			 (DCP 94/2550)
กรรมการอิสระ
นางปรารถนา มงคลกุล
			
		
			
		
			
		
			
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

กรรมการ

Director Accreditation Program
(DAP 2/2546)
Director Certification Program
(DCP 34/2546)
Advance Audit Committee Program
(AACP 22/2559)
Diploma Examination
(Exam 11/2546)
-

THAI

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
		
			
		
			

Director Accreditation Program
(DAP 23/2547)
Director Certification Program
(DCP 52/2547)
Charter Director Class
(CDC 9/2558)

นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
			
		
			
		
			
			

Audit Committee Program
(ACP 41/2555)
Director Certification Program
(DCP 94/2550)
Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries
(CGI 6/2558)

นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ
- Director Certification Program
			 (DCP 75/2549)
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
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กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ		
		
			
		
			
		
			
		
			
			
พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย

กรรมการอิสระ

Director Accreditation Program
(DAP 84/2553)
Role of Compensation Committee
(RCC 11/2553)
Director Certification Program
(DCP 178/2556)
Role of the chairman Program
(RCP 39/2559)
Driving Company Success
with IT Governance
(ITG 4/2560)
-

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการ
			
		
			

Director Certification Program
(DCP 138/2553)
Anti-Corruption Executive Program
(ACEP 4/2555)

กรรมการ
นายพินิจ พัวพันธ์
			
		
			
		
			
			

Audit Committee Program
(ACP 2/2547)
Director Accreditation Program
(DAP 25/2547)
Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries
(CGI 2/2558)

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารและ
4. นางปรารถนา มงคลกุล
เป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ ำ� นวยการ
กรรมการอิสระ
ใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ
5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ได้มีการจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
กรรมการ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
ออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สั ง กั ด ฝ่ า ยก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละส่ ง เสริ ม 8. นายสมชัย สัจจพงษ์
กรรมการ
ธรรมาภิบาล เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ กรรมการ
ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ 9. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 10. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย
กรรมการอิสระ
ให้ กั บ กรรมการ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ รวมถึงพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตาม 11. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการ
กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานธุรกิจสายการบิน 12. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
และบริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
นางสุวิมล บัวเลิศ (ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ตามกฎเกณฑ์ ให้ครอบคลุมการก�ำกับตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ)
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และระเบี ย บ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วย
การรวมหรือการแยกต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ   

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของ
บริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
จ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ ม ากกว่ า 15 คน สุ ด แต่
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น จะเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดเป็ น ครั้ ง คราว และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง
กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากต�ำแหน่ง และจะมี
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ� ำนวน 84 เรื่อง และเรื่อง
เพื่อทราบจ�ำนวน 123 เรื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้ ว ยพลอากาศเอก ตรี ท ศ สนแจ้ ง นายพี ร ะพล
ถาวรสุภเจริญ นางปรารถนา มงคลกุล สามคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ  
เพื่อเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
กรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
กรรมการอิสระ
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3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
4. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ
5. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
6. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการอิสระ
7. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน มีดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ� ำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ
สั ง กั ด อยู ่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทาง
การเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ มี นั ย ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม หรื อ หุ ้ น ส่ ว นของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส ่ ว นร่ ว มบริ ห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ เดี ย วกั น ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ของ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย
กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 9. ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่า
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ
คุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก� ำกับตลาดทุน
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยก�ำหนดเรื่องการถือหุ้นของกรรมการ
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ อิ ส ระตามข้ อ 1 ไว้ เ ข้ ม กว่ า คื อ ก� ำ หนดการถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ ร้อยละ 0.5
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง
กรรมการอิ สระที่ มีคุณ สมบั ติตามข้ อ 1 ถึ ง ข้ อ 9 อาจได้รับ
การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
เคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มี
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบขององค์ ค ณะ
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
(Collective Decision) ได้
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิ ส ระเป็ น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตาม
ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดตาม
ข้ อ 6 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาผ่ อ นผั น ให้ ไ ด้
หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

อ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ
1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้
บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการก�ำกับดูแล
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมิน
การก�ำกับดูแลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การด�ำเนินงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ิ
ที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล
2. มีอ�ำนาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด�ำเนินการ
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ
3 ท่าน ผู้บริหาร 1 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา มงคลกุล		
กรรมการ
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์		
กรรมการ
4. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ 				
กรรมการ
5. ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
6. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ		
ผู้ช่วยเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน� ำเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัทฯ

2.
ในปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานตาม
อ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็นตาม
หน้าที่อย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
3.
ทุกรายให้เท่าเทียมกัน

ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การตามนโยบายและมติ ข อง
คณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการด�ำเนินการตามเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและค� ำ แนะน� ำ แก่ ฝ ่ า ยบริ ห ารในการ
ด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด การประชุ ม ระหว่ า ง
กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) 1 ครั้ง เพื่อหารือ 4. มีอ�ำนาจอนุมัติตามทีไ่ ด้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ดังนี้
บทบาทของกรรมการอิสระในการก�ำกับดูแลบริษัทฯ ในปี 2560
และแนวทางในการก� ำ กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ฯ ของกรรมการอิ ส ระ
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ในปี 2561
		 ในวงเงินที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติที่เกิน 500 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ท�ำหน้าที่ โดยการแสดงความคิดเห็น 		 แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
อย่างเป็นอิสระ และรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทั้งองค์กร
4.2 อนุมัติการใช้เงินนอกเหนือวงเงินที่หน่วยงานได้รับ
และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นอย่างดี
		 การจั ด สรรตามงบประมาณประจ� ำ ปี ที่ เ กิ น 50
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 		 ล้ า นบาท ในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 100 ล้ า นบาท และ
ชุ ด ต่ า งๆ ขึ้ น หลายคณะเพื่ อ ช่ ว ยศึ ก ษารายละเอี ย ดและ 		 ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. มีอำ� นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามเป้ า หมายของ
แผนวิ ส าหกิ จ ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการ
ได้ตามความจ�ำเป็น และเหมาะสม
7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุม
เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน 1. เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการ
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็น
2. ไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ประธานในทีป่ ระชุมแทน ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการมอบหมาย
บริ ษั ท ฯ ให้ ตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ
ให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ยล� ำ ดั บ
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ในที่ประชุม
บริษัทฯ
การวิ นิ จ ฉั ยชี้ ข าดของที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร ให้ ถือ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อย
เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน
ล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
กรรมการซึ่ ง มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ในเรื่ อ งใด ให้ อ อกจากที่ ป ระชุ ม
ในวาระนั้ น และไม่ มี สิ ท ธิ์ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น 4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ถ้ า คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง
เพื่ อ พิ จ ารณาจ� ำ นวน 81 เรื่ อ ง และเรื่ อ งเพื่ อ ทราบจ� ำ นวน
10 เรื่อง

2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและ
การตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
Governance) ตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้น
และผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในการบริหารงานของบริษัทฯ 3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
อิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
1. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และเสนอ
ประธานกรรมการ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
กรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
กรรมการตรวจสอบ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. นายสมนึก ธ�ำรงธรรมวงศ์
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
(ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน)
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
เลขานุการ
ต่อบริษัทฯ
ทัง้ นี้ มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ด้วยแล้ว
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก� ำหนด
ข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
ที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ดังต่อไปนี้
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
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1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายงานหรือการกระท� ำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 ข้ อ ก� ำ หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ หรื อ กฎหมายที่
		 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. มีอำ� นาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพือ่ เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
10. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
11. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ� ำนวน 29 เรื่อง และเรื่อง
เพื่อทราบจ�ำนวน 27 เรื่อง

7. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม ประกันภัย และ
สิ่งแวดล้อมการบิน
กรรมการ
8. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
9. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับฝ่ายและควบคุม
ภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : นายคณิศ แสงสุพรรณ ลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ มีผลตัง้ แต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้ค� ำปรึกษา และค� ำแนะน� ำในการด� ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่ ค รอบคลุ ม เป้ า หมายเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้และ
การเงินอืน่ ๆ ความมีประสิทธิภาพของก�ำลังพล การวางแผน
การด�ำเนินกลยุทธ์ และความมั่นคงทางการบิน (Aviation
Security)

2. ก� ำ หนดนโยบาย แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
กรอบปฏิ บั ติ การบริ หารความเสี่ ยงต่ า งๆ ที่ อาจท�ำให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และไม่เป็น
ไปตามเป้ า หมาย อั น ประกอบด้ ว ย อั ต ราแลกเปลี่ ย น
เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการก�ำกับ
เงินตราต่างประเทศ การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหาร
ดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการ
ความเสีย่ งราคาน�ำ้ มัน การหารายได้ ต้นทุนการด�ำเนินงาน
ปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้การด�ำเนินงาน
การปฏิ บั ติ ก าร การซ่ อ มบ� ำ รุ ง บุ ค ลากร และปั ญ หา
ด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น
บริ ห ารได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
3. อนุ มั ติ ก ารจั ด ท� ำ การบริ ห ารความเสี่ ย งราคาน�้ ำ มั น ทุ ก
รูปแบบ
1. นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
4. ก�ำกับดูแลการน�ำกรอบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ ติดตาม
2. นายคณิศ แสงสุพรรณ
การระบุ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งและความเพี ย งพอในการ
กรรมการ		
จัดการความเสี่ยง
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์
5. มีอำ� นาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็น
กรรมการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
4. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่		
กรรมการ
6. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
5. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและ
7. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
พัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ
ในปี 2560 มี การประชุ มทั้ง สิ้ น 7 ครั้ ง ประกอบด้ วย เรื่อ ง
6. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี เพื่อพิจารณาจ�ำนวน 31 เรื่อง
กรรมการ
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวง
การคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติ
ทีด่ ี เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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1. นายสมชัย สัจจพงษ์		
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ภักดีภูมิ		
กรรมการ
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 		
กรรมการ
4. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป
เลขานุการ
5. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน		
ผู้ช่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผลกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่)

5. พิ จ ารณาเพิ่ ม ค่ า ตอบแทนและเงิ น รางวั ล ประจ� ำ ปี ข อง
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาจ้างและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อไป
6. มี อ� ำ นาจเรี ย กพนั ก งานและ/หรื อ ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ
ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�ำหรือความเห็น รวมทั้งให้มีอ�ำนาจ
ในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อืน่ ใดมาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ได้ด้วย
7. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
8. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง
เพื่อพิจารณาจ�ำนวน 43 เรื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยก� ำ หนดและเป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง				
ประธานกรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาที่เป็นไปตามข้อบังคับ
กรรมการ
หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บบริ ษั ท ฯ และกฎหมายเกี่ ย วข้ อ ง 3. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ				
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและประสบการณ์
กรรมการ
ทีเ่ หมาะสม มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร 4. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่				
ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ขึ้นไป
กรรมการ
2. ด� ำ เนิ น การสรรหาและวิ ธี ก ารสรรหาตามหลั ก เกณฑ์ 5. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์		
กรรมการ
ทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ขนึ้ ไป และเสนอชือ่ 6. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานทั่วไป
ผู้ที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
กรรมการ
แต่งตั้ง เลื่อนต�ำแหน่ง หรือโยกย้ายตามที่เห็นสมควร
7. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
3. ก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการ
กรรมการ
ต่างๆ บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ รวมถึง 8. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย 				
ผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ขนึ้ ไป โดยให้คำ� นึงถึง
กรรมการ
หลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และ 9. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่สำ� นักเลขานุการบริษัทฯ
น�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
กรรมการและเลขานุการ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 10. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการตรวจการองค์กร		
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างและ
น�ำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา

11. ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ แ ละ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

10. ก�ำหนดงบประมาณในการด�ำเนินการ และงบสนับสนุน
หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกด้วยการบริจาคหรือช่วยเหลือ
ด้ า นการเงิ น หรื อ การให้ บั ต รโดยสาร ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คม
รวมทั้งการก�ำกับดูแลการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายตาม
งบประมาณ
11. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการ 12. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
เพื่อสังคม
ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง
1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด ้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ ดีต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการของกระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตรวจสอบการก�ำกับดูแล การปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
3. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวปฏิ บั ติ แ ละหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. มีอ�ำนาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และ
บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�ำหรือความเห็น รวมทั้ง
ให้ มี อ� ำ นาจในการเรี ย กเอกสารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดมาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาได้ด้วย
6. ก� ำ หนดนโยบาย และแนวทางประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก ร
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
7. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม
8. จัดท�ำโครงการและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ รับรู้และมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัว่ ถึง และจัดท�ำรายงานด้านอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสม�ำ่ เสมอ
9. จัดท�ำโครงการและกิจกรรมเพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงาน
เรื่องการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนสาธารณประโยชน์
สาธารณกุศล

พิจารณาจ�ำนวน 40 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 33 เรื่อง

คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการ
ปฏิรูป บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย				
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ภักดีภูมิ					
กรรมการ
3. นางปรารถนา มงคลกุล				
กรรมการ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร				
กรรมการ
5. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่				
กรรมการ
6. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
1. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารจั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์ และ
แผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์และแผน
ปฏิ รู ป องค์ ก รจะต้ อ งครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ข องการด� ำ เนิ น
ธุรกิจและมีการบูรณาการกัน ทั้งมาตรการเร่งด่วนและ
มาตรการที่มีผลต่อเนื่อง
2. กลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร ก่อน
น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
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3. ติ ด ตาม ก� ำ กั บ ดู แ ล และให้ ค� ำ แนะน� ำ ให้ ฝ ่ า ยบริ ห าร
ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กร
รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีผู้บริหารรับผิดชอบการด�ำเนินการ
ตามแผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน

		 กลยุ ท ธ์ และนโยบาย รวมทั้ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ มี ก าร
		 ปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

1.2 ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
		 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการตามหลั ก Fiduciary Duty
4. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำและการด�ำเนินการ 		 ที่ส�ำคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ รู ป องค์ ก ร ตามที่ 		 ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
เห็นสมควร
		 และความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
		 ฯลฯ
5. สามารถขอและเข้ า ถึ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ได้จากทุกหน่วยงานตามที่เห็นสมควร
1.3 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น
		 ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
1.4 ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้น 32 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อ
พิจารณาจ�ำนวน 104 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จ�ำนวน 79 เรื่อง
1.5 ความสามารถในการอุทิศเวลาของกรรมการบริษัทฯ
		 อาจพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับ 		 ฯลฯ เพือ่ ให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุม
สูงสุด
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ การดูแล
		 และการติดตามการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ
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2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�ำเนินการสรรหาบุคคล
ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้ก�ำหนดเป็นครั้งคราว และกรรมการ 		 ที่เหมาะสมที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการฯ
จ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
กรณีที่ 1 ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบวาระ
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็น
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ซึ่งกรรมการ
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 นัน้ อาจพิจารณารายชือ่ บุคคล
ในการประชุ ม สามั ญ ประจ� ำ ปี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในแต่ ล ะปี จะมี ก าร
ที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระ
เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่ง
เพือ่ เสนอให้ดำ� รงต�ำแหน่งต่อไป (2) บัญชีรายชือ่ กรรมการ
ตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามประกาศของกระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ได้
จ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีที่แบ่งออกให้ตรงเป็น
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรณีที่กรรมการอื่นที่มิใช่
สามส่วนไม่ได้
กรรมการโดยต�ำแหน่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง หรือ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารด� ำ เนิ น การ
พ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตั้งกรรมการ
สรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินการของ
อื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในการสรรหา
รายดังกล่าว จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ� ำนวน
กรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอื่น (3) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (4) การ
ตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด ด้วย
เสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การด�ำเนินการ
ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
สรรหากรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
1. ด� ำ เนิ น การก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการบริ ษั ท ฯ
ที่ต้องการสรรหา
1.1 มีคุณสมบัติตามสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น (Skill
		 Matrix) ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
		 บริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหมาะสม สามารถก�ำหนด

กรณีที่ 2 ต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงนอกจากเหตุ
ตามกรณีที่ 1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�ำเนินการสรรหา
เมือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้แต่งตัง้ ทดแทน โดยอาจ
พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง

ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรณีที่กรรมการอื่น
ที่มิใช่กรรมการโดยต�ำแหน่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
หรื อ พ้ น จากต� ำ แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง
กรรมการอื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทน
กรรมการรายดังกล่าว จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการอื่น (2) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
(3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
บริษทั ฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่ น กรองให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี
		 คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้
2.3 เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
		 ค่ า ตอบแทน ด� ำ เนิ น การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข อง
		 บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ
		 ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในหลักเกณฑ์การด�ำเนินการ
		 สรรหากรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
ในการประชุ มสามั ญประจ� ำปี ทุกครั้ ง ให้ กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลัง
จดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให้ ใ ช้ วิ ธี จั บ สลากกั น ว่ า ผู ้ ใ ดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดนั้น
เป็ น ผู ้ อ อกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการที่ อ อกตามวาระนั้ น อาจ
ถูกเลือกเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ต� ำ แหน่ ง
เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิ จ ารณาและน� ำ ชื่ อ เสนอ จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ 5 คน
		 คณะกรรมการบริษัทฯ
และรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก
บริหารทั่วไป 1 คน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้ด�ำรง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
ต�ำแหน่งกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และด�ำเนินการสรรหาผู้ที่มี
ุ สมบัติ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ทเี่ หมาะสม โดยมีคณ
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ มาตรฐานส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
(และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ด�ำรง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล� ำดับลงมา เป็น ต�ำแหน่งกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ ที่ผ่านการ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ คัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ เพื่อพิจารณาต่อไป
การเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการไปด�ำรง
ให้เลือกด้วยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้ตามจ�ำนวนกรรมการ ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
ที่จะพึงมี
ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง 1. ห้ามแต่งตั้งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหาร
บริ ษั ท ฯ เป็ น กรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น เว้ น แต่ ก รณี
คราวออกตามวาระ ให้ ค ณะกรรมการเลื อ กบุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง มี
มีกฎหมายก�ำหนด หรือกรณีแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็น
บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น
กรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัด ไปด้ ว ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
บุ ค คลซึ่ ง เข้ า เป็ น กรรมการแทนดั ง กล่ า ว จะอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2. เป็ น กรรมการในองค์ ก รภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3. เป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ประโยชน์
ส่ ว นรวมได้ เช่ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

101
THAI

โดยการไปด� ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ให้กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่เสนอขอนุมัติการเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
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การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือ หุ้นได้ส ่ ง ผู ้ แ ทน
บริษัทฯ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือท�ำธุรกิจระหว่าง บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่
ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วย
บุ ค คลจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ฝ่ า ยบริ ห าร หรื อ บุ ค คล
ภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทาง
บริหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้ และต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทน บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำคูม่ อื ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ทนบริษทั ฯ
เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ซึ่ ง ในคู ่ มื อ นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดถึ ง ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
กรรมการผู้แทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับในเรื่อง
นโยบายที่ส�ำคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ
ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรก�ำไร การจ่ายเงินปันผล หรือ
น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ทีล่ าออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้
ผู้แทนบริษัทฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลา
ที่ก�ำหนดต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลในทาง
ปฏิบัติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปรับปรุง
นโยบาย เรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ส่ ว นตน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ในการห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ท�ำการ
ซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายใน
ซึ่งเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของ
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทั่ ว ไปหรื อ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตนได้ ล ่ ว งรู ้ ม าในต� ำ แหน่ ง หรื อ ฐานะ
ที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
ไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้อื่น หรือการน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าว
โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานที่พ้นจากต�ำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ
หลังประกาศ 3 วัน
นโยบายดังกล่าวยังได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงาน มีระบบบริหาร
จัดการในการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลลับที่ดี
เพือ่ ป้องกันมิให้ขอ้ มูลลับของบริษทั ฯ รัว่ ไหล ซึง่ จะท�ำให้บริษทั ฯ
เสียหาย หรือถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ อันเป็นการ
เอาเปรียบผู้ลงทุน
นอกจากนั้น ยังจัดท�ำวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุ้น การบินไทย
ของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งของคู่สมรส
และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ เพื่ อ แจ้ ง ให้ ท ราบถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ายบริหาร รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จัดท�ำรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ �ำหนด

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารวิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท
ที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็นข้อมูล ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 		
สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ ก�ำหนดทิศทางและ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
แนวทางในการก�ำกับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ส� ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่ งเป็นผู ้สอบบัญชี
และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป
ของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม 4,870,000

บาท โดยบริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบัติตาม BOI ค่าธรรมเนียม
ตรวจรับรองรายได้ของหน่วยธุรกิจ ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้
สาขาประเทศอินเดีย ค่าธรรมเนียมรับรองยอดรายได้ของสาขา
ประเทศมาเลเซีย (2557 - 2559) และค่าธรรมเนียมรับรอง
รายได้สาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม 750,000 บาท
แต่บริษัทฯ ไม่ ไ ด้ จ ่ า ยค่ า บริ ก ารอื่ น ให้ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สตง. ในรอบปี บั ญ ชี ที่ ผ ่ า นมาหรื อ รายจ่ า ยใน
อนาคตอั น เกิ ด จากการตกลงที่ ยั ง ให้ บ ริ ก ารไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในเรื่องอื่นๆ

3. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุม
ขั้ น ต�่ ำ ณ ขณะที่ ค ณะกรรมการจะลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หรือไม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ก�ำหนดเฉพาะองค์ประชุม
ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้ ง หมด แต่ ไ ม่ ไ ด้ ก� ำ หนดจ� ำ นวนองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต�่ ำ
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
4. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class
of Share) บริษทั ได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุน้
แต่ละประเภทหรือไม่
ในกรณีนี้บริษัทฯ มีหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ
โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ก�ำหนดให้ หุ้นของบริษัทฯ
เป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
5. บริษัทได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
หรือไม่

จากผลส�ำรวจตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนประจ�ำปี 2559 (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2016: CGR2016) ที่สถาบัน
กรรมการบริษัทไทยท�ำการส�ำรวจจากบริษัทจดทะเบียนจ�ำนวน
601 บริษัท บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
“ดีมาก” ซึ่งจากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุง
และพัฒนายกระดับการด�ำเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่อย่างไร
ก็ ต ามในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ไ ด้ ค รอบคลุ ม
ตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้
6.
1. คณะกรรมการมีการก�ำหนดนโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษัท
จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั
หรือไม่

บริษัทฯ ไม่สามารถก�ำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม(Cumulative
Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก�ำหนดให้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด
ตามจ�ำนวนหุ้นที่มี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี ารจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
บริ ษั ท ฯ มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ จึ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ฯ ซึ่ ง ก� ำ หนดให้ ส รรหาผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูงจากบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ

ในกรณีนี้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐาน
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 7. คณะกรรมการตรวจสอบมี ก รรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คน
มาตรา 7 ที่ก�ำหนดไว้ว่า ผู้ใดจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
ในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่งมิได้
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 - 12 คน
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการ
หรือไม่
ตรวจสอบ 1 ท่าน ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
งบการเงินด้วยแล้ว
บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร
ที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
โดยไม่มีข้อยกเว้น ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุน
การท�ำงานของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ
ในทุกกรณี
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บริษัทฯ ด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance)
โดยยึดถือตามเป้าหมายของ UN Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ 17 เป้าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสังคมได้แก่
•

โครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ โดยการสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทยเพื่อน�ำมาผลิตเป็นอาหารให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เช่น
พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรจากดอยค�ำ กุ้งทะเลจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�ำ้ ท่าทอง จ�ำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลากะพงขาว
จากสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจัดจ�ำหน่ายสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) บนเครื่องบิน และให้บริการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอาหารว่างในห้องรับรองพิเศษของการบินไทยที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิอีกด้วย

•

โครงการด้านสาธารณสุขอ�ำนวยความสะดวกทีมผ่าตัดของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการขนส่งอวัยวะ
ยกเว้นค่าบริการขนส่งโลหิต และอวัยวะ ไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านเส้นทางบินภายในประเทศที่เป็นจุดบินของ
การบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และกิจกรรมวิ่งการกุศล “Run for Life” ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

•

โครงการด้านการศึกษาสนับสนุนการเดินทางของผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ การสร้างเสริมประสบการณ์
เรี ย นรู ้ น อกห้ อ งเรี ย น ได้ แ ก่ โครงการพาน้ อ งท่ อ งฟ้ า
กิจกรรม “พม. พาน้องดูหนัง” กิจกรรม “เติมฝันให้น้อง”
ให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและเด็กพิการจากสถานสงเคราะห์
จั ด ค่ า ยต้ น กล้ า วิ ท ย์ ค ณิ ต การบิ น ไทย ให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ในชุ ม ชนส� ำ คั ญ ของการบิ น ไทยและในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
ให้โอกาสนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน STEM Young Pilot
Challenge 2017 เข้าร่วมโครงการ Young Pilot Camp
และเดิ น ทางไปดู ง านการผลิ ต เครื่ อ งยนต์ โรลส์ - รอยซ์
ประเทศสิงคโปร์ และร่วมกับ 5 หน่วยงานภาคอากาศ
จัดกิจกรรม “สนามบินแห่งการเรียนรู้” เพื่อให้เยาวชน
รอบท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และท่าอากาศยานภูเก็ต มีความรู้ธุรกิจทางด้านการบิน

•

โครงการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ภาคใต้ แ ละภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระดมทุนและผนึกก�ำลังพันธมิตร
ในการช่วยเหลือ ขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและสนับสนุน
การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พร้ อ มทั้ ง มอบเงิ น บริ จ าคสมทบกองทุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบสาธารณภัย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

•

•

โครงการดูแลประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม
มอบของขวัญ ทุนการศึกษา และจักรยานในงานวันเด็ก
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว กิจกรรม
“ปันรักจากการบินไทย มอบก�ำลังใจแด่ทหารผ่านศึก”
กิจกรรม “ปันรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ผู้สูงอายุ”
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณโดยรอบสนามบิน กิจกรรม
“โครงการรวมน�้ำใจมอบให้แก่ทหารและต�ำรวจ จังหวัด
นราธิวาส” น�ำเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น
มอบให้ ท หารและต� ำ รวจในพื้ น ที่ และการจั ด เที่ ย วบิ น
พิเศษน�ำผู้แสวงบุญฮัจญ์สู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมถึง
การสนั บ สนุ น อ� ำ นวยความสะดวกในการเดิ น ทางของ
นักกีฬาพาราลิมปิกไทย และโครงการ “Happy World
Tour for Happy Child Foundation” เพื่ อ ระดมทุ น
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในภาคใต้
โครงการด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ โครงการ “ประเมิ น
คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กรและกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
พืน้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ เพือ่ หามาตรฐานการลดการปลดปล่อย
และบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กิจกรรม

“การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน - ป่าชายเลนเพื่อชุมชน
เพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน” ด้วยการปลูกป่าชายเลน
ปล่ อ ยปลาและปล่ อ ยปู สู ่ ธ รรมชาติ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
กิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย ” ครั้ ง ที่ 7 เน้ น ความส� ำ คั ญ เรื่ อ ง
การบริ ห ารจั ด การด้ า นพลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ มและ
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ดี กิจกรรม “Star Alliance
Free the Sea Turtles” ปล่ อ ยเต่ า ทะเลกลั บ สู ่ แ หล่ ง
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ กิจกรรม “การบินไทยคืนชีวิต
ให้คูคลองเลียบวิภาวดี” เพื่อรักษาสภาพน�้ำในคลองเลียบ
ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าบริษัทฯ ให้ใสสะอาด รวมทั้งการ
สนั บ สนุ น การเดิ น ทางของมู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ
ภารกิจที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรน�้ำ
ของประเทศ
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ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
และเปิดเผยต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.
thaiairways.com

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
จากการที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงได้น�ำนโยบาย Whistle Blower หรือ
การเป่านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พร้อมทั้งจัดท�ำระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ค� ำ สั่ ง บริ ษั ท หรื อ ธรรมาภิ บ าลหรื อ จริ ย ธรรม
ตามประมวลธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรม พ.ศ.2553 ขึ้ น มา

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสความเคลือ บแคลงที่อ าจท� ำให้เข้าใจได้ว่า เป็ น การ
กระท� ำ ผิ ด ต่ อ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ
เพื่อให้บริษัทฯ ท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง และ
มีมาตรการในการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน อันจะน�ำไปสูค่ วามเป็นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
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ป.ป.ช.) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ
(สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 55 แห่ง และ
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรือ่ งการขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 3 ฝ่าย ระหว่าง
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน 54 แห่ง ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และเป็นแนวทาง ในการแก้ปัญหาการทุจริต
ในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือสามารถแจ้งเบาะแสหากพบเห็น
พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต คอร์รัปชันของบุคคลในบริษัทฯ
โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
2. จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารตามยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการป้ อ งกั น
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
1. ทาง E-mail address : tgchairman@thaiairways.com,
พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
tgpresident@thaiairways.com, good.gov@thaiairways.
ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจ�ำปี 2560
com
เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดรั บ กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ย
2. จดหมายถึงประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการบริษัทฯ/
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่/เลขานุการบริษทั ฯ โดยส่งมาที่
2564) และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี (Action Plan)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต
ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัทฯ
3. จัดอบรมบรรยายเรือ่ งการป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ
จะรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของท่านไปตรวจสอบ
ให้กับพนักงานทุกระดับทุกต�ำแหน่งของบริษัทฯ ตั้งแต่
และติดต่อกลับท่านโดยเร็ว
พนั ก งานเข้ า ใหม่ จนถึ ง ระดั บ หั ว หน้ า แผนก/ผู ้ จั ด การ
การขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และต่ อ ต้ า นการ
โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษัทฯ

ทุจริตประพฤติมิชอบของบริษัทฯ มีดังนี้

4. มีค�ำสั่งบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่ 10/2558
1. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ เข้าร่วมลงนาม
เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) เรื่ อ งการ
ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2
5. มีประกาศบริษัทฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจ�ำนงสุจริต
(พ.ศ. 2556 - 2560) 3 ฝ่าย ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการ
ในการบริหารบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งสู่
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส� ำนักงาน
การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6. เผยแพร่ Bulletin เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ข้อร้องเรียน
ต่างๆ ที่ยุติแล้ว ให้พนักงานรับทราบผ่านทาง Website
ภายในของบริษัทฯ, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงพนักงาน
และสื่อสารผ่าน Website หน่วยงานเป็นประจ�ำทุกเดือน
7. จัดตั้งเครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต ปัจจุบัน
มีจ�ำนวนสมาชิกเครือข่ายฯ 531 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกัน
สอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับบริษัทฯ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

อยูในเกณฑสูง
2557

75.84
คะแนน

อยูในเกณฑสูง
2558

79.30
คะแนน

อยูในเกณฑสูงมาก
2559

88.75
คะแนน

อยูในเกณฑสูงมาก
2560

87.89
คะแนน

8. บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 9. ในปี 2560 บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ในการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
Transparency Assessment: ITA) ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
กระทรวงคมนาคม และได้เสนอชื่อนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้รับผลคะแนนประเมินฯ ดังนี้
รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เข้ารับการพิจารณา
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรกระทรวงคมนาคมที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้ ว ย
- ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 		
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อยกย่องเป็น “คนต้นแบบ
		 75.84 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์สูง
คมนาคม” ประจ�ำปี 2560 และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
- ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 		
รั ก ษาการกรรมการผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ได้ รั บ รางวั ล
		 79.30 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์สูง
“คนต้นแบบคมนาคม” ประจ�ำปี 2560
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 		
88.75 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยูใ่ นเกณฑ์สงู มาก
- ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนประเมิน 		
		 87.89 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยูใ่ นเกณฑ์สงู มาก
ซึง่ ปัจจุบนั ITA ถูกก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญของยุทธศาสตร์ชาติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้ อ งด� ำ เนิ น การ เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล และ
ผลคะแนนที่ ไ ด้ รั บ น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการท� ำ งานของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อยกระดับ
ดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน” (ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์ ก ร : Integrity Culture) ประเภทชมเชยอั น ดั บ 1
ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ประจ�ำปี 2560 ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กร
ที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีข้อยกเว้น ต่อการ
ทุ จ ริ ต ในทุ ก รู ป แบบ และพร้ อ มให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น
การท�ำงานของหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ในทุกกรณีจนถึง
ที่สุดต่อไป
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ มีการผลักดัน
ให้แต่ละหน่วยงานประเมินแรงจูงใจ
และทัศนคติอันจะน�ำไปสู่โอกาสการทุจริต
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน
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บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน
Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013 ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุม
ภายใน สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดแนวทางในเรื่ อ งความซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อย่ า งโปร่ ง ใส
เป็นธรรม มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมีคู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ไม่แสวงหาประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ มีบทลงโทษ
ที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนด มีการเผยแพร่ ข้อก�ำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
อีกทั้งมีบรรจุอยู่ในหลักสูตร Orientation เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมาภิบาลขององค์กร
และสามารถน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป กรณีมีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนหลักจริยธรรมของบริษัทฯ ให้ส�ำนักงาน
ตรวจการองค์ ก รมี อ� ำ นาจและหน้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ภายในกรอบระยะเวลาที่ ก� ำ หนดตามระเบี ย บบริ ษั ท ฯ

ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ สายงาน หน่ ว ยงานในการบั ง คั บ บั ญ ชา อ� ำ นาจหน้ า ที่
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัทฯ หรือตาม และความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก� ำ หนดในเอกสาร Function
ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
Description และ Job Description มีการแบ่งแยกหน้าที่
ที่ ส� ำ คั ญ ระหว่ า งการประกอบธุ ร กิ จ การบิ น และหน่ ว ยธุ ร กิ จ
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และ อย่
ด เจนเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ นอกจากนี้
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ ยังมีาฝงชั่ายความปลอดภั
ย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
ด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
มีหน้าที่ในการวางแผน ก�ำหนดนโยบายและบริหารจัดการใน
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ระดับ Corporate เพื่อให้บริษัทฯ มีมาตรฐานความปลอดภัย
และฝ่ายบริหารไว้ในคู่มือกรรมการ รวมถึง Table of Authority ด้ า นการบิ น มี ส� ำ นั ก งานการตรวจการองค์ ก ร ท� ำ หน้ า ที่ รั บ
โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการทุ จ ริ ต และ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประพฤติมิชอบ รวมถึงมีส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการก�ำกับ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงข้อบังคับและ เที่ยงธรรม
นโยบายของบริ ษั ท ฯ และเพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ กั บ ดู แ ล
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและ
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการประเมินผล บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการในการจั ด หาบุ ค ลากรที่ เ ป็ น ไปตาม
การด�ำเนินงาน ระหว่างบริษัทฯ กับภาครัฐ ผ่านส�ำนักงาน ข้อก�ำหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานส�ำหรับกรรมการ
คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งจะมีการก�ำหนด และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และระเบียบ
ตัวชี้วัด น�้ำหนัก ค่าเกณฑ์วัด/เป้าหมายการด�ำเนินงานตามแผน บริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์
กลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษัทฯ ที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผล คุ ณ สมบั ติ ในการจั ด หาเพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร มี ก ารติ ด ตาม ความสามารถ และศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการด� ำ เนิ น งานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ รวมทั้งมีกระบวนการ/วิธีการในการวัดและประเมินผลบุคลากร
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ประจ� ำ ปี มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานตั ว ชี้ วั ด กั บ เป้ า หมายและ
บริ ษั ท ฯ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ อาทิ คณะกรรมการบริ ห าร เกณฑ์ วั ด ผล ที่ เ ชื่ อ มโยงสู ่ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม
คณะกรรมการบริ ห ารการปฏิ รู ป บริ ษั ท ฯ คณะกรรมการ มี ก ารจ่ า ยเงิ น พิ เ ศษ (Incentive) ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ขวั ญ และ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ ก�ำลังใจให้กับพนักงานต่อไป ตลอดจนมีนโยบายในการสร้าง
ธรรมาภิ บ าลและส่ ง เสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คม เป็ น ต้ น แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร เช่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย พนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติงาน
สาขา อาทิ ธุรกิจ การเงิน การขนส่ง กฎหมาย ซึ่งสามารถ นอกสถานที่ ทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ พ นั ก งาน
ตรวจสอบได้ จ ากประวั ติ ก รรมการ ตลอดจนมี ก ารก� ำ หนด ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อตอบสนองการด�ำเนินงาน
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งหมดตามข้อก�ำหนดของ กลต. และ สคร. โดยในบางขณะ
ปี 2560 มีการด�ำเนินการในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
มี ก รรมการอิ ส ระถึ ง 50% ของกรรมการทั้ ง หมด และได้ มี
โดยพัฒนาและปรับปรุง Learning Development Roadmap
การตรวจสอบก่ อ นการแต่ ง ตั้ ง ว่ า เป็ น ผู ้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
และ Training Program ส�ำหรับพนักงานใหม่ - เฉพาะกลุ่ม
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ
ต�ำแหน่งงาน อีกทั้งมีโครงการพัฒนาศักยภาพ Soft Skills
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน เช่น การออกแบบและพัฒนา Executive Development
การก�ำหนดอ�ำนาจในการสัง่ การและความรับผิดชอบ Program /EDP (พนั ก งานระดั บ ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ขึ้ น ไป)
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ และ Leadership Development Program/LDP (พนักงาน
ระดับผู้อ�ำนวยการฝ่าย) เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารที่อยู่
การก�ำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
ในแผนสืบทอดต�ำแหน่งที่ส�ำคัญต่อไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์ ก รที่ เ หมาะสมทั้ ง ทางธุ ร กิ จ และกฎหมาย โดยมี ก ารจั ด
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5. องค์กรก�ำหนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรระยะที่ 3
ในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ “การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Growth)” โดยมี
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ
ขององค์กร
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร จึงก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการควบคุ ม ภายใน โดยจั ด ให้ มี น โยบายควบคุ ม ภายใน
ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารเชิงบังคับ ก�ำหนดให้ผู้บริหารและ
พนั ก งานใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร โดยผ่ า นกระบวนการท� ำ งานที่ ไ ด้
จัดวางไว้อย่างเหมาะสม และก�ำหนดตัวชี้วัด (KPI) ซึ่งถ่ายทอด
เป้ า หมายของแต่ ล ะสายงานไปยั ง พนั ก งานตามล� ำ ดั บ ชั้ น
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ พยายามรักษาสมดุลโดยไม่สร้าง
แรงกดดันให้กับพนักงาน มีการสร้างแรงจูงใจด้วยการเชื่อมโยง
ผลการประเมิ น กั บ การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบเพื่ อ ขึ้ น
เงิ น เดื อ นประจ� ำ ปี และการให้ เ งิ น เพิ่ ม พิ เ ศษ (Incentive)
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ อ งค์ ก ร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นกรอบในการก�ำหนด
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งจากปัจจัย
ภายนอก เช่น สภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน เศรษฐกิจ
และการเมืองทั้งของโลกและภูมิภาค การก่อการร้าย ภัยพิบัติ
และโรคระบาด และจากปัจจัยภายใน เช่น ประสิทธิภาพของ
กระบวนการท� ำ งานและการบริ ห ารจั ด การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้ ร ะบุ ค วามเสี่ ย งในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่
การประเมินความเสี่ยง
ด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นการด� ำ เนิ น งาน ด้ า นการเงิ น และด้ า น
6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ มาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่างๆ ได้มีการบริหาร
เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งต่ า งๆ ความเสี่ยงในหน่วยงาน ตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และมี ก ารจั ด ท� ำ ดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ (Key Risk
Indicator/KRI ) หากระดับคะแนนของความเสี่ยงเข้าสู่ Trigger
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน โดยมุ่งเน้น และ Threshold จะมี ก ารทบทวนมาตรการการควบคุ ม
ความปลอดภั ย และการให้ บ ริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ แก่ ลู ก ค้ า ภายใต้ และจัดท�ำแผนงานรองรับ นอกจากนี้ยังระบุความเสี่ยงที่อาจ
วิสัยทัศน์ “First Choice Carrier with Touches of THAI” ส่งผลกระทบให้โครงการต่างๆ ในแผนปฏิรูปไม่ส�ำเร็จตามแผน
ซึ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้โดยสาร/ลูกค้าอย่างดีเลิศด้วยเสน่ห์ โดยมี ม าตรการควบคุ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ทั้ ง นี้
ความเป็ น ไทยที่ ลู ก ค้ า เลื อ กเป็ น อั น ดั บ แรก และด้ า นความ การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ปลอดภัยจะต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของมาตรฐานการบิน ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
สากล อีกทั้งยังปรับเป้าหมายส�ำหรับใช้เป็นทิศทางขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ
ในระยะ 5 ปี “เป็นสายการบินชั้นน�ำใน 5 อันดับแรกของโลก
8. องค์กรได้พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการ
ภายในปี 2564 และมีก�ำไรต่อเนื่องอย่างสม�่ำเสมอ”

ประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีการผลักดันให้แต่ละหน่วยงานประเมินแรงจูงใจ และทัศนคติ
อันจะน�ำไปสู่โอกาสการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณา
จากผลส�ำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ
ได้ ผ ลคะแนนประเมิ น เฉลี่ ย รวมร้ อ ยละ 87.89 จั ด อยู ่ ใ น
ระดับมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูงมาก

(เกณฑ์ ร ะดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด� ำ เนิ น งาน
ร้อยละ 80 - 100 = สูงมาก)
นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานตรวจการองค์ ก รร่ ว มกั บ ฝ่ า ยฝึ ก อบรม
บุคลากร ได้จัดบรรยายรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิ ช อบให้ กั บ พนั ก งานในหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงานตระหนักและพึงระวังในการปฏิบัติ
ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ
ซึ่งเป็นการกระท�ำผิดจากการปฏิบัติงานโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จั ด ท� ำ Bulletin ให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติ มิ ช อบทุ ก เดื อ น มี เ ครื อ ข่ า ย "TG รวมพลั ง ป้ อ งกั น
ภัยทุจริต" โดยมีพนักงาน เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมใน
การเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการกระท�ำทุจริตและประพฤติมิชอบ
อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในการสร้างบุคคล
ต้นแบบที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน
ต่อไป

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริ ษั ท ฯ ได้ น� ำ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกบริ ษั ท ฯ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งาน มาประเมิ น และวิ เ คราะห์
ความเปลี่ยนแปลง เพื่อระบุเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและ
ระดับฝ่าย โดยปัจจัยที่น�ำมาพิจารณา อาทิเช่น การขยายตัว
ของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต�่ ำ การก่ อ การร้ า ย ภั ย พิ บั ติ แ ละ
โรคระบาด การเปลี่ ย นแปลงด้ า นกฎหมายหรื อ ระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงจัดท�ำแผนเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กิจกรรมการควบคุม

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น
บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงโดยมีการเตรียมความพร้อม
เพื่ อ รองรั บ การตรวจประเมิ น จากส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย (กพท.) เพือ่ ขอใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ
AOC (An Air Operator’s Certificate) ฉบับใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่
8 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับ
ใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ (AOC) โดยผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
แล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้รับรางวัล Adam Smith Awards Asia
2017 ด้ า น “การบริ ห ารความเสี่ ย งยอดเยี่ ย ม (Best Risk
Management Solution)” จัดโดยนิตยสาร Treasury Today
Asia ซึ่งสะท้อนถึงแผนการบริหารความเสี่ยงด้านงบการเงิน
ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรมและ
เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย มาช่วยบริหารความเสี่ยง
ได้ อ ย่ า งดี เ ยี่ ย ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการแปลงค่ า อั ต รา
แลกเปลี่ยนในงบการเงิน (FX Translation Risk) ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ท�ำให้สามารถลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวน Table of Authority
(TOA) ให้เป็นปัจจุบัน

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วย
ระบบเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาทิ การเพิ่มช่องทางการช�ำระเงินค่าบัตรโดยสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน PayPal ซึ่งเป็นช่องทางการช�ำระเงิน
(Payment Gateway) ที่เปรียบเสมือนตัวกลางในการรับรอง
ความปลอดภั ย ของการจ่ า ยเงิ น ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นการ
ยกระดับการบริการให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการบินระดับโลก

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดท�ำสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายและมาตรการการรักษาความ
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการควบคุ ม ที่ ช ่ ว ยลดความเสี่ ย งที่ จ ะท� ำ ให้
องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการก�ำหนดนโยบาย จัดท�ำ
คู่มือการปฏิบัติงาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เช่น ระเบียบ
บริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยอ� ำ นาจอนุ มั ติ ท างการเงิ น ระเบี ย บบริ ษั ท ฯ
ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น อีกทั้งจัดท�ำมาตรการเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน มีกระบวนการวิเคราะห์
ประเมิ น และระบุ กิ จ กรรมและกรอบเวลาในการด� ำ เนิ น การ
ควบคุ ม ความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
รวมทั้งมีการจัดท�ำ ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ

มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน
ISO27001 และก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ โดยออก
เป็นค�ำสั่งบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบในการควบคุมโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ ให้เป็นมาตรฐาน
ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและบ�ำรุงรักษา และเกิดความมั่นคง
ปลอดภัย รวมถึงได้ก�ำหนดให้มีการควบคุมกระบวนการได้มา
การพั ฒ นาและบ� ำ รุ ง รั ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดย
จัดท�ำเป็นคู่มือบริหารจัดการโครงการ (Project Management
Handbook) มีการจัดท�ำแผนแม่บท IT เพื่อจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
โดยมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับกลยุทธ์บริษัทฯ
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย และได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ซึง่ ได้กำ� หนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ล บริ ห ารจั ด การด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้นสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ข้อมูลข่าวสาร
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บริษัทฯ ได้น�ำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน/
องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทั้งของภาครัฐและ
องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาประมวลและจัดท�ำเป็น
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็น Electronic File และเพือ่ ให้นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติและคู่มือต่างๆ สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการน� ำ นโยบายและแผนงานด้ า นต่ า งๆ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยบรรจุไว้ในแผนงานของฝ่าย ค�ำรับรองการปฏิบัติหน้าที่
ข้อตกลงการให้บริการ และมติการประชุม โดยมีการสั่งการและ
มอบหมายการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา โดยมีบุคลากร
ซึ่งก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ใน Job Description
อย่างเหมาะสม มีการก�ำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและมีหัวหน้า
งานก�ำกับดูแล ติดตามผลอย่างใกล้ชิด ทั้งจากการประชุมและ
เอกสาร หากพบข้อผิดพลาดจะท�ำการแก้ไขในทันทีเพื่อให้งาน
ส�ำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้ติดตาม
และก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงการทบทวน
และปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และค�ำสั่งต่างๆ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ

สารสนเทศและการสื่อสาร
13. องค์ ก รมี ข ้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ
สนั บ สนุ น ให้การควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้
ตามทีก่ ำ� หนดไว้
บริษัทฯ มีการน�ำข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน โดย
พิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูลด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยน�ำมาศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา
กลั่นกรอง และเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับ
การปฏิบตั งิ าน มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของข้ อ มู ล และเทคโนโลยี อาทิ การน� ำ ระบบ Network
Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเที่ยวบิน
วิเคราะห์และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาว
การน�ำระบบ SAP-DE/WISE SAP-HCM และ SAP-BU มาใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูล
ในการพิจารณาต้นทุน และความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี มีการ
ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปัจจัยแวดล้อม โดยจัดท�ำ Feasibility
Study หรือการลงทุนผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน
ชุดต่างๆ เพื่อบริหารโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของราชการอย่างเคร่งครัด

14. องค์ ก รสื่ อ สารข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การสนั บ สนุ น ให้ ก ารควบคุ ม
ภายในด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
บริ ษั ทฯ มี ร ะบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อ มูล
ภายในอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ มีช่องทางในการ
สื่อสารทั้งภายในฝ่าย และระหว่างฝ่าย เพื่อให้พนักงาน และ
ผู้บริหารได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร
e-mail Intranet ของบริษัทฯ ประกาศเสียงตามสาย ตลอดจน
การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ระบบ
Government Chat (G-Chat), Line Group ของสายงานต่างๆ
เป็นต้น เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพทันต่อ
เหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม อันเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่ง
ในการเชื่อมพนักงานทั้งองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการบริ ษั ท ฯ (DD
Command Center) เพื่อใช้ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารโดยผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานจะเข้าประชุม
ร่วมกัน เพื่อรับฟังและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งอุบัติภัยและภัยพิบัติ รวมถึงรายงานอื่นๆ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Teleconference
โดยเชื่ อ มโยงการประชุ ม จากส� ำ นั ก งานใหญ่ ไปยั ง อาคาร
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์ต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ ถึ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�ำ่ เสมอ เช่น รายงานทางการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและ
ประมาณการที่ส�ำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงิ น ของผู ้ ส อบบั ญ ชี รายงานสภาพคล่ อ ง
ทางการเงินและสถานะหนี้ของบริษัทฯ เป็นต้น นอกจากที่กล่าว
มาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางส�ำหรับพนักงานสามารถ
แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภายในบริษัทฯ ตามนโยบาย Whistle Blower และตามระเบียบ
บริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ การไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ บริษทั ฯ รวมทัง้
คู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม ผ่านทางประธาน
กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมี
ผู ้ ต รวจสอบจากหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น ส� ำ นั ก งานตรวจ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ
มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ
รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการ
ร้องเรียน/สื่อสารข้อมูลจากลูกค้า/คู่ค้า สายการบินลูกค้า และ
องค์กร/หน่วยงานภายนอก เช่น Department of Civil Aviation
และ/หรือ Authority ต่างๆ ของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการบินโดยผ่านทางจดหมายหรือ e-mail ถึงผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ มี ก ารจั ด ท� ำ แบบส� ำ รวจความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
เพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หาและข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ เ กิ ด จากการให้ บ ริ ก าร
รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เพื่อรับนโยบายจากหน่วยราชการ และกระทรวงต่างๆ รวมถึง
การจั ด ท� ำ รายงานเพื่ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล
หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกั บ การฉ้ อ ฉลหรื อ ทุ จ ริ ต มายั ง กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่โดยตรง โดยผ่านทางเอกสาร หรือ e-mail

เงินแผ่นดิน (สตง), ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA), EASA,
FAA, และองค์ ก ารมาตรฐานสากล (ISO) ต่ า งๆ เป็ น ต้ น
ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบดังกล่าว
ทั้งนี้ ในปี 2560 องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ได้ พิ จ ารณาให้ ป ระเทศไทยพ้ น จากการเป็ น ประเทศที่ มี
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อความปลอดภัย ท�ำให้ประเทศไทย
สามารถปลดธงแดงได้ส�ำเร็จ แสดงให้เห็นถึงการกลับคืนสู่
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินในระดับสากลโดยบริษทั ฯ
ได้ รั บ การตรวจสอบมาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย (Ramp
Inspection) ตามมาตรฐานสากล ผลการตรวจสอบไม่พบ
ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ เป็ น สิ่ ง ที่ ยื น ยั น ความมี ม าตรฐาน
ด้านการบินของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

17. องค์ ก รประเมิ น และสื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ งของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ  

บริษัทฯ โดยส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ก�ำหนดแนวทาง
การจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพื่อการ
แก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
น� ำ เสนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยรั บ ตรวจ และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
การติดตามประเมินผล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะโดย
16. องค์ก รติด ตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน มีการติดตามความคืบหน้า
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การควบคุ ม ภายในยั ง ด� ำ เนิ น ไป การด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
ทุกประเด็นจนกว่าจะมีการด�ำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึง
บริ ษั ท ฯ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน โดย สรุปผลความคืบหน้า น�ำเสนอต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบ และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ทีม่ ตี อ่ การติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามแผนงานและ การน�ำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
เป้าหมายที่ก�ำหนด เช่น จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อ ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำที่อาจ
ติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดผล ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผลการด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
การปฏิบัติงาน (KPI) มีการจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงาน อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อ มีสิ่งผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ เป็นต้น หัวหน้าส�ำนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ ทุกฝ่ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
จัดท�ำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจ�ำทุกปี มีการสอบทานและประเมิน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงานต่ า งๆ โดย 2561 โดยมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายในจากส� ำนักงานการตรวจสอบภายในของ ตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบ
บริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี อีกทั้ง ยังมีฝ่ายความ การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอกับการด�ำเนิน
ปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน ท�ำการตรวจสอบ ธุรกิจของบริษัทฯ
ด้านปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตาม

113
THAI

AR 2017

กระทรวงการคลัง

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

■

กระทรวงการคลังเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
โดยถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 51.03
กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
นายสมชัย สัจจพงษ์
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

5,400.38
52.39
6.61
3.13
5.12

0.00
0.00

4,270.14
73.43
9.02
6.83
5.12

0.12
0.03

2. บริษัทฯ มีรายการเช่าที่ดิน
จากที่ราชพัสดุ
3. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบินแก่กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

		
		
		
		
		
		

■

เงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งยังคง
มียอดคงค้าง และดอกเบี้ย
จ่ายดังนี้
- เงินกู้ยืมระยะสั้นคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

14,620.53
358.90
156.97
61.91

15,102.67
360.48
162.25
47.25

■

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

1. กระทรวงการคลังกู้เงินจาก
สถาบันการเงินต่างประเทศ
ให้บริษัทฯ กู้ต่อ ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งยังคง
		 มียอดคงค้างและดอกเบี้ย
		 จ่ายดังนี้
		 - เงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
เงื่อนไข/นโยบายราคา

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไข และอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายการระหว่างกัน

114

ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

■

กระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มีอ�ำนาจ
ควบคุม ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มีอ�ำนาจ
ควบคุม ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

1. บริษัทฯ ท�ำสัญญาเงินกู้ยืม
ระยะยาวกับ ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย ซึ่งยังมียอด
คงค้างและดอกเบี้ยจ่ายดังนี้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ให้บริการเช่าพื้นที่
และบริการอื่นๆ แก่
ธนาคารออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1. บริษัทฯ ท�ำสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับ ธนาคารออมสินจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
		 ค้างจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

9.71
3.86
94.56

3.02
0.17

1,271.50
3.59
0.00

17.50
4.36
0.00

8.23
1.23

952.54
22.55
0.10

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

115
THAI

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

ความสัมพันธ์

0.00
0.00
0.00

2,000.00
1.02
0.43

0.07
0.00

3. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินแก่ ธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1.10
0.00

3.50
0.02

4.89
0.02

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

2. บริษัทฯ ท�ำสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับ ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
จ�ำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท
ในปี 2560 มีการใช้วงเงิน
2,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
		 ค้างจ่าย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบี้ยจ่าย
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

116
ก�ำหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่ก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไข/ค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการก�ำหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุม
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) โดยผ่านทาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

1. บริษัทฯ ท�ำสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวนเงิน 3,000
ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้

■

กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 2. บริษัทฯ ขายบริการให้เช่า
ส�ำนักงาน ตู้ ATM ค่าน�้ำ-ไฟ
นายสมชัย สัจจพงษ์
และ Lease line แก่
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
(มหาชน)
และนายดิสทัต โหตระกิตย์
- ยอดรายได้รวม
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ของ ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายดิสทัต
โหตระกิตย์ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

7.52

3.86
0.60

7.35

3.92
0.20

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

117
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไข/อัตราดอกเบี้ย/
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ�ำกัด

3. บริษัทฯ ซื้อบริการรับ-ส่ง
เงินสดของบริษัทฯ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารให้กับ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด 		
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

■

1. บริษัทฯ ซื้อบริการฝากส่ง
กระทรวงการคลัง
ไปรษณีย์ในประเทศและ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ต่างประเทศ และซื้ออุปกรณ์
ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
ไปรษณีย์ จาก บริษัท 		
จ�ำกัด และของบริษัทฯ
กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด
นายรัฐพล ภักดีภูมิ และ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางปรารถนา มงคลกุล
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด 2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
หมายเหตุ นางปรารถนา
เครื่องบินแก่
มงคลกุล ได้รับแต่งตั้งเป็น
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
กรรมการ ของบริษัทฯ ตั้งแต่
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

4.32
0.08

2.92
0.58

2.79
0.65

0.43
0.008

1.63
0.09

6.05
0.03

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

118
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

■

■

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และให้เช่า		
ส�ำนักงานแก่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1. บริษัทฯ จ่ายค่า commission
ในการจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร
ของบริษัทฯ ในอัตรา		
ร้อยละ 5 แก่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

กระทรวงการคลัง
1. บริษัทฯ ซื้อน�ำ้ มันเครื่องบิน
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และน�้ำมันรถยนต์จาก
ของ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน) และของบริษัทฯ
(มหาชน)
กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
นายสมชัย สัจจพงษ์
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของ บริษัท ปตท.
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
จ�ำกัด (มหาชน)
เครื่องบิน และให้บริการ
สอบเทียบเครื่องมือวัด
(AC Dielectric Tester)
แก่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

กระทรวงการคลัง
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ มีอ�ำนาจ
ควบคุม การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

0.65
0.00

71.05
4.13

6,903.63
638.95

49.21
7.75

0.70
0.001

64.43
5.89

9,020.95
567.00

86.07
21.98

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

119
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน)

■

■

96.95
11.51

66.12

2. บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน
และได้รบั ส่วนแบ่งรายได้ 2%
จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบิน (Passenger
Service Charges) ให้กับ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

1. บริษัทฯ จัดส่งนักบินบริษัทฯ
กระทรวงการคลัง
ไปอบรมด้านกิจการบิน
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษทั ฯ มีอำ� นาจควบคุม จาก สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
สถาบันการบินพลเรือน

กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
และของบริษัทฯ

5,855.42
174.66

46.73

93.89
11.16

5,557.91
167.18

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

1.บริษัทฯ ประกอบกิจการและ
เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยาน
ต่างๆ เพื่อใช้สำ� หรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ
ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อนเทนเนอร์
ตั้งส�ำนักงานสายการบิน
และบริการอื่นๆ จาก บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

120
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

■

บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ บริษัทไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
โดยถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 55
ผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้แก่ นายณรงค์ชัย
ว่องธนะวิโมกษ์
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการของ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด

ความสัมพันธ์

บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และให้บริการเช่า
พื้นที่ส�ำนักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษัท
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์
เอเชีย จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
- เงินมัดจ�ำค่าเช่าพื้นที่

2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
เครื่องบินแก่
สถาบันการบินพลเรือน
- ยอดรายได้รวม

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

0.06

1.35
0.15
0.16

0.44

0.59
0.01
0.16

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

121
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(บริษัทย่อย)

■

บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
โดยถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 49 และมีอ�ำนาจ
ควบคุม
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
และนางภัครา เรืองสิรเดโช
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของ บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
หมายเหตุ บริษัทฯ แต่งตั้ง
นางภัครา เรืองสิรเดโช
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของ บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด เมื่อวันที่
14 กันยายน 2560
และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ลาออกจากกรรมการใน บริษัท
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
โดยมีผลตั้งแต่วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

■

ความสัมพันธ์

910.54
427.69

49.63
47.96

345.22

3. บริษัทฯ ให้บริการเช่าพื้นที่
ส�ำนักงานและอุปกรณ์
ส�ำนักงานแก่ บริษัท
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
4. บริษัทฯ จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
ให้แก่ บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

45.00
0.52
0.00

249.04

2.72
1.58

950.70
277.68

0.00
0.00
0.00

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

2. บริษัทฯ ซื้อบริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานในบริษัทฯ
จาก บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

1. บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น
แก่ บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
- เงินกู้ยืมระยะสั้น
- ดอกเบี้ยรับ
- ดอกเบี้ยค้างรับ

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

122
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การก�ำหนดราคา/เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 1. บริษัทฯ ให้บริการใช้เครื่องมือ
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง่ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ด้านการบิน และให้บริการ
จ�ำกัด โดยถือหุ้นประมาณ
เช่าพื้นที่สำ� นักงาน และ
ร้อยละ 49 และมีอ�ำนาจ
อุปกรณ์สำ� นักงาน แก่
ควบคุม
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
จ�ำกัด
เทพกาญจนา ด�ำรงต�ำแหน่ง - ยอดรายได้รวม
ประธานกรรมการแทน
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬห์เพชร เรืออากาศเอก 2. บริษัทฯ ซื้อบริการการ
ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ
กนก ทองเผือก
บนเครือ่ งบิน เรือ่ ง Differences
และนายอริชัย นุ่มลมุล
Training with Door B737
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จาก บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จ�ำกัด
จ�ำกัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
หมายเหตุ เรืออากาศเอก
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการใน
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

13.85
1.17

0.00
0.00

12.75
0.10

0.82
0.18

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

123
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

■

■

บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน บริษัท 1. บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทน
(Commission) จากการ
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ประมาณร้อยละ 49
บริการเอื้องหลวง แก่ บริษัท
และมีอ�ำนาจควบคุม
ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก - ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท
วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
2. บริษัทฯ ขายทัวร์เอื้องหลวง
ให้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง
ให้แก่ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง
ประธานกรรมการใน
จ�ำกัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง
- ยอดรายได้รวม
จ�ำกัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

0.06
0.00

30.01
1.16

0.09
0.004

59.02
0.45

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วั
น
ที
่
31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

124
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

■

บริษทั ฯ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จ�ำกัด ร้อยละ 100
กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
นายคณิศ แสงสุพรรณ
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการของ บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
นายจรัมพร โชติกเสถียร
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์
จ�ำกัด
หมายเหตุ นายคณิศ แสงสุพรรณ
ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
เป็นต้นไป บริษัทฯแต่งตั้ง
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560 นายจรัมพร โชติกเสถียร
ลาออกจากกรรมการใน บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
นายธีรพล โชติชนาภิบาล และ
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

■

ความสัมพันธ์

3. บริษัทฯ ให้บริการเช่า
เครื่องบิน น�้ำมันเครื่องบิน 		
บริการภาคพื้นดิน ลานจอด		
สนามบิน ค่าเบี้ยประกัน
เครื่องบิน บัตรผ่านขึ้น
เครื่องบิน ฝึกนักบินใช้
เครื่องบินจ�ำลอง
และอาหารขึ้นเครื่องบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

2. บริษัทฯ ซื้อบริการ
Block Space จาก บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

1. บริษัทฯ จ่ายเงินค่าหุ้นสามัญ
ให้แก่ บริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
จ�ำนวนเงิน

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

1,000.00

143.10
1,363.65

8,183.20
6,060.39

0.00

1,284.51
2,016.47

8,942.06
7,951.12

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

125
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จ�ำกัด (บริษทั ร่วม)

■

บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท
ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
ประมาณร้อยละ 40
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
นายนิรุฒ มณีพันธ์
เรืออากาศโท สมบุญ
ลิ้มวัฒนพงศ์ และนายสุรชัย
เพียรเจริญศักดิ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จ�ำกัด
หมายเหตุ บริษัทฯ แต่งตั้ง
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2560
เรืออากาศโท สมบุญ
ลิ้มวัฒนพงศ์ เกษียณอายุ
จากบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2560 นายนิรุฒ
มณีพันธ์ ลาออกจากกรรมการ
ใน บริษัทดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จ�ำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่
21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

■

ความสัมพันธ์

บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จ�ำกัด ส�ำหรับผู้โดยสาร
ของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

0.04
0.00

0.05
0.00

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

126
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษทั ร่วม)

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

1. บริษัทฯ ซื้อบริการเติมน�ำ้ มัน
บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท
เครื่องบินจาก บริษัท บริการ
บริการเชื้อเพลิงการบิน
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำกัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 22.59
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
2. บริษัทฯ มีการให้บริการขนส่ง
วิรุฬห์เพชร เรืออากาศโท
และการบริการด้านอาหาร
สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์
ให้แก่ บริษัท บริการเชื้อเพลิง
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา และนายสุรชัย (มหาชน)
เพียรเจริญศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง - ยอดรายได้รวม
กรรมการของ บริษัท บริการ - ยอดลูกหนี้คงค้าง
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษัทฯ แต่งตั้ง
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา และนายสุรชัย
เพียรเจริญศักดิ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของ บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2560 เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬห์เพชร และเรืออากาศโท
สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์
เกษียณอายุจากบริษัทฯ

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

386.12
43.45

0.02
0.00

338.02
0.00

0.08
0.06

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วั
น
ที
่
31 ธันวาคม 2559
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

127
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษทั ร่วม)

■

■

1. บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับผู้โดยสารของบริษัทฯ
ประมาณร้อยละ 24
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
และนายณรงค์ชัย
2. บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ว่องธนะวิโมกษ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ของ โฆษณาในแผ่นโฆษณาของ
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) - ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ บริษัทฯ แต่งตั้ง
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
แต่บริษัทฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของ บริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) จนถึงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2560

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

2.22
0.003

0.00
0.00

2.90
0.04

0.13
0.00

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

AR 2017

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

128
ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด (บริษทั ร่วม)

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
จ�ำกัด (บริษทั ร่วม)

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

■

บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด
ประมาณร้อยละ 30

1. บริษัทฯ ซื้อบริการห้องพัก
จาก บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด ส�ำหรับผู้โดยสาร
ของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

1. บริษัทฯ ซื้ออาหาร
บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท
และบริการจาก บริษัท
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด 		
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
ประมาณร้อยละ 30
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ด�ำรงต�ำแหน่ง
2. บริษัทฯ มีรายได้จากการ
ประธานกรรมการ
ขายวัตถุดบิ และการให้บริการ
นางภัครา เรืองสิรเดโช
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ของ แก่ บริษัท ครัวการบินภูเก็ต
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด จ�ำกัด
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ บริษัทฯ แต่งตั้ง
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
นางภัครา เรืองสิรเดโช
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ลาออก
จากกรรมการใน บริษัท
ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

15.99
5.05

0.18
0.02

14.01
0.80

79.39
7.95

0.39
0.03

27.15
0.30

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

129
THAI

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

■

■

บริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ร้อยละ 21.80
กรรมการของบริษัทฯ ได้แก่
นายรัฐพล ภักดีภูมิ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
1. บริษัทฯ ช�ำระค่าบริการ
อุปกรณ์ บริการภาคพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
และค่า Engineer Licence
ของ บริษทั สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
2. บริษัทฯ มีรายได้จาก
นางภัครา เรืองสิรเดโช
การโฆษณาในแผ่นโฆษณา
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ของ บริษัท ทัวร์เอือ้ งหลวง
รองประธานกรรมการแทน
จ�ำกัด
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
- ยอดรายได้รวม
เรืออากาศโท สมบุญ
ลิ้มวัฒนพงศ์ และ
นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของ บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด
หมายเหตุ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ลาออกจากกรรมการใน บริษัท
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
เรืออากาศโท สมบุญ ลิม้ วัฒนพงศ์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
และเกษียณอายุจากบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2560

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

0.06
0.00

0.00

0.09
0.00

0.02

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง
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ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง

■

ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 		 2. บริษัทฯ ให้บริการ
นายจรัมพร โชติกเสถียร
ด้านธุรกิจการบิน เช่น
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
ค่าซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ค่าซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
นายธีรพล โชติชนาภิบาล และ
ค่าน�ำ้ มันเครื่องบิน เป็นต้น
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
แก่ บริษทั สายการบินนกแอร์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท สายการบินนกแอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
หมายเหตุ นายรัฐพล ภักดีภูมิ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2560 นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560
แต่บริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ
ต่อจนกว่าจะหาผู้เหมาะสม
แทนได้ บริษัทฯ แต่งตั้ง
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการของ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560 นายจรัมพร โชติกเสถียร
ลาออกจากกรรมการใน บริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ลาออกจากกรรมการใน บริษัท
สายการบิน นกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
เกษียณอายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

142.64
53.14

127.66
40.54

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
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ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(บริษัทร่วมลงทุน)

■

■

1. บริษัทฯ ซื้อบริการน�ำร่อง
กระทรวงการคลัง
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
สื่อสารจาก บริษัท
ของ บริษัท วิทยุการบิน
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จ�ำกัด
และของบริษัทฯ
บริษัทฯ ถือหุ้นประมาณ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ร้อยละ 1.0 ใน บริษัท
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ ขายบัตรโดยสาร
จ�ำกัด
เครื่องบิน และให้บริการ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่
ขนส่งแก่ บริษัท วิทยุการบิน
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วิรุฬห์เพชร และ
- ยอดรายได้รวม
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา ด�ำรงต�ำแหน่ง - ยอดลูกหนี้คงค้าง
กรรมการของ บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี
พงษ์ธร เทพกาญจนา
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของ บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
เรืออากาศเอก วีระศักดิ์
วิรุฬห์เพชร เกษียณอายุ
จากบริษัทฯ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2560

■

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

19.26
0.17

1,600.60
135.95

11.50
0.04

1,638.95
133.78

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง
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ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กำ� หนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

6.72
1.52

526.01
0.06

1,033.30
582.89
460.00

5.16
1.21

631.87
0.03

0.00
506.20
275.02

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์) ที่บริษัทฯ มีการท� ำรายการกับหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ดังกล่าว เป็นจ�ำนวนเงิน 56.89 ล้านบาท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมียอดคงค้าง 1.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ให้บริการปรับปรุง
ภายในเครื่องบิน
Boeing 737-800 รวมทั้ง
ซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน
เครื่องยนต์ อะไหล่เครื่องบิน
และอื่นๆ ให้แก่กองทัพอากาศ
- ขายทรัพย์สินพร้อมบริการ
ซ่อมบ�ำรุง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

กรรมการบริษัทฯ ได้แก่
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ของกองทัพอากาศ
หมายเหตุ พลอากาศเอก จอม
รุ่งสว่าง ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560

■

กองทัพอากาศ

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

กรรมการบริษัทฯ ได้แก่
1. บริษัทฯ ว่าจ้างพิมพ์ Form
พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์
Thailand E/D Card
ชัยจินดา ด�ำรงต�ำแหน่ง
เพื่อบริการผูโ้ ดยสาร
ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ - ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
ของ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
หมายเหตุ พลต�ำรวจเอก
2. บริษัทฯ รับจ้างซ่อมบ�ำรุง
จักรทิพย์ ชัยจินดา ลาออก
ปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์
จากกรรมการบริษัทฯ โดยมีผล ฝึกอบรมช่างประจ�ำปี 2560
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
และอื่นๆ
เป็นต้นไป
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

■

ความสัมพันธ์

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการ
ส� ำ หรั บ การเข้ า ท� ำ รายการระหว่ า งกั น ข้ า งต้ น นั้ น บริ ษั ท ฯ
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยเป็ น การ
ด�ำเนินการตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ ราคาที่ซื้อ/ขาย หรือให้/รับ
บริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ แ ก่ ทั้ ง บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมิ ไ ด้
มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมี
รายการใดๆ เป็นพิเศษ

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
การเข้าท�ำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และได้ด�ำเนินการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ
ซึ่ ง มี ม าตรการที่ รั ด กุ ม ของระเบี ย บราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งนัน้ ๆ จะไม่มสี ว่ น
ในการอนุมัติการท�ำรายการ

134
AR 2017

ระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย
ความสมเหตุสมผลและมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้ง
ผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกัน
ของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศ
และข้ อ บั ง คั บ ของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ปี 2560

งบก�ำไรขาดทุน			
รายได้รวม *
(ล้านบาท)
190,535
ค่าใช้จ่ายรวม
(ล้านบาท)
193,430
(ล้านบาท)
(2,895)
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(ล้านบาท)
(2,107)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ล้านบาท)
(2,072)
งบดุล			
รวมสินทรัพย์
(ล้านบาท)
280,775
รวมหนี้สิน
(ล้านบาท)
248,762
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้านบาท)
32,013
หุ้น			
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้ว
(ล้านหุ้น)
2,182.77
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
(บาท)
10.00
(บาท)
(0.97)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
อัตราส่วนทางการเงิน			
(ร้อยละ)
(1.1)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1)
(2)
(ร้อยละ)
0.65
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3)
(ร้อยละ)
(6.3)
(4)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)
5.0

งบการเงินรวม
ปี 2559

ปี 2558

181,446
182,863
(1,417)
15
47

192,591
206,707
(14,116)
(13,068)
(13,047)

283,124
249,536
33,588

302,471
269,545
32,926

2,182.77
10.00
0.01
-

2,182.77
10.00
(5.99)
-

0.03
1.3
0.1
5.0

(6.9)
(2.7)
(35.2)
5.8

หมายเหตุ :
(1) อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
(2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ (เงินกู้ยืมระยะสั้น+หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)/
		 ส่วนของผู้ถือหุ้น
* รายได้รวม รวมผลก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ผลการด�ำเนินงานในรอบ 5 ปี
จ�ำนวนเครื่องบิน
จ�ำนวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง (1)
อัตราส่วนการบรรทุก
จ�ำนวนผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์ (1)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
จ�ำนวนพนักงาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

(ล�ำ)
(ชั่วโมง/ปี)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(ร้อยละ)
(พันคน)
(ล้านที่นั่ง-กม.)
(ล้านที่นั่ง-กม.)
(ร้อยละ)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(ร้อยละ)
(คน)
(ล้านบาท)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

100
409,024
12,982
9,631
74.2
24,562
90,498
71,634
79.2
3,832
2,377
62.0
22,370
(2,895)

95
388,727
12,103
8,451
69.8
22,262
85,042
62,442
73.4
3,591
2,132
59.4
21,998
(1,417)

95
374,831
11,883
8,249
69.4
21,249
83,479
60,893
72.9
3,514
2,091
59.5
22,864
(14,116)

102
100
370,309 384,069
12,346 12,728
7,717
8,388
62.5
65.9
19,096 21,510
82,969 85,655
57,194 63,479
68.9
74.1
3,812
5,019
2,458
2,565
64.5
51.1
24,952 25,323
(16,738) (12,929)

นิยามศัพท์ทางด้านการบิน
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• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น�้ำหนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ คูณ ระยะทาง
ที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารคิดเป็น ที่นั่ง-กิโลเมตร คือ จ�ำนวนที่นั่งผู้โดยสาร คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็น คน-กิโลเมตร คือ จ�ำนวนผู้โดยสาร คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
• ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภัณฑ์ คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น�้ำหนักพัสดุภัณฑ์ที่ท�ำการขนส่ง คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์
• ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คือ ปริมาณน�้ำหนักสูงสุดซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกได้ น�้ำหนักในที่นี้ หมายถึง น�้ำหนักผู้โดยสาร
สัมภาระเกินพิกัด พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
(1)

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติการค�ำนวณน�้ำหนักเฉลี่ยผู้โดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90 กิโลกรัม
ต่อคน เป็น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิติของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ท�ำการปรับ
ค่าสถิติของปี 2557 ให้เป็นฐานเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้ย้อนปรับค่าสถิติของปี 2556

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของ บริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
โดยได้พจิ ารณาใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�่ำเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการ
ประมาณการอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล ตลอดจนให้มี
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งเพี ย งพอและโปร่ ง ใส
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2560 เพื่อประโยชน์
ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนั ก ลงทุ น ทั่ ว ไป โดยงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว
ได้ ผ ่ า นการตรวจสอบและให้ ค วามเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในว่ามีความเพียงพอและมีประสิทธิผลที่จะด�ำรงไว้ซึ่ง
ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การทุ จ ริ ต หรื อ การ
ด� ำ เนิ น การที่ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า งบการเงินรวมของ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
งบการเงินเฉพาะ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ ส อบทานร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารและผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ แ สดง
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการก� ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
และด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในและการบริหาร สม�่ ำเสมอ ใช้ ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการ
ความเสีย่ ง โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย อย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
กรรมการอิสระเพื่อท�ำหน้าที่ สอบทานความน่าเชื่อถือ และ อย่างโปร่งใสเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
ถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

137
THAI

การวิเคราะห์
และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทย
ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ภายหลังจากที่องค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ได้ประกาศปลดธงแดงลงในวันที่ 6 ตุลาคม
2560 ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบิน
และการท่องเที่ยว
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ค�ำอธิบายผลการด�ำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
1. บทสรุปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ขยายตัวในอัตรา
ที่สูงขึ้นตามการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานที่ฟื้นตัว และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวสูงขึ้น ส�ำหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชียขยายตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก
การส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์โลก การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางดีขึ้น ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอตัว
เล็กน้อย จากมาตรการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ในขณะที่ราคาน�้ำมันดิบในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการ
ลดปริมาณการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นโดยได้รับแรงขับเคลื่อนส�ำคัญจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้ดี เช่น อินเดีย จีน อินโดจีน (CLMV) สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น
การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยจ� ำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคง
ขยายตัวในระดับสูงจากนักท่องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย อินเดีย กัมพูชา ลาว และเกาหลีใต้ เป็นหลัก ทั้งนี้จ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2560 จ�ำนวน 35.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.9%

อุตสาหกรรมการบินของโลกในปี 2560 ยังคงเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งขึ้น ประกอบกับการแข่งขัน
ที่รุนแรงท�ำให้ราคาบัตรโดยสารปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่วงต้นปี ช่วยสนับสนุนความต้องการการเดินทางเพิ่มขึ้น ปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสารในภาพรวมมีการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10 ปี โดยเฉพาะสายการบินในเอเชียแปซิฟิก และยุโรป
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ปี 2560 แสดงปริมาณการขนส่งและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.6% และ 6.3% ตามล� ำดับ และมีอัตราส่วน
การบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 81.4% ในขณะที่การขนส่งสินค้ามีการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2553 และเติบโตในทุกภูมิภาค
จากปริมาณการค้าโลกที่เติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 45.5% จากปีก่อนที่เท่ากับ
43.0%
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยยังคงเติบโตต่อเนือ่ ง ภายหลังจากทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ได้ประกาศปลดธงแดงลงในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึ่งส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวทั้งในด้านการสร้าง
ความเชือ่ ถือของหน่วยงานด้านการบินของไทย และความเชือ่ มัน่ ต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้สายการบินสัญชาติไทย โดยมีปัจจัย
สนับสนุนอื่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปริมาณความต้องการขนส่งทางอากาศในตลาดเกิดใหม่ และการเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต�่ำ
รวมทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการขยายตัว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในด้านลบต่ออุตสาหกรรม
การบินของไทย เช่น ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน การแข่งขันที่รุนแรง การก่อการร้ายทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และภัยคุกคามการบิน เป็นต้น ซึ่งเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมการบินต้องเผชิญ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระยะที่ 3 ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “การเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้ ท�ำก�ำไรและลดความซับซ้อนของฝูงบิน 2) เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเสริมสร้างรายได้ 3) สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Ring) 4) มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการด�ำเนินการ
มีประสิทธิภาพ 5) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม 6) บริหารบริษัท
ในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ เช่น
- การขยายเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Expansion) ด้วยการเปิดเส้นทางบินตรงสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพ เช่น บรัสเซลส์ ออสโล และโอ๊คแลนด์
เป็นต้น ประกอบกับขยายเส้นทางบินในภูมิภาคอาเซียนโดยใช้สายการบินไทยสมายล์ เป็นเครื่องมือส�ำคัญตามแผนยุทธศาสตร์
การขยายเส้นทางบินและเชื่อมต่อเครือข่ายการบินกับการบินไทยด้วยการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองเกาสง เมืองท่าส�ำคัญของไต้หวัน
เมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเส้นทางภูเก็ต - กวางโจว ทัง้ นี้ สายการบินไทยสมายล์ได้ยกเลิกท�ำการบินที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยให้ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ป็นฐานการบินเพียงแห่งเดียว เพือ่ การเชือ่ มต่อผู้โดยสาร
จากเที่ยวบินของการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ลงนามสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้กับเครือข่ายเส้นทางบิน
- การเพิ่มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื่องบินรวม 7 ล�ำ ประกอบด้วยเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บัส A350-900
XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ และเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน 3 ล�ำ และโบอิ้ง B787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ
โดยน�ำมาให้บริการในเส้นทางข้ามทวีปและเส้นทางภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ - โรม กรุงเทพฯ - บรัสเซลส์ กรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์
และกรุงเทพฯ - สิงคโปร์ เป็นต้น และด�ำเนินการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นั่งโดยสารและระบบสาระบันเทิงโดยเริ่ม
ด�ำเนินการโครงการติดตั้ง Crew Rest และระบบสื่อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บนเครื่องบินโบอิ้ง 787-8 จ�ำนวน
6 ล�ำ โดยด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้จ�ำนวน 2 ล�ำ
- การขายเครื่องบินและส่งมอบเรียบร้อยแล้วจ�ำนวน 4 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบินแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 1 ล�ำ โบอิ้ง
B747-400 จ�ำนวน 2 ล�ำ และโบอิ้ง B737-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ
- การรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่รุ่น TQV (THAI Quality & Value) จ�ำนวนกว่า 200 อัตรา เพื่อรองรับ
การเติบโตที่เพิ่มขึ้น
- การบริหารราคาบัตรโดยสารและรายได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ภายหลังจากการน�ำระบบการบริหาร
ราคาขายบัตรโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Management System) มาใช้เต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2559 เพื่อก�ำหนด
ราคาขายอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ทันเวลาโดยสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ
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- การจัดท�ำระบบการบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Management Systems) เพือ่ น�ำมาใช้ในการจัดท�ำตารางบิน
วิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนเส้นทางบินได้รวดเร็วและแม่นย�ำขึ้น รวมถึงระบบบูรณาการการให้บริการครบวงจรเพื่อความ
เป็นเลิศ (System Integration) โดยด�ำเนินการในระยะแรกแล้วเสร็จ และได้เริ่มใช้ระบบและกระบวนการใหม่สำ� หรับการให้บริการ
Check-in การให้บริการของลูกเรือ การซ่อมบ�ำรุง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ได้น�ำระบบ
อะมาดิอุส อัลเทีย (Amadeus Altea) มาใช้เริ่ม 1 สิงหาคม 2560 โดยระบบดังกล่าวนอกจากจะท�ำให้การเชื่อมต่อระหว่าง
สายการบินไทยและไทยสมายล์สะดวกสบายมากขึ้นแล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวแทนจ�ำหน่ายบัตรโดยสารและสายการบิน
ทั่วโลก ท�ำให้สามารถบริการผู้โดยสารได้หลากหลายรูปแบบและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรวมถึงการรองรับการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์ และรองรับ
การจัดท�ำข้อตกลงการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินกลุ่มพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อขยายเครือข่าย
เส้นทางการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลก
- การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของสายงาน บริหารความเสี่ยงราคาน�ำ้ มัน
อย่างมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน�้ำมันในตลาดโลก และจากการด�ำเนินการบริหารเงินสดและปรับ
โครงสร้างเงินกู้ยืมอย่างต่อเนื่องจากปลายปีก่อน ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ในด้านการบริหาร
ความเสี่ยงยอดเยี่ยม (Best Risk Management Solution) ที่จัดโดยนิตยสาร Treasury Today Asia
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- บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ขนส่ง
สินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ระยะที่ 1 กับกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economic Corridor) ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งส�ำคัญของบริษัทฯ ที่จะพลิกโฉมท่าอากาศยาน
อู่ตะเภาให้เป็นศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ทเี่ พียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
- บริษทั ฯ ได้ผา่ นการตรวจสอบเพือ่ ออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ (An Air operator’s certificate : AOC) โดยผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งด�ำเนินการโดยส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
และได้รับใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยสายการบินไทยสมายล์ได้รับใบรับรอง
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- การลงทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2560 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ� ำกัด (มหาชน)
ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก
ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ไม่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสิทธิ์ ท�ำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯ ใน บริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ลดลงจากเดิมร้อยละ 39.20 ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นร้อยละ 21.57 และครั้งที่ 2
ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ์จ�ำนวน 250.39 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 375.59 ล้านบาท ท�ำให้
สัดส่วนการถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.57 เป็นร้อยละ 21.80
- บริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนวิสาหกิจปี 2560 - 2564 ฉบับทบทวนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเพื่อก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงานธุรกิจสายการบินให้มีผลการ
ด�ำเนินงานที่ดี บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าแผนวิสาหกิจนี้จะถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นจริงจัง พาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จตามที่ได้ก�ำหนด
ไว้ รวมทั้งสามารถแข่งขัน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ประจ�ำปี 2560 ถึง 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy Class) รางวัลอันดับ 1
สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) ซึ่งได้รับต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 และ
รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารส�ำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering) และ
ได้รับรางวัล TTG Travel Hall of Fame โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian
Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี จากนิตยสาร TTG Travel Awards และรางวัลสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2560 (Best Inflight Food 2017) จาก IFSA Compass Awards ที่มาจากการโหวตของสมาชิก IFSA (International
Flight Service Association) ซึ่งรางวัลทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการบริการในระดับพรีเมียมและความพึงพอใจ
จากลูกค้าในภาพรวม

อีกทั้ง บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ยังได้รับรางวัลระดับโลกจาก TripAdvisor จ�ำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สายการบิน
ยอดเยี่ยมของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) สายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Best Regional Airline
in Asia Pacific) และรางวัลหนึ่งในสิบสายการบินยอดเยี่ยมระดับโลก (World’s Best Airline - Top 10) ซึ่งเป็นผลจากการรีวิว
ของผู้โดยสารทั่วโลกประจ�ำปี 2560 ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยสมายล์เป็นสายการบินราคาคุ้มค่าที่มีคุณภาพ
ให้การบริการแบบเต็มรูปแบบในเส้นทางภูมิภาค (Regional Full Service Airline) และสะท้อนถึงความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ในการบริการของไทยสมายล์
ในปี 2560 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับมอบเครื่องบินใหม่จ�ำนวน 7 ล�ำ และปลดระวางเครื่องบินเช่า
ด�ำเนินงาน A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ ท�ำให้ฝูงบินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 100 ล�ำ สูงกว่า
ณ สิ้นปีก่อน 5 ล�ำ โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเพิ่มขึ้นจาก 11.5 ชั่วโมง เป็น 12.0 ชั่วโมง มีปริมาณการผลิต
ด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น 6.4% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 14.7% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin
Factor) เฉลี่ย 79.2% สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 73.4% และสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีจ�ำนวนผู้โดยสารที่ท�ำการขนส่งรวมทั้งสิ้น
24.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10.3%
อย่ า งไรก็ ต าม จากเหตุ ก ารณ์ เ ครื่ อ งยนต์ โ รลส์ ร อยซ์ รุ ่ น TRENT1000 ที่ ติ ด ตั้ ง กั บ เครื่ อ งบิ น โบอิ้ ง 787-8 ที่ บ ริ ษั ท ฯ
มี อ ยู ่ ใ นฝู ง บิ น จ� ำ นวน 6 ล� ำ โดยรั บ มอบล� ำ แรกเมื่ อ ปี 2557 ประสบปั ญ หาตั ว ใบพั ด (Turbine Blade) เกิ ด รอยร้ า วและ
แตกในเครื่องยนต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน ทั้งนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายการบินทั่วโลก
ที่ใช้เครื่องยนต์รุ่นดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ ต้องทยอยสลับจอดเครื่องบินโบอิ้ง 787-8 เพื่อถอดเครื่องยนต์ส่งไปซ่อม บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าว
มีผลกระทบกับการบริการท�ำให้เกิดเที่ยวบินล่าช้า และกระทบต่อตารางบิน ท�ำให้เกิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ตลอดจนสูญเสียโอกาส
ในการหารายได้ตามแผนที่วางไว้
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ� ำปี 2560 มีรายได้รวมจ�ำนวน 191,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,389
ล้านบาท (6.3%) โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ ำหนักส่วนเกิน รายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และ
รายได้จากการบริการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายรวมจ�ำนวน 189,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,604 ล้านบาท (7.1%) เป็นผลจากค่าน�้ำมัน
เครื่องบินเพิ่มขึ้น 4,879 ล้านบาท (10.8%) จากราคาน�้ำมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24.2% ประกอบกับปริมาณการใช้น�้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ตามปริมาณการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมันได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ไม่รวมน�้ำมันสูงขึ้น 8,313 ล้านบาท (6.6%) สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้น ขณะที่มีต้นทุนทางการเงิน-สุทธิ ลดลง 588 ล้านบาท (11.5%) จากการบริหาร
เงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงินต่อเนื่องจากปีก่อน เป็นผลให้มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,856 ล้านบาท
ต�่ำกว่าปีก่อน 1,215 ล้านบาท (29.8%)
ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวประกอบด้วย ประมาณการค่าซ่อมแซมเพื่อเตรียมสภาพเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน
ก่อนการส่งมอบคืน จ�ำนวน 550 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนจ�ำนวน 429 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
และเครื่องบินจ�ำนวน 3,191 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,581 ล้านบาท ส่งผลให้
บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ 2,072 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,107 ล้านบาท คิดเป็น
ขาดทุนต่อหุ้น 0.97 บาท ในขณะที่ปีก่อนมีก�ำไร 0.01 บาท
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ก� ำ ไรก่ อ นหั ก ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ภาษี ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จ� ำ หน่ า ย ผลขาดทุ น
จากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน (EBITDA) จ�ำนวน 24,045
ล้านบาท ต�่ำกว่าปีก่อน 811 ล้านบาท (3.3%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 12.5% เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับ 13.8%

2. ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานปี 2560
งบการเงินรวมของปี 2560 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท
ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด 2) บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 3) บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด 4) บริษัท
ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด และ 5) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
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รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน		
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์		
- รายได้การบริการอื่นๆ		
- อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่าน�้ำมันเครื่องบิน		
- ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานไม่รวมน�้ำมัน		
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ		
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน		
หัก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรูป		
หัก ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน		
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน		
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ		
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ข้อมูลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
(ล้านบาท)
EBITDA
จ�ำนวนผู้โดยสาร
(ล้านคน)
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
(%)
รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
(%)
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
น�้ำหนักพัสดุภัณฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)
เครื่องบินที่ใช้ด�ำเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ล�ำ)
ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
(ชั่วโมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ล�ำ/วัน)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
1 USD : THB		
1 EUR : THB		
100 JPY : THB		
ราคาน�้ำมันเฉลี่ย
(USD/BBL)

ม.ค. - ธ.ค.
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

2560

2559

191,946
157,475
20,272
12,111
2,088
189,090
50,215
134,328
4,547
2,856
550
429
3,191
(1,581)
(2,895)
(2,072)
(2,107)
(0.97)

180,557
148,060
18,578
11,674
2,245
176,486
45,336
126,015
5,135
4,071
1,317
1,228
3,628
685
(1,417)
47
15
0.01

+11,389
+9,415
+1,694
+437
-157
+12,604
+4,879
+8,313
-588
-1,215
-767
-1,228
+429
-437
-2,266
-1,478
-2,119
-2,122
-0.98

+6.3
+6.4
+9.1
+3.7
-7.0
+7.1
+10.8
+6.6
-11.5
-29.8
-58.2
-100.0
-12.0
-330.8
-104.3
-

24,045
24.56
90,498
71,634
79.2
2.17
3,832
2,377
62.0
654,915
7.98
100
409,024
12.0

24,856
-811
22.26
+2.30
85,042
+5,456
62,442
+9,192
73.4		
2.35
-0.18
3,591
+241
2,132
+245
59.4		
589,829 +65,086
8.18
-0.20
95
+5
388,727 +20,297
11.5
+0.5

-3.3
+10.3
+6.4
+14.7
+5.8
-7.7
+6.7
+11.5
+2.6
+11.0
-2.4
+5.3
+5.2
+4.3

33.9380
38.2778
30.2696
70.48

35.2897
39.0348
32.5435
56.73

-3.8
-1.9
-7.0
+24.2

-1.3517
-0.7570
-2.2739
+13.75

หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ�ำหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน)

รายได้
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 11,389 ล้านบาท (6.3%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้
l

รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน

		 รายได้จากค่าโดยสารและน�้ำหนักส่วนเกิน เพิ่มขึ้น 9,415 ล้านบาท (6.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น 14.7% คิดเป็นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในเส้นทางข้ามทวีป
และเส้นทางภูมิภาคเอเชียทุกเส้นทาง รวมถึงเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ แต่ลดลงในเส้นทางภายในประเทศ ในขณะ
ที่บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 6.4% ส่งผลให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 79.2%
สูงกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 73.4%
■

รายได้จากผู้โดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมันและค่าเบี้ยประกันภัย) เฉลี่ยเท่ากับ 2.17 บาท/RPK
ต�่ำกว่าปีก่อน 0.18 บาท (7.7%) ท�ำให้รายได้จากผู้โดยสารลดลง 12,895 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุล
ที่เป็นรายได้หลักท�ำให้รายได้ลดลงส่วนหนึ่ง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยประมาณ
2.23 บาท/RPK ลดลง 0.12 บาท (5.1%) คิดเป็นเงินประมาณ 8,595 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันทีร่ นุ แรง และอัตรา
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมัน (Fuel Surcharge) เฉลี่ยลดลงจากปีก่อน
■

ตารางแสดงข้อมูลการด�ำเนินงานด้านการขนส่งผู้โดยสาร จ�ำแนกตามภูมิภาค - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
2560
2559

ภูมิภาคเอเชีย

+8.8

+16.3

76.9

71.8

ข้ามทวีป

+5.4

+15.3

82.5

75.4

ภายในประเทศ

-4.9

-1.8

74.2

71.8
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ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน จ�ำแนกตามภูมิภาค - บริษัทฯ และบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย		
ข้ามทวีป		
ภายในประเทศ		
เที่ยวบินแบบไม่ประจ�ำ		
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

2560

2559

86,322
59,263
11,633
257

79,350
55,916
12,427
367

+6,972
+3,347
-794
-110

+8.8
+6.0
-6.4
-30.0

157,475

148,060

+9,415

+6.4

รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกินส�ำหรับเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย มีจ�ำนวน 86,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 6,972 ล้านบาท (8.8%) โดยในปี 2560 บริษัทฯ เพิ่มความถี่ในเส้นทางที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น และได้ขยาย
การผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชียโดยขยายเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ด้วยการเพิ่มจุดบินใหม่
ไปยังเมืองเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
รวมทั้งเพิ่มเส้นทางภูเก็ต - กวางโจว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 8.8%
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 16.3% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 71.8% ในปี 2559 เป็น 76.9%
แต่รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 7.2% สาเหตุหลักเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต�่ำที่มีการปรับตัวและ
การพัฒนาเครือข่ายจากการให้บริการบินแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) มาให้บริการไประยะทางไกลขึ้น และพัฒนาเป็น
เครือข่ายการบินเชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม พร้อมทั้งยกระดับด้านสินค้าและบริการให้ใกล้เคียงกับ
สายการบินเต็มรูปแบบมากขึ้น นอกจากนี้การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมัน (Fuel Surcharge) และการแข็งค่า
ของเงินบาทท�ำให้รายได้เมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลง
l

รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกินส�ำหรับเส้นทางบินข้ามทวีป มีจ�ำนวน 59,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
3,347 ล้านบาท (6.0%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 5.4% จากการขยายการผลิตในเส้นทางยุโรปมากขึ้น
รวมทั้งเปิดเส้นทางบินตรงสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
15.3% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 75.4% ในปี 2559 เป็น 82.5% ในปี 2560 ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลงจากปีก่อนประมาณ 8.3% สาเหตุหลักมาจากการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน�้ำมัน (Fuel Surcharge) ต่อเนื่อง
จากปีก่อนและส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาท ท�ำให้รายได้เมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลง ประกอบกับการแข่งขัน
ที่รุนแรง
l

รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกินส�ำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ มีจ�ำนวน 11,633 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 794 ล้านบาท (6.4%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารลดลง 4.9% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารลดลง 1.8% และ
รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 4.6% จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนต�่ำที่มีการลดราคาและแย่งส่วนแบ่งตลาด
โดยการบินไทยได้ให้สายการบินไทยสมายล์ท�ำการบินแทนเพิ่มขึ้นได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ กรุงเทพฯ - ขอนแก่น กรุงเทพฯ - อุดรธานี กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี กรุงเทพฯ - นราธิวาส และเส้นทางอื่น
ได้แก่ เชียงใหม่ - ภูเก็ต ทั้งนี้ อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 71.8% ในปี 2559 เป็น
74.2% ในปีนี้
l
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l

รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์

		 รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1,694 ล้านบาท (9.1%) เนื่องจากปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
(Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิ่มขึ้น 11.5% คิดเป็นเงินประมาณ 2,005 ล้านบาท จากภาคการส่งออก
ที่ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีอัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load Factor)
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 59.4% ในปี 2559 เป็น 62.0% ในปี 2560 ถึงแม้ว่ารายได้จากพัสดุภัณฑ์ต่อหน่วย เฉลี่ย 7.98 บาท ลดลง
0.20 บาท (2.4%) หรือประมาณ 475 ล้านบาท
รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพื้น ครัวการบิน การบริการคลังสินค้า
และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 437 ล้านบาท (3.7%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการให้บริการ
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และรายได้จากครัวการบินเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้จากการให้บริการด้านคลังสินค้า
ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขนส่งสินค้าที่สูงกว่าปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการบริการภาคพื้น ต�่ำกว่าปีก่อนจากจ�ำนวนเที่ยวบิน
ของสายการบินลูกค้าลดลง
l

ค่าใช้จ่าย
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 12,604 ล้านบาท (7.1%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน เพิ่มขึ้น 4,879 ล้านบาท (10.8%) สาเหตุหลักจากราคาน�้ำมันเครื่องบินเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน 24.2%
ถึงแม้เงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าท�ำให้ค่าน�้ำมันเมื่อค�ำนวณเป็นเงินบาทลดลง และมีรายได้ในการบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ำมัน 303 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน 6,604 ล้านบาท
l

l

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานไม่รวมน�้ำมัน เพิ่มขึ้น 8,313 ล้านบาท (6.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานไม่รวมน�้ำมัน

ม.ค. - ธ.ค.
2559 ค่าใช้%จของ
่ายรวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

2560

% ของ
ค่าใช้จ่ายรวม

29,702
22,354
5,604
17,247
17,022
11,282
9,009
11,215
512
10,219
162

22.1
16.6
4.2
12.8
12.7
8.4
6.7
8.4
0.4
7.6
0.1

28,767
20,818
5,353
15,670
17,991
9,871
8,151
9,404
570
8,841
579

22.8
16.5
4.2
12.4
14.3
7.8
6.5
7.5
0.5
7.0
0.5

+935
+1,536
+251
+1,577
-969
+1,411
+858
+1,811
-58
+1,378
-417

+3.3
+7.4
+4.7
+10.1
-5.4
+14.3
+10.5
+19.3
-10.2
+15.6
-72.0

134,328

100.0

126,015

100.0

+8,313

+6.6

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
กรรมการเพิ่มขึ้น 935 ล้านบาท (3.3%) จากจ�ำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี 2560
l

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ และค่าสินค้าและ
พัสดุใช้ไป เพิ่มขึ้น 2,645 ล้านบาท (7.7%) สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิต และปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าการ
แข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของค่าใช้จ่าย ได้แก่ ยูโร และเยน จะท�ำให้ค่าใช้จ่ายลดลงบางส่วนก็ตาม
l

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้น 1,577 ล้านบาท (10.1%) สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น และการประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินและเครื่องยนต์ตามสภาพการบินและเงื่อนไขการบ�ำรุงรักษา ประกอบกับ
อัตราค่าซ่อมบ�ำรุงสูงกว่าปีก่อน
l

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายลดลง 969 ล้านบาท (5.4%) เป็นผลจากมีเครื่องบินและที่นั่งเครื่องบิน รวมทั้ง
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม จ� ำ นวนแล้ ว ถึ ง แม้ ว ่ า จะรั บ มอบเครื่ อ งบิ น ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า การเงิ น แบบแอร์ บั ส
A350-900 XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ ในปี 2560 ก็ตาม
l

ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ เพิ่มขึ้น 1,411 ล้านบาท (14.3%) เนื่องจากจ�ำนวนเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนจ�ำนวน 3 ล�ำ จากการรับมอบเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานจ�ำนวน 5 ล�ำ ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน
3 ล�ำ และเครื่องบินแบบโบอิ้ง B787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ ในขณะที่ส่งคืนเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ
l

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา เพิ่มขึ้น 1,811 ล้านบาท (19.3%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายส�ำรองที่นั่ง
เพิ่มขึ้นทั้งจากจ�ำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้น
l

ค่าใช้จ่ายอื่น เพิ่มขึ้น 1,378 ล้านบาท (15.6%) ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าจ้างแรงงานภายนอก เงินสนับสนุนกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ TRENT1000 ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น เช่น ค่าชดเชยให้แก่ผู้โดยสาร ค่าโรงแรม และอาหารจากเที่ยวบินล่าช้า เป็นต้น
l

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 417 ล้านบาท (72.0%) สาเหตุหลักเกิดจาก บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีผลการด�ำเนินงานขาดทุนลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
l
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		 - ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) 549 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 502
ล้านบาท
		 - ส่วนแบ่งก�ำไรใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท
		 - ส่วนแบ่งก�ำไรใน บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด 64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท
		 - ส่วนแบ่งก�ำไรใน บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) 30 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน
		 - ส่วนแบ่งก�ำไรใน บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด 13 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท
		 - ส่วนแบ่งก�ำไรใน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) 235 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน -สุทธิ ลดลง 588 ล้านบาท (11.5%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวเฉลี่ย
ต�่ำกว่าปีก่อน และผลจากการบริหารเงินสด และการปรับโครงสร้างเงินกู้ต่อเนื่องจากปีก่อน ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบ
กับเงินสกุลหลักของหนี้สินระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และดอลล่าร์สหรัฐฯ ท�ำให้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อค�ำนวณเป็นเงินบาท
มียอดลดลง
l

ประมาณการค่ า ซ่ อ มแซมเครื่ อ งบิ น เช่ า ด� ำ เนิ น งาน จ� ำ นวน 550 ล้ า นบาท เป็ น ค่ า ซ่ อ มบ� ำ รุ ง เพื่ อ เตรี ย มสภาพ
เครื่องบินก่อนการส่งมอบคืนเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน (Return Condition) A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ เพิ่มเติมเนื่องจากการคืน
เครื่องบินเช่าด�ำเนินงานก่อนก�ำหนด
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ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน จ�ำนวน 429 ล้านบาท เป็นการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
เปลี่ยนสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) จากร้อยละ 39.20 เป็นร้อยละ 21.80 (รายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.36.2)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน จ�ำนวน 3,191 ล้านบาท ลดลง 437 ล้านบาท (12.0%)
ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบินจ�ำนวน 2,721 ล้านบาท ลดลง 497 ล้านบาท โดยในปีนี้ตั้งด้อยค่าเครื่องบิน
รวม 16 ล�ำ ประกอบด้วย A340-600 6 ล�ำ A340-500 3 ล�ำ B747-400 2 ล�ำ B747-400 (Freighter) 2 ล�ำ B737-400 1 ล�ำ
และ A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ รวม 2,514 ล้านบาท และตั้งส�ำรองด้อยค่าของเครื่องยนต์ส�ำหรับเครื่องบิน A340-500 และ
A340-600 จ�ำนวน 5 เครื่องยนต์ รวม 207 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จ�ำนวน 470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท เนื่องจากมีการส�ำรองด้อยค่าอะไหล่
เครื่องบินหมุนเวียนที่เสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,581 ล้านบาท ประกอบด้วย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized FX Loss) 1,316 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้และสินทรัพย์หนี้สินที่เป็นเงิน
ตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นงวด และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized FX
Loss) 265 ล้านบาท

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
หน่วย : ล้านบาท

ม.ค. - ธ.ค.
2560

2559

เครื่องบิน			

9,317

6,607

อื่นๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องบิน)			

672

303

9,989

6,910

รวม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 9,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,079 ล้านบาท สาเหตุหลักจากปีนี้มี
การรับมอบเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน A350-900 XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ ในขณะที่ปีก่อนไม่มีการรับมอบเครื่องบิน
โดยรายจ่ายในการลงทุนของปี 2560 ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื่องบิน จ�ำนวน 9,317 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการรับมอบเครื่องบินเช่าการเงิน A350-900 XWB
จ�ำนวน 2 ล�ำ และการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องบิน A350-900 XWB และเครื่องยนต์ TRENT XWB-84 ส�ำหรับเครื่องบิน
A350-900 XWB
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ จ�ำนวน 672 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้น

การจัดหาเงินทุน
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดหาเงินทุน รวมทั้งสิ้น 29,771 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังในรูปการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP)
ในสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 9,594 ล้านบาท
2. การเบิกรับเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน รวม 4,000 ล้านบาท
3. การจัดหาเงินกู้ระยะยาวด้วยวิธีการเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเพื่อช�ำระค่าเครื่องบิน A350-900
XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ รวมประมาณ 8,177 ล้านบาท
4. การออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 8,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระ และ/หรือคืน
เงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
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2560

2559

23,692
(3,106)
(18,677)

24,559
(3,826)
(28,171)

(69)

47

1,840

(7,391)

ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 18,677
ล้านบาท จากการช�ำระคืนเงินกู้ระยะสั้นต�่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3,106 ล้านบาท ต�่ำกว่า
ปีก่อนจากการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง ถึงแม้ว่า บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 23,692 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของปีก่อนก็ตาม เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวน 1,840 ล้านบาท

เครื่องบิน
ในปี 2560 บริษัทฯ รับมอบเครื่องบินรวม 7 ล�ำ ประกอบด้วยเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ
และเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน 3 ล�ำ และโบอิ้ง B787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ และส่งคืน
เครื่องบินเช่าด�ำเนินงานแบบแอร์บัส A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ ท�ำให้จ�ำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 มีจ�ำนวน 100 ล�ำ (รวมเครื่องบินแอร์บัส A320-200 จ�ำนวน 20 ล�ำ ซึ่งใช้ด�ำเนินงานโดย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด)
มากกว่า ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 5 ล�ำ และมีเครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 21 ล�ำ

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 2,349
ล้านบาท (0.8%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
31 ธ.ค. 2559
% ของ
% ของ
ล้านบาท สินทรั
พย์รวม ล้านบาท สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

15,230
201
36,085

5.4
0.1
12.8

13,390
12,322
33,662

4.7
4.4
11.9

+1,840
-12,121
+2,423

+13.7
-98.4
+7.2

สินทรัพย์หมุนเวียน

51,516

18.3

59,374

21.0

-7,858

-13.2

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
6,124
เครื่องบิน
42,186
เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า
113,220
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
9,592
งานระหว่างท�ำ	
599
ที่ดิน อาคาร และค่าปรับปรุง
13,554
เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
2,828

2.2
15.0
40.3
3.4
0.2
4.9
1.0

9,647
44,686
112,917
10,228
371
13,872
3,170

3.4
15.8
39.9
3.6
0.1
4.9
1.1

-3,523
-2,500
+303
-636
+228
-318
-342

-36.5
-5.6
+0.3
-6.2
+61.5
-2.3
-10.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

188,103

67.0

194,891

68.8

-6,788

-3.5

41,156

14.7

28,859

10.2

+12,297

+42.6

280,775

100.0

283,124

100.0

-2,349

-0.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
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รวมสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจ�ำนวน 51,516 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ18.3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม
2559 เป็นจ�ำนวน 7,858 ล้านบาท (13.2%) โดยมีสาเหตุส�ำคัญดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 1,840 ล้านบาท (13.7%) สาเหตุหลักจากเงินสดสุทธิได้มาจากการด�ำเนินงาน
สูงกว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ลดลง 12,121 ล้านบาท (98.4%) สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัด
ประเภทรายการใหม่โดยโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจ�ำนวน 11,263 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินและ
เครื่องยนต์ที่ปลดระวางและรอการขาย รวมทั้งที่ดินและสินทรัพย์อื่นที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้งานและอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ขาย ไปจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ภายใต้หัวข้อสินทรัพย์รอการขาย เนื่องจากสภาพทางการตลาดปัจจุบัน
ไม่เอื้ออ�ำนวยให้กระบวนการขายด�ำเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ประกอบกับในระหว่างปีได้มีการขายเครื่องบินจ�ำนวน 4 ล�ำ
อะไหล่เครื่องยนต์ ที่ดินและสินทรัพย์อื่นมูลค่ารวม 882 ล้านบาท
		 ทั้ ง นี้ ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำ นวน 201 ล้ า นบาท เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 2,423 ล้านบาท (7.2%) สาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,347 ล้านบาท
จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2560 ที่สูงกว่าเดือน ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหาร
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้เร็วขึ้น โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจาก 24 วัน ในปี 2559 เป็น 23 วัน
ในปี 2560 ซึ่งต�่ำกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อโดยปกติของบริษัทฯ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ มีจ�ำนวน 188,103 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.0 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�ำนวน 6,788 ล้านบาท (3.5%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติถึงแม้ว่าจะมี
การรับมอบเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าการเงินแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ ในปี 2560 ก็ตาม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจ�ำนวน 41,156 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากวันที่
31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 12,297 ล้านบาท (42.6%) สาเหตุหลักเกิดจาก

- สินทรัพย์รอการขาย เพิ่มขึ้น 8,626 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
ประกอบกับการตั้งส�ำรองด้อยค่าของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่เพิ่มขึ้นในปีนี้
		 สินทรัพย์รอการขายประกอบด้วยเครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขายจ�ำนวน 21 ล�ำ เครื่องยนต์อะไหล่ รวมทั้งที่ดิน
ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการถือครองตามราคาที่ประเมินใหม่ในปี 2558 และสินทรัพย์อื่นที่ไม่มีความจ�ำเป็น
ในการใช้งาน
- ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2,060 ล้านบาท จากค่าใช้จา่ ยในโครงการปรับปรุงเครือ่ งบินเช่า
ด�ำเนินงานแบบ Boeing 787-8 จ�ำนวน 6 ล�ำโดยการติดตั้ง Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity และค่าอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานแบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน 3 ล�ำ และโบอิ้ง B787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ
- การเพิ่มขึ้นของเงินประกันการบ�ำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) จ�ำนวน 2,144 ล้านบาท
ตามประมาณการหนี้สินระยะยาวที่บริษัทได้ประมาณเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซ่อมแซมเครื่องบินตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานตาม
สภาพการบิน และเงื่อนไขการบ�ำรุงรักษาเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทสามารถน�ำค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามประมาณการหนี้สินดังกล่าว
ไปเบิกคืนจากผู้ให้เช่าได้ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาเช่า
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 496 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินลงทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ที่ลดลง 603 ล้านบาท (32.5%) จากสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง ประกอบกับผลการด�ำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2560
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2560 ร้อยละ 0.65 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 1.34

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 774
ล้านบาท (0.3%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สิน ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)

31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท หนี%้สของ
ินรวม

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท หนี%้สของ
ินรวม

ล้านบาท

%

68,031

27.4

64,555

25.9

+3,476

+5.4

62,100
62,517
27,480

25.0
25.1
11.0

59,300
64,750
35,933

23.8
25.9
14.4

+2,800
-2,233
-8,453

+4.7
-3.4
-23.5

152,097

61.1

159,983

64.1

-7,886

-4.9

28,634

11.5

24,998

10.0

+3,636

+14.5

248,762

100.0

249,536

100.0

-774

-0.3

เปลี่ยนแปลง
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หนี้สินระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 24,825 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.4 ของหนี้สิ้นทั้งหมด
เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 3,476 ล้านบาท (5.4%) สาเหตุหลักเกิดจากรายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เพิ่มขึ้น 4,299 ล้านบาท ตามยอดขายบัตรโดยสารที่เพิ่มขึ้น
หนี้สินระยะยาว (รวมหนี้สินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 24,825 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.1 ของหนี้สิ้นทั้งหมด
ลดลง 7,886 ล้านบาท (4.9%) ทั้งนี้ การอ่อนค่าของเงินบาท เมื่อเทียบกับเงินสกุล EUR แต่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
เงินสกุล JPY ณ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดของปี 2559 ท�ำให้หนี้สินระยะยาวเมื่อค�ำนวณเป็นเงินบาท
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 444 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวจะลดลงจ�ำนวน 8,330
ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.5 ของหนี้สิ้นทั้งหมด มีจ�ำนวน 28,634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,636 ล้านบาท
(14.5%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการค่าซ่อมใหญ่ เครือ่ งบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ ส�ำหรับรายการซ่อม

THAI

ที่จะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญา เพื่อรับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์
และส่วนประกอบอื่นๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า รวมถึงเตรียมสภาพเครื่องบินก่อนส่งมอบคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2,489 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 674 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to
Equity) เท่ากับ 5.0 เท่า เท่ากับ ณ สิ้นปี 2559 และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก
ณ สิ้นปี 2559 ที่เท่ากับ 7.4 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�ำนวน 32,013 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 1,575
ล้านบาท (4.7%) สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ท�ำให้อัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ 0.1 ในปี 2559 เป็นติดลบร้อยละ 6.3 ในปีนี้

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปี 2561 คาดการณ์ว่ายังคงเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจโลกช่วงปี 2561 ยังถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยส�ำคัญ 4 ประการได้แก่ 1) ปริมาณการค้าโลกที่มีการฟื้นตัว
ต่อเนื่อง 2) การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต�่ำ 3) เศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงเติบโตได้ดี และ
4) ความไม่แน่นอนทางการเมืองคาดว่าจะไม่ผันผวนมากนัก โดยราคาน�้ำมันในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในกรอบ
จ�ำกัด
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ส�ำหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย หลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ปลดธงแดงลงในวันที่
6 ตุลาคม 2560 จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว โดยคาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2561
จะขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ท�ำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทย
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต�่ำ โดยเฉพาะการขยายตลาดการบินในเส้นทางระหว่าง
ประเทศไปยังตลาดที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคาระหว่างสายการบินมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ แผนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางการบิน (Aeropolis) และศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (MRO) มีแนวโน้มที่จะประสบความส�ำเร็จเพิ่มขึ้นเนื่องจากการ
ปลดธงแดงช่วยสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดผู้ประกอบการต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในโครงการทั้งสองมากยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ ความคื บ หน้ า การแก้ ไ ขปั ญ หากรณี ส� ำ นั ก งานบริ ห ารการบิ น แห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า (Federal Aviation
Administration - FAA) ปรับลดระดับความปลอดภัยด้านการบินของไทยจาก Category 1 มาอยู่ที่ Category 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 เป็นต้นมา นั้น ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะเชิญให้ FAA เข้ามาตรวจประเมินให้เสร็จสิ้นกระบวนการ
ภายในกลางปี 2561 ซึ่งหากผ่านการตรวจประเมินคาดว่าสายการบินของไทยจะสามารถขอเปิดเส้นทางบินเข้าสหรัฐอเมริกา
ได้ช่วงปลายปี 2561
ในปี 2561 บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560 - 2564 ของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ฉบับทบทวน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รต่ อ เนื่ อ งจากแผนปฏิ รู ป ระยะที่ 3 ให้ ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปในกรอบและแนวทางเดี ย วกั น
และสอดคล้องกับสถานการณ์การด�ำเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ในการด�ำเนินการ 5 กลยุทธ์
ดังต่อไปนี้
- การเร่งท�ำก�ำไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุก และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit)
- การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
- การสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experiences)
- การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
- การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Effective Human Capital Management)
นอกจากนี้ ยังมีแผนการด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้
- การเพิ่มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื่องบินใหม่ แบบแอร์บัส A350-900 XWB จ�ำนวน 5 ล�ำ ในปี 2561
ประกอบด้วยเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานจ�ำนวน 3 ล�ำ และเครื่องบินเช่าการเงินจ�ำนวน 2 ล�ำ เพื่อน�ำมาใช้ท�ำการบินในเส้นทาง
ข้ามทวีป และเส้นทางภูมิภาค

- การจัดท�ำแผนโครงการจัดหาเครื่องบินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฝูงบินระยะยาวของบริษัทฯ
- การขายหุ้นใน บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นของบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 22.5
ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 24% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ 41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 922.5 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการใช้งาน ทั้งนี้ แผนการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผน
ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

5.  สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ม.ค. - ธ.ค.
2560
2559

อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.84

0.78

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

1.49
(1.08)
(6.32)

2.25
0.03
0.14

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

0.65

1.34

เท่า
เท่า
เท่า

4.98
7.77
5.10

4.98
7.43
4.66

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย

ความหมายและสูตรในการค�ำนวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
		 = สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย)/หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ง
			 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
		 = ก�ำไร (ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
		 = ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on  Equity)
		 = ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)
		 = ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
		 = (เงินกู้ยืมระยะสั้น+หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี)/ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to Equity)
		 = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
		 = EBITDA/ดอกเบี้ยจ่าย
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งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและ
งบก� ำ ไรขาดทุ น และก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น เฉพาะกิ จ การ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า งบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานรวมและผลการ
ด�ำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั และบริษทั
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบ
ด้ า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐานการตรวจ
เงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของส�ำนักงานการตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการส�ำหรับงวดปัจจุบนั ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ น� ำ เรื่ อ งเหล่ า นี้ ม าพิ จ ารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบ

153
THAI

งบการเงิ น รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไม่ ไ ด้ แ สดงความเห็ น แยก
ต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้

1.1 การระบุสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า
		 เครื่ อ งบิ นและอุ ป กรณ์ การบิ นอาจเกิ ดการด้อ ยค่า
		 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาความเหมาะสม
		 ของอัตราค่าเสื่อมราคาและการประเมินการด้อยค่า

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ดังนี้

1.2 การก� ำ กั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การประมาณการอายุ ก าร
		 ให้ประโยชน์และการด้อยค่าของเครือ่ งบินและอุปกรณ์
		 การบินโดยผู้บริหาร ว่าแบบจ�ำลองและข้อสมมติ
		 ที่ใช้ในการประมาณการมีความสมเหตุสมผล รวมถึง
		 การเปรี ย บเที ย บแบบจ� ำ ลองและข้ อ สมมติ ที่ ใ ช้ ใ น
		 การประมาณการกับแหล่งข้อมูลอ้างอิงภายนอกหรือ
		 แนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมการบิน

1. เครื่องบินและอุปกรณ์การบิน
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มูลค่าตามบัญชีของเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 173,279.82 ล้านบาท
โดยแสดงรายการในงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.8)
จ�ำนวน 164,997.38 ล้านบาท และสินทรัพย์รอการขาย
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.11) จ�ำนวน 8,282.44
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของสินทรัพย์รวมของ
งบการเงินรวม และคิดเป็นร้อยละ 60.62 ของสินทรัพย์รวม
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของเครื่องบินและอุปกรณ์การบินที่แสดง
รายการในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับปี 2560 เป็นจ� ำนวนเงิน 18,080.30 ล้านบาท
โดยบริษัทได้สอบทานความเหมาะสมของอัตราค่าเสื่อม
ราคาและมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องเครื่ อ งบิ น และอุ ป กรณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องมิให้สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยน�ำปัจจัยต่างๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา เช่น
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของฝูงบิน ประมาณการ
ราคาตลาดและราคาตลาดในปัจจุบัน และปัจจัยทางด้าน
เทคนิคที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์อายุการให้ประโยชน์
ของสิ น ทรั พ ย์ โดยผู ้ บ ริ ห ารต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า งมี
นัยส�ำคัญในการก�ำหนดข้อสมมติและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ใช้ ใ นการประมาณการอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ แ ละ
การด้ อ ยค่ า ของเครื่ อ งบิ น และอุ ป กรณ์ ก ารบิ น ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับความไม่แน่นอนอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ประกอบกับการใช้แบบจ�ำลอง ข้อสมมติที่ใช้ใน
การค� ำ นวณ และคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น
อาจมีผลกระทบต่อการประเมินด้อยค่าและค่าเสื่อมราคา
ส� ำ หรั บ ปี อ ย่ า งมี ส าระส� ำ คั ญ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดินจึงให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่ ส� ำ คั ญ โดยท� ำ ความเข้ า ใจและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
ของการควบคุมหลัก และทดสอบการควบคุม ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

1.3 กระบวนการสอบทานและการอนุ มั ติ แ บบจ� ำ ลอง
		 ข้อสมมติทใี่ ช้ในการประมาณการ และผลลัพธ์ทไี่ ด้จาก
		 แบบจ�ำลองที่ใช้ในการประมาณการ รวมถึงการน�ำ
		 ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากแบบจ� ำ ลองดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการ
		 บันทึกรายการบัญชี
1.4 ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล
		 ที่น�ำมาใช้ในการประมาณการ

2. รายได้ค่าโดยสาร
เมื่อมีการส�ำรองที่นั่ง การรับรู้รายได้ค่าโดยสารเริ่มแรก
จะบันทึกรอการรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินและวัดมูลค่า
ด้วยราคาขายที่เรียกเก็บจากลูกค้าสุทธิด้วยค่านายหน้า
และส่วนลด และรับรูร้ ายได้ดงั กล่าวในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ เมือ่ บริษทั ได้ให้บริการ (หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 4.11) โดยการระบุจ�ำนวนของ
รายได้ที่รับรู้ส�ำหรับแต่ละเที่ยวบิน จ�ำเป็นต้องใช้ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและมี ป ริ ม าณ
รายการจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ระยะเวลาของการรับรู้
รายได้ ส� ำ หรั บ บั ต รโดยสารที่ จ� ำ หน่ า ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ใช้บริการ จ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมี
นัยส�ำคัญ เนือ่ งจากกรอบเวลาทีล่ กู ค้าสามารถใช้บริการได้
จะผั น แปรตามประเภทการให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ที่ มี
หลากหลาย การระบุจำ� นวนของรายได้สำ� หรับบัตรโดยสาร
ที่ จ� ำ หน่ า ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก าร จะพิ จ ารณาจาก
ก�ำหนดเวลาที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ประกอบกับ
แนวโน้มของการใช้บริการของลูกค้าในอดีต ซึง่ มีผลกระทบ
ต่อระยะเวลาของการรับรูแ้ ละความถูกต้องของค่าโดยสาร
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
เรื่องนี้

ส� ำ นั ก งานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้วิธีก ารตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
2.1 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม หลั ก ใน
		 กระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการทางการเงิน
		 ที่เกี่ยวข้องกับระบบรายได้ และทดสอบการควบคุม
		 โดยมุ ่ ง เน้ น กระบวนการที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การรั บ รู ้
		 รายได้ค่าโดยสาร
2.2 ประเมิ น กระบวนการบริ ห ารและการควบคุ ม หลั ก
		 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก� ำ หนดราคาและทดสอบการ
		 ควบคุมเกี่ยวกับการอนุมัติกรณีการก�ำหนดราคาใหม่
		 หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงราคาและทดสอบข้ อ มู ล
		 ทางการเงินว่าถูกต้องตามราคาที่ได้รับอนุมัติจาก
		 ผู้ที่มีอ�ำนาจหน้าที่
2.3 ตรวจสอบเนื้ อ หาสาระส� ำ หรั บ รายการรายได้
		 ค่ า โดยสารที่ บั น ทึ ก ในรายการปรั บ ปรุ ง อื่ น ๆ และ
		 รายการทีไ่ ม่ผา่ นจากกระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติ
2.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุน
		 และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นกับประมาณการรายได้
		 ข้อมูลรายได้ของปีก่อน และประเมินความสัมพันธ์
		 ระหว่างรายได้ค่าโดยสารกับจ�ำนวนผู้โดยสาร
2.5 ทดสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึกในระบบ
		 รายได้กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญา นโยบาย
		 การบัญชีของบริษัท และข้อก�ำหนดในมาตรฐานการ
		 รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.6 สอบทานหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก าร
		 ของบริ ษั ท แต่ ล ะประเภทและน� ำ ผลการสอบทาน
		 มาใช้ ใ นการประเมินการใช้ดุล ยพินิจของผู ้ บริ ห าร
		 ในการระบุ ร ะยะเวลาของการรั บ รู ้ ร ายได้ ส� ำ หรั บ
		 บัตรโดยสารที่จ�ำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการ
2.7 สอบทานความสมเหตุ ส มผลของข้ อ มู ล แนวโน้ ม
		 ของการใช้บริการของลูกค้าในอดีตที่น�ำมาประกอบ
		 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการระบุจ�ำนวนของ
		 รายได้ส�ำหรับบัตรโดยสารที่จ�ำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้
		 ใช้บริการกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มิได้มาใช้บริการ
		 ที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 5 เรื่อง การด�ำเนินงานตามแผนปฏิรูป ซึ่งอธิบาย

เกี่ยวกับกลยุทธ์การด�ำเนินงานตามแผนปฏิรูปส�ำหรับปี 2560
และแนวทางการด�ำเนินงานของ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ในอนาคต และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.12
เรือ่ ง การบริหารสภาพคล่อง ซึง่ อธิบายเกีย่ วกับการจัดหาเงินทุน
และกระแสเงินสดส�ำหรับปี 2560
ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มิ ไ ด้ แ สดงความเห็ น
อย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การและรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี
ที่อยู่ในรายงานประจ�ำปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ� ำ ปี ใ ห้ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภายหลั ง วั น ที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวม
และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม่ ครอบคลุ มถึ ง ข้ อมู ลอื่น และ
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญ
กับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้
ที่ได้รับจากการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี
หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ส� ำ นั ก งานการตรวจ
เงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับ
ดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับ
ดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั
และของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมและการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงาน
หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
และของบริษัท

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับ
การสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตัง้ ใจ
ละเว้ น การแสดงข้ อ มู ล การแสดงข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ต รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•

ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทและของบริษัท

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี ต ่ อ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่
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การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจาก •
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น การรั บ ประกั น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจทางเศรษฐกิ จ ของผู ้ ใ ช้ ง บการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตาม
มาตรฐานการสอบบั ญ ชี ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ได้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบ
วิ ช าชี พ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
•

ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบั ญ ชี ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมเพื่ อ เป็ น เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

•

ผู ้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้น
โดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู ้ บ ริ ห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์
ที่ อ าจเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ สงสั ย อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ
ความสามารถของกลุ ่ ม บริ ษั ท และของบริ ษั ท ในการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้
ข้ อ สั ง เกตถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป ข้ อ สรุ ป ของ
ส� ำ นั กงานการตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น ขึ้ น อยู ่ กับหลั กฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อ สถานการณ์ ใ นอนาคตอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท
หรือบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ น การน� ำ เสนอโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของงบการ
เงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวม รวมถึ ง
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ว่ า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การแสดงรายการและเหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป แบบ
ที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ภายในกลุ ่ ม หรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็น
ต่ อ งบการเงิ น รวม ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบกลุ ่ ม บริ ษั ท ส� ำ นั ก งานการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย วต่ อ
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบ
การควบคุมภายใน หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลว่าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ใน
การก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น

ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คล
ภายนอกอาจพิ จ ารณาว่ า กระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของ
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และมาตรการที่ ส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้สำ� นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ส�ำนักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ
มากที่ สุ ด ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ อ ธิ บ ายเรื่ อ ง
เหล่ า นี้ ใ นรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี เ ว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ ที่ ย ากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เพราะการกระท� ำ ดั ง กล่ า ว
สามารถคาดการณ์ ไ ด้ อย่ า งสมเหตุ สมผลว่ า จะมี ผลกระทบ
ในทางลบมากกว่ า ผลประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นได้ เ สี ย สาธารณะ
จากการสื่อสารดังกล่าว
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(นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินที่ 4
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

สินทรัพย์						
					
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6.1 15,229,686,324 13,389,710,774 14,022,787,581 11,925,036,967
เงินลงทุนชั่วคราว		
160,037,864
130,419,289
		
ลูกหนี้การค้า
6.2 11,704,953,905 10,358,261,388 11,560,770,758 10,444,175,323
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ�ำ		 7,490,102,653
7,979,056,576 7,761,325,199 8,217,149,112
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
6.3
4,999,847,400
4,986,775,103 4,968,165,680 4,961,626,437
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6.4 11,730,122,163 10,208,355,227 18,450,827,464 14,987,088,746
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
6.5
200,807,000 12,321,891,869
200,807,000 12,321,891,869
51,515,557,309 59,374,470,226 56,964,683,682 62,856,968,454
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
158 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
6.6.1
3,394,945,236
3,890,765,534 1,459,106,581 1,083,520,500
AR 2017
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
6.6.1		
1,810,209,893 1,810,209,893
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
6.6.2
70,988,078
77,763,005
67,875,978
74,767,805
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
6.8 188,102,612,250 194,891,347,457 188,067,083,674 194,863,785,314
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
6.9
432,497,804
709,855,682
418,673,523
673,082,159
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.10.1 10,679,231,900 10,014,948,163 10,663,254,345 10,000,049,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
6.11 26,578,712,721 14,164,714,939 26,402,333,280 13,649,568,370
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
229,258,987,989 223,749,394,780 228,888,537,274 222,154,983,725
รวมสินทรัพย์
280,774,545,298 283,123,865,006 285,853,220,956 285,011,952,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น							
หนี้สินหมุนเวียน							
เจ้าหนี้การค้า		
5,042,628,631
4,951,411,552
4,823,318,835
4,746,744,517
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
16,613,129,758
16,846,320,892
17,849,085,739
16,910,539,096
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี							
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.13
4,813,179,873
8,305,108,457
4,813,179,873
8,305,108,458
		 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
6.14
9,762,005,635
9,461,231,562
9,762,005,635
9,461,231,562
		 หุ้นกู้
6.15
10,250,000,000
5,200,000,000
10,250,000,000
5,200,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
3,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.7.1.1
4,270,136,000
5,400,375,000
4,270,136,000
5,400,375,000
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
15,143,142
11,280,480
หนี้สินหมุนเวียนอื่น							
		 เงินปันผลค้างจ่าย		
54,664,936
54,836,876
54,573,136
54,653,276
		 รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้		
31,409,888,882
27,111,129,396
30,481,532,187
26,624,698,720
		 อื่นๆ
6.16
7,625,258,914
8,179,071,068
9,165,007,131
9,768,399,457
92,856,035,771
87,520,765,283
94,468,838,536
88,471,750,086
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หนี้สินระยะยาว							
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
7,564,356,800
13,006,551,881
7,564,356,800
13,006,551,881
159
		 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.7.1.2
15,102,668,302
14,620,533,660
15,102,668,302
14,620,533,660
THAI
6.14
52,754,724,555
55,289,234,923
52,754,724,555
55,289,234,923
		 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
		 หุ้นกู้
6.15
51,850,000,000
54,100,000,000
51,850,000,000
54,100,000,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.10.2
1,791,346,286
1,854,236,084
1,791,346,286
1,854,236,084
เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
6.17
3,791,098,462
3,710,083,100
3,791,098,462
3,710,083,100
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
6.18
12,594,371,173
11,920,072,997
12,573,334,280
11,903,855,344
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
6.19
10,310,083,902
7,365,831,672
9,318,993,931
7,034,078,456
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
147,062,061
148,363,624
913,725,477
148,080,624
155,905,711,541
162,014,907,941
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
155,660,248,093 161,666,654,072
รวมหนี้สิน
248,761,747,312
249,535,673,224
250,129,086,629 250,138,404,158
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น
6.21						
		 ทุนจดทะเบียน							
			 หุ้นสามัญ 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
26,989,009,500
26,989,009,500
26,989,009,500
26,989,009,500
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว							
			 หุ้นสามัญ 2,182.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		
21,827,719,170
21,827,719,170
21,827,719,170
21,827,719,170
		 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		
25,545,316,308
25,545,316,308
25,545,316,308
25,545,316,308
		 ก�ำไร (ขาดทุน) สะสม			
				
			 จัดสรรแล้ว							
			
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
6.22
2,691,275,568
2,691,275,568
2,691,275,568
2,691,275,568
		 ยังไม่ได้จัดสรร		
(24,239,600,441)
(22,167,172,423) (20,426,549,388) (20,794,927,497)
			 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
6,086,373,086
5,604,235,654
6,086,372,669
5,604,164,472
31,911,083,691
33,501,374,277
34,873,548,021
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
35,724,134,327
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
101,714,295
86,817,505
    
    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
32,012,797,986
35,724,134,327
34,873,548,021
33,588,191,782
280,774,545,298
283,123,865,006
285,853,220,956 285,011,952,179
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

(นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

					
รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ						
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน		
157,474,642,686
148,060,309,853
148,462,506,525
140,763,944,730
ค่าระวางขนส่ง		
19,543,755,148
17,963,345,043
19,546,567,289
17,954,991,320
ค่าไปรษณียภัณฑ์		
727,910,750
615,301,846
727,910,750
615,301,846
กิจการอื่น 		
12,110,671,871
11,673,542,694
13,741,948,197
13,092,261,363
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
189,856,980,455
178,312,499,436
182,478,932,761
172,426,499,259
รายได้อ่ืน
					
ดอกเบี้ยรับ 		
170,426,521
204,313,537
159,001,563
177,991,509
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
(1,581,246,154)
684,970,854
(1,406,397,072)
691,942,292
รายได้อื่นๆ
6.23
2,088,468,154
2,244,421,749
2,391,531,999
2,542,775,237
รวมรายได้อื่น
677,648,521
3,133,706,140
1,144,136,490
3,412,709,038
รวมรายได้
190,534,628,976
181,446,205,576
183,623,069,251
175,839,208,297
ค่าใช้จ่าย						
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน		
50,214,668,767
45,335,913,346
47,191,233,123
43,430,926,167
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
6.24
29,702,304,701
29,568,433,554
29,126,283,668
29,071,181,741
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงการ		
427,122,345
427,122,345
-		
ค่าบริการการบิน		
22,353,433,918
20,817,778,532
21,298,670,145
20,187,150,836
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ		
5,603,505,793
5,352,676,217
5,224,192,458
5,091,799,359
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน		
17,796,784,451
16,986,636,235
16,245,210,843
14,982,573,579
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		
17,021,470,515
17,990,828,445
16,996,160,244
17,968,888,669
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่		
11,282,272,496
9,871,541,115
10,641,101,387
8,586,755,064
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป		
9,008,767,018
8,150,778,440
8,560,236,644
7,811,569,276
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา		
11,215,232,163
9,404,409,793
10,438,278,851
8,872,874,727
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย		
512,111,908
569,951,467
451,700,619
509,843,895
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		
469,968,586
410,161,132
469,968,586
410,161,132
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
6.25
2,721,335,582
3,217,748,674
2,721,335,582
3,217,748,674
6.26
10,219,372,624
8,841,036,057
10,059,646,079
8,537,773,485
160 ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
6.36.2
429,092,766
AR 2017 ต้นทุนทางการเงิน		
4,717,217,641
5,339,160,850
4,717,217,641
5,339,160,850
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
162,036,346
579,446,279
รวมค่าใช้จ่าย
193,429,575,275
182,863,622,481
184,141,235,870
174,445,529,799
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
(2,894,946,299)
(1,417,416,905)
(518,166,619)
1,393,678,498
รายได้ภาษีเงินได้
6.27
822,898,858
1,464,238,106
846,687,728
1,487,902,283
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
(2,072,047,441)
46,821,201
328,521,109
2,881,580,781
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
		 ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
			 ส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
(163,910)
78,051,581
		 ภาษีเงินได้จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
			 ส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
32,782
(15,610,316)
		 ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้าและบริษัทร่วม		
(4,867,855)
(5,788,532)
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
		 ก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยง						
			 กระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล		
652,581,496
718,215,797
652,581,496
718,215,797
		 ภาษีเงินได้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน						
			 ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล		
(130,516,299)
(143,643,159)
(130,516,299)
(143,643,159)
		 ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		
(88,462)
88,984
		 ภาษีเงินได้ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		
17,693
(17,798)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
516,995,445
631,296,557
522,065,197
574,572,638
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
(1,555,051,996)
678,117,758
850,586,306
3,456,153,419
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(2,107,345,043)
15,139,579
328,521,109
2,881,580,781
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
35,297,602
31,681,622
(2,072,047,441)
46,821,201
328,521,109
2,881,580,781
การแบ่งปันก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
(1,590,290,586)
645,426,711
850,586,306
3,456,153,419
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
35,238,590
32,691,047
678,117,758
850,586,306
3,456,153,419
			
(1,555,051,996)
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
6.29
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		
(0.97)
0.01
0.15
1.32
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

(นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
รวม
ผลกำ�ไร
ส่วนเกิน ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไร( ขาดทุน) ภาษีเงินได้
(ขาดทุน)
จากการ ทุนจากการ เกี่ยวกับ
ผลกำ�ไร องค์ประกอบ
จากการ
(ขาดทุน) อื่นของส่วน
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง ตีราคา ส่วนเกินทุน จากการ
จากการ
วัดมูลค่า จากการวัด ของผูถ้ ือหุ้น
มูลค่า
สินทรัพย์
ในมูลค่า
ตีราคา
เงินลงทุน
มูลค่า
ยุติธรรมของ ยุติธรรมของ
สินทรัพย์ ในหลักทรัพย์ เงินลงทุน
การป้องกัน การป้องกัน
เผื่อขาย ในหลักทรัพย์
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
เผื่อขาย
กระแสเงินสด กระแสเงินสด
เฉพาะส่วนที่มี เฉพาะส่วนที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิผล

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม
รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ส่วนได้เสีย รวมส่วน
ที่ไม่มีอำ�นาจ ของผู้ถือหุ้น
ควบคุม

หน่วย : บาท

(นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,568 (22,167,172,423) (1,629,834,423) 325,966,885 8,635,040,012 (1,727,008,002)
88,977
(17,795) 5,604,235,654 33,501,374,277
86,817,505 33,588,191,782
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ 														
หัก เงินปันผลจ่าย
(20,250,000) (20,250,000)
หัก เงินปันผลจ่ายหุน้ บุรมิ สิทธิช์ นิดสะสม
(91,800)
(91,800)
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี 2560
(2,107,345,043)
(2,107,345,043)
35,297,602 (2,072,047,441)
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทจี่ ำ� หน่าย
39,857,000
(49,821,250)
9,964,250
(39,857,000)
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี 2560
(4,939,975) 652,581,496 (130,516,299)
(88,456)
17,691
521,994,432 517,054,457
(59,012) 516,995,445
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,568 (24,239,600,441) (977,252,927) 195,450,586 8,585,218,762 (1,717,043,752)
521
(104) 6,086,373,086 31,911,083,691 101,714,295 32,012,797,986

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,568 (22,247,804,409) (2,348,050,220) 469,610,044 8,647,351,381 (1,729,470,276)
5,039,440,929 32,855,947,566
69,743,258 32,925,690,824
การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ 														
หัก เงินปันผลจ่าย
(15,525,000) (15,525,000)
หัก เงินปันผลจ่ายหุน้ บุรมิ สิทธิช์ นิดสะสม
(91,800)
(91,800)
บวก ก�ำไรส�ำหรับปี 2559
15,139,579
15,139,579 31,681,622
46,821,201
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ทจี่ ำ� หน่าย
9,849,095
(12,311,369)
2,462,274
(9,849,095)
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี 2559
55,643,312 718,215,797 (143,643,159)
88,977
(17,795) 574,643,820 630,287,132
1,009,425 631,296,557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
21,827,719,170 25,545,316,308 2,691,275,56 (22,167,172,423) (1,629,834,423) 325,966,885 8,635,040,012 (1,727,008,002)
88,977
(17,795) 5,604,235,654 33,501,374,277
86,817,505 33,588,191,782

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สำ�รองตาม
กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

AR 2017
กำ�ไร (ขาดทุน)
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกัน
ความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วน
ที่มีประสิทธิผล

ภาษีเงินได้
ส่วนเกิน
จากการ
ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลง ตีราคาสินทรัพย์
มูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกัน
ความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วน
ที่มีประสิทธิผล

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้
เกี่ยวกับ
ส่วนเกินทุน
จากการ
ตีราคา
สินทรัพย์

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

21,827,719,170

25,545,316,308

2,691,275,568

(20,794,927,497)

(1,629,834,423)

325,966,885

8,635,040,012

(1,727,008,002)

5,604,164,472

34,873,548,021

21,827,719,170

(นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

25,545,316,308

2,691,275,568

(20,426,549,388)

(977,252,927)

195,450,586

(1,717,043,752)

6,086,372,669

35,724,134,327

(นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

8,585,218,762

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
21,827,719,170
25,545,316,308
2,691,275,568 (20,794,927,497)
(1,629,834,423)
325,966,885
8,635,040,012
(1,727,008,002)
5,604,164,472
34,873,548,021
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น											
-		
บวก ก�ำไรส�ำหรับปี 2560
		
328,521,109
				
328,521,109
-		
			
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จ�ำหน่าย
39,857,000
(49,821,250)
9,964,250
(39,857,000)
-			
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2560
652,581,496
(130,516,299)
522,065,197
522,065,197

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
21,827,719,170
25,545,316,308
2,691,275,568 (23,686,357,373)
(2,348,050,220)
469,610,044
8,647,351,381
(1,729,470,276)
5,039,440,929
31,417,394,602
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น											
-		
บวก ก�ำไรส�ำหรับปี 2559
2,881,580,781
2,881,580,781
-		
			
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จ�ำหน่าย
9,849,095
(12,311,369)
2,462,274
(9,849,095)
-			
บวก ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี 2559
718,215,797
(143,643,159)
574,572,638
574,572,638

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน							
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		
(2,894,946,299) (1,417,416,905)
(518,166,619)
1,393,678,498
รายการปรับกระทบยอดก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :							
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		
17,021,470,515 17,990,828,445 16,996,160,244 17,968,888,669
		 ค่าธรรมเนียมเช่าเครื่องบิน		
265,683,460
199,731,140
265,683,460
199,731,140
		 เงินปันผลรับ		
(1,445,845)
(472,274)
(301,605,257)
(282,824,492)
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย		
162,036,346
579,446,279
		 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน		
429,092,766
		 รายได้จากดอกเบี้ย		
(170,426,521)
(204,313,537)
(159,001,563)
(177,991,509)
		 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		
4,717,217,641
5,339,160,850
4,717,217,641
5,339,160,850
		 ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
72,252,718
40,335,750
61,856,830
40,335,750
		 ขาดทุนจากการขายเครื่องบิน		
49,720,687
69,256,925
49,720,687
69,256,925
		 ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
1,062,717,626
(610,722,744)
1,044,342,014
(613,502,567)
		 ก�ำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		
(507,037)
(330,305)
		 ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน		
674,134,266
(518,910,700)
669,478,935
(536,215,345)
		 ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ		
327,642,988
310,166,610
327,642,988
310,166,610
		 หนี้สงสัยจะสูญ		
59,842
(59,947,994)
371,231
(60,217,870)
		 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน		
2,721,335,582
3,217,748,674
2,721,335,582
3,217,748,674
		 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 		
469,968,586
410,161,132
469,968,586
410,161,132
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์							
และหนี้สินด�ำเนินงาน		
24,906,007,321 25,344,721,346 26,345,004,759 27,278,376,465
สินทรัพย์ด�ำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)							
(1,528,712,580)
1,461,368,172 (1,298,571,914)
615,822,512
		 ลูกหนี้การค้า		
		 สินค้าและพัสดุคงเหลือ		
(340,715,286)
623,844,742
(334,182,230)
630,931,275
		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจ�ำ		
(53,805,942)
557,850,762
(86,923,703)
472,099,388
		 ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
ก
253,663,119
102,810,706
253,663,119
102,810,706
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(1,062,131,783) (1,979,921,313) (3,030,883,000)
1,481,074,205
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย		
786,612,304 (1,145,813,326)
786,612,304 (1,145,813,326)
		 เงินประกันการบ�ำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า		
(2,953,488,770) (4,815,659,622) (3,270,948,897) (4,483,906,405)
		 สินทรัพย์อื่น		
(88,533,063)
(221,040,496)
(72,840,801)
(196,080,331)
		 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี		
(2,371,268,826)
(477,657,008) (2,408,226,948)
(361,321,646)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)							
(700,759,110)
919,164,453
(715,659,606)
840,697,432
		 เจ้าหนี้การค้า		
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น		
(659,084,470) (3,932,882,575)
460,884,691 (6,895,622,702)
		 กองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน		
65,818,918
(264,217,187)
65,818,918
(264,217,187)
		 รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้		
4,331,726,809
2,184,967,326
3,889,800,790
1,934,542,154
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
3,596,787,982
6,765,251,389
3,704,710,003
6,434,288,203
			 เงินสดรับจากการด�ำเนินงาน
24,182,116,623 25,122,787,369 24,288,257,485 26,443,680,743
(490,260,746)
(564,257,545)
(440,328,525)
(522,572,261)
		 จ่ายภาษีเงินได้		
			 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
23,691,855,877 24,558,529,824 23,847,928,960 25,921,108,482
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

2559

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน							
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
ข
(3,590,188,349) (5,663,038,902) (3,569,798,997) (5,645,983,640)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
(27,920,714)
(34,481,222)
(27,540,923)
(25,645,048)
เงินสดรับจากการโอนสิทธิค่าเครื่องบินจ่ายล่วงหน้า		
208,513,123
208,513,123
		 และอุปกรณ์การบิน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์		
258,310,049
1,464,450,042
258,264,254
1,464,450,042
ดอกเบี้ยรับ		
171,558,078
189,648,033
159,972,038
162,615,785
เงินปันผลรับ		
277,038,857
263,910,692
301,605,257
282,824,492
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น		
(374,040,379)
(1,837,420)
(373,923,479) (1,001,977,420)
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น		
(29,200,000)
(45,000,000)
		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(3,105,929,335) (3,826,348,777) (3,042,908,727) (4,763,715,789)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน							
เงินสดรับจากหุ้นกู้		
8,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
7,000,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		
13,594,262,000 32,218,480,000 13,594,262,000 32,218,480,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		
1,981,651,804
1,385,931,851
1,981,651,804
1,385,931,851
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น		
(13,484,245,000) (39,479,085,000) (13,484,245,000) (39,479,085,000)
เงินสดจ่ายช�ำระคืนหุ้นกู้		
(5,200,000,000) (4,300,000,000) (5,200,000,000) (4,300,000,000)
เงิ
น
สดจ่
า
ยช�
ำ
ระคื
น
เงิ
น
กู
้
ย
ื
ม
ระยะยาว		
(19,307,009,057)
(20,111,373,426) (19,307,009,057) (20,111,373,426)
164
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		
(4,241,116,218) (4,868,787,156) (4,241,116,218) (4,868,787,156)
AR 2017
เงินปันผลจ่าย		
(80,140)
(74,867)
(80,140)
(74,867)
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม		
(20,403,000)
(15,647,400)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(18,676,939,611) (28,170,555,998) (18,656,536,611) (28,154,908,598)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
1,908,986,931 (7,438,374,951)
2,148,483,622 (6,997,515,905)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
13,389,710,774 20,781,350,721 11,925,036,967 18,875,817,868
		 			
15,298,697,705 13,342,975,770 14,073,520,589 11,878,301,963
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด							
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
(69,011,381)
46,735,004
(50,733,008)
46,735,004
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ค
15,229,686,324 13,389,710,774 14,022,787,581 11,925,036,967

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

(นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบกระแสเงินสด										
ก. ภาษีเงินได้รอเรียกคืน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท
2560		
254.75
(1.09)
253.66
2559		
252.00
(149.19)
102.81 		

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2558
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2559
รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2557
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2558

ข. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์									
งบการเงินรวม									
		 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 9,989.61 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่า
การเงิน 6,242.82 ล้านบาท จ่ายช�ำระเป็นเงินสด 3,590.19 ล้านบาท และค้างจ่าย 156.60 ล้านบาท
		 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 6,910.04 ล้านบาท โดยจ่ายช�ำระเป็นเงินสด
5,663.04 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ									

		 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 9,969.22 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่า
การเงิน 6,242.82 ล้านบาท จ่ายช�ำระเป็นเงินสด 3,569.80 ล้านบาท และค้างจ่าย 156.60 ล้านบาท
		 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาต้นทุนรวม 6,893.79 ล้านบาท โดยจ่ายช�ำระเป็นเงินสด
5,645.98 ล้านบาท

ค. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
งบการเงินรวม
2560
2559

เงินสดในมือและยอดคงเหลือในธนาคาร
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่เสนอมาก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ปรับยอดใหม่

(นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

15,298.70
15,298.70
(69.01)
15,229.69

13,342.97
13,342.97
46.74
13,389.71

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

14,073.52
14,073.52
(50.73)
14,022.79

11,878.30
11,878.30
46.74
11,925.04

(นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท มหาชน จ�ำกัด ในประเทศไทย และเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนคือ
ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจสายการบิน และหน่วยธุรกิจ ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเครือข่ายเส้นทางการบินให้บริการครอบคลุม 62 จุดบินใน 33 ประเทศทั่วโลก โดยเป็น
4 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
การจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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งบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยงบการเงิน บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

สถานที่หลัก อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ในการ
2559
ประกอบธุรกิจ 2560

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทย
55%
55%
			 ส�ำหรับการเดินทางแบบครบวงจร			
2. บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริการงานบุคลากรเฉพาะด้าน
ไทย
49%
49%
			 ให้กับบริษัทฯ				
3. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
ไทย
49%
49%
4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
บริการขนส่งทางอากาศ
ไทย
100%
100%
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ					
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด							
- บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ไทย
49%
49%
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (Airline Operator License :
AOL) ใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (Airline Operator Certificate : AOC) และรหัสสายการบิน (Airline Designator Code)
จาก IATA เมื่อวันที่ 10 มกราคม 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2557 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
ได้เริ่มด�ำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอ� ำนาจควบคุม ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม ในการก�ำหนดนโยบายทางการเงิน และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยนั้น และรายการบัญชีที่เป็นสาระส�ำคัญที่เกิดขึ้น
ระหว่างบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยได้ถูกหักกลบลบกันในการจัดท�ำงบการเงินรวม
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
เป็นต้นไป
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
				
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
				
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
				
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
				
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
				
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
				
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
				

เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรือ่ ง ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรือ่ ง ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
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		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
			 (ปรับปรุง 2560)
		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
		 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
			 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การด�ำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ส่วนงานด�ำเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรือ่ ง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าด�ำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
			 (ปรับปรุง 2560)
				
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
			 (ปรับปรุง 2560)
				
				
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
			 (ปรับปรุง 2560)
		 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
			 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับ
เหมืองผิวดิน
เรื่อง เงินที่น�ำส่งรัฐ

		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและเห็นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่จะน�ำเสนอ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		
ลูกหนี้การค้าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลูกหนี้รายตัว และวิเคราะห์
ประวัติการช�ำระหนี้ ข้อมูลหลักฐานการติดต่อของลูกหนี้แต่ละรายควบคู่ไปกับการพิจารณาอายุหนี้ของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในอัตรา
ดังนี้
ระยะเวลาที่ค้างช�ำระ
		
		
		

เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี		
เกินกว่า 2 ปี		

อัตราร้อยละของหนี้สงสัยจะสูญ
50
75
100

4.2 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
		
สินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ประกอบด้วยอะไหล่เครือ่ งบิน น�ำ้ มันเครือ่ งบิน พัสดุสำ� หรับใช้ในห้องพักผูโ้ ดยสาร
และการบริการอาหาร สินค้าซื้อมาเพื่อขาย เครื่องเขียนและพัสดุอื่น แสดงราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และสินค้าระหว่างทาง แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
		
4.2.1 อะไหล่เครื่องบินที่ใช้งานอยู่ตามปกติ ตั้งค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตราร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวด
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4.2.2 อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจ�ำหน่าย ได้แก่ อะไหล่เครื่องบินที่ไม่ใช้งานเกิน 2 ปี หรือไม่มี
เครื่องบินอยู่ในฝูงบิน ตั้งค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตราร้อยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
		

4.2.3 สินค้าล้าสมัยและช�ำรุดรอการจ�ำหน่าย ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเต็มจ�ำนวน

4.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่
		
ราคาใดจะต�่ำกว่า โดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากส�ำหรับการขายสินทรัพย์ดังกล่าว และคาดว่าจะด�ำเนินการ
ตามแผนการขายสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์
		

ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อมีการจ�ำหน่าย

4.4 เงินลงทุน
		
4.4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในงบการเงินรวม แต่บันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
		
4.4.2 เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
และตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการ
ปรับกับดอกเบี้ยรับ
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4.4.3 เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่าของหลักทรัพย์ในกรณีทมี่ กี ารด้อยค่า และรับรูเ้ ป็นผลขาดทุนในงวดทีเ่ กิดการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

4.5 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
		

4.5.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า

		
4.5.1.1 เครือ่ งบินและเครือ่ งบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า แสดงตามราคาทุนรวมค่าเครือ่ งยนต์ อุปกรณ์การบินอืน่ ๆ
บวกด้วยค่าตกแต่งเครื่องบินก่อนน�ำเครื่องบินมาบริการโดยไม่รวมที่นั่งผู้โดยสารและประมาณการค่าซ่อมใหญ่เครื่องบินครั้งแรก
และหักด้วยส่วนลดรับค่าสิทธิประโยชน์จากการซื้อเครื่องบิน ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 20 ปี มีมูลค่าคงเหลือร้อยละ 10 ของราคาทุน
			
4.5.1.2 ค่ า ซ่ อ มใหญ่ เ ครื่ อ งบิ น (D-Check) แสดงแยกประมาณการค่ า ซ่ อ มใหญ่ เ ครื่ อ งบิ น ครั้ ง แรก
เป็นสินทรัพย์ ออกจากต้นทุนเครื่องบินและค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่จะซ่อมใหญ่ครั้งต่อไป 4 - 7 ปี ตามแบบของ
เครื่องบิน เมื่อมีการซ่อมใหญ่ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์แทนสินทรัพย์เดิม
			
4.5.1.3 ค่าที่นั่งผู้โดยสารแสดงเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากจากต้นทุนเครื่องบิน ค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารบันทึกเป็นสินทรัพย์แทน
สินทรัพย์เดิม
		
4.5.2 อุปกรณ์การบินหมุนเวียน แสดงตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา ค�ำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณระหว่าง 5 - 20 ปี
		
4.5.3 ที่ดิน แสดงตามมูลค่ายุติธรรมตามวิธีตีราคาใหม่ ประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดจากผู้ประเมินราคาอิสระ
ทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ มีผลกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2558 เป็นต้นไป และก�ำหนดให้มกี ารประเมินมูลค่าทีด่ นิ ทุก 5 ปี ทัง้ นีอ้ าจพิจารณาด�ำเนินการก่อนก�ำหนด หากมีการเปลีย่ นแปลง
ที่กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของที่ดินอย่างมีนัยส�ำคัญ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งในก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จ�ำนวนสะสมส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินในส่วนของเจ้าของบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
เงินส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้

		
4.5.4 สินทรัพย์ถาวรอืน่ แสดงตามราคาทุน ณ วันทีไ่ ด้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ ค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาโดย วิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณระหว่าง 3 - 30 ปี
		

4.5.5 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าสถานที่ ตัดบัญชีภายในระยะเวลา 10 - 30 ปี ตามอายุสัญญาเช่า

		
4.5.6 ก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเครื่องบิน ค�ำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่าย
เครื่องบินกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของเครื่องบิน ค่าซ่อมใหญ่ (D-Check) และค่าที่นั่งผู้โดยสาร ส่วนก�ำไรขาดทุน จากการ
ขายสินทรัพย์อื่นค�ำนวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์
ที่จ�ำหน่าย และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

		
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้
และมีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน และมีอายุ
การให้ประโยชน์เกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และตัดจ�ำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์ 5 ปี
		

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและบ�ำรุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำงวด

4.7 สินทรัพย์รอการขาย
		
สินทรัพย์รอการขายแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
โดยมีแผนที่จะด�ำเนินการขาย แต่ไม่สามารถด�ำเนินการตามแผนการขายสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์ และไม่เข้าเงื่อนไขในการรับรู้
รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์
		

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		
บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า และค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า
โดยพิจารณาจากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าเฉพาะหมวดเครื่องบิน และเครื่องยนต์อะไหล่
ที่ปลดระวาง โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาเครื่องบินของบริษัทฯ ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งอ้างอิงจากราคา
ตลาดที่ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาเครื่องบิน และด�ำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามสภาพระยะเวลาการใช้งานของ
เครื่องบินตามวิธีการที่ก�ำหนดเป็นมาตรฐานในกระบวนการประเมินราคาเครื่องบิน
		
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

4.9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
		
4.9.1 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องบิน (D-Check) ส�ำหรับเครื่องบินเช่าด�ำเนินงาน ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณ 4 - 7 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า
		
4.9.2 ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันเงินกู้รอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
		

4.9.3 ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายจ่ายตามอายุสัญญาเช่า
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4.10 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
		
หนี้ที่เกิดจากการซื้อเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว โดยผ่านสถาบันการเงิน แสดงมูลค่าตามภาระหนี้ผูกพัน
กับสถาบันการเงิน และจะลดมูลค่าลงตามจ�ำนวนหนี้ที่จ่ายช�ำระคืน

4.11 การรับรู้รายได้
		

4.11.1 รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน

			
4.11.1.1 รายรับจากการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) รับรู้เป็นรายได้เมื่อมี
ผู้โดยสารน�ำบัตรโดยสารมาใช้บริการกับสายการบินของบริษัทฯ ในส่วนที่ผู้โดยสารไปใช้บริการกับสายการบินอื่นจะรับรู้ส่วนต่าง
ราคาขายกับยอดที่สายการบินเรียกเก็บเป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
			
4.11.1.2 บัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) ที่จ�ำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้บริการ รับรู้เป็น
รายได้เมื่อบัตรโดยสารและใบสั่งบริการนั้นมีอายุเกินกว่า 2 ปีขึ้นไป
		
4.11.2 รายได้ค่าระวางขนส่ง รับรู้เมื่อได้ให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(Air Waybill) ส�ำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ขนส่งโดยสายการบินอื่น จะรับรู้ส่วนต่างราคาขายกับยอดที่สายการบินอื่นเรียกเก็บเป็นรายได้
เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
			
- พัสดุภัณฑ์ที่บริษัทฯ ออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แล้ว แต่ขนส่งโดยสายการบินอื่นจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อสายการบินที่ท�ำการขนส่งไม่เรียกเก็บเงินมาภายในระยะเวลา 1 ปี
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4.11.3 บริษัทฯ ได้น�ำโครงการสะสมระยะทาง (Royal Orchid Plus) มาใช้ส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ปี 2536 โดยให้
สิทธิพิเศษแก่สมาชิกที่เข้าโครงการน�ำระยะทางที่สะสมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดมาใช้บริการในอนาคต บริษัทฯ ค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม
ต่อไมล์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร และมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ ถ่วงน�้ำหนัก
ด้วยจ�ำนวนการแลกรางวัลทั้งหมด
			
ทั้งนี้ วิธีการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลทั้งสองประเภท ใช้หลักการเดียวกัน กล่าวคือในส่วน
ของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร ใช้ค่าโดยสารเฉลี่ยในแต่ละเส้นทางบินที่สมาชิกสามารถขอใช้สิทธิแลก
บัตรโดยสาร หารด้วยจ�ำนวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการขอใช้สิทธิของแต่ละเขตพื้นที่การบิน ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยการใช้สิทธิ
ในแต่ละเขตพื้นที่การบิน และในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ หารด้วย จ�ำนวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการขอใช้สิทธิ
แลกรางวัลอื่นๆ ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักด้วยการใช้สิทธิแลกรางวัลอื่นๆ เป็นมูลค่าต่อไมล์ของโครงการสะสมระยะทาง จากนั้นบันทึก
บัญชีมูลค่าไมล์สะสมตามประมาณการใช้สิทธิของสมาชิก โดยน�ำไปลดรายได้ ค่าโดยสารคู่กับรายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ (ด้านหนี้สิน) เมื่อสมาชิกน�ำสิทธิมาใช้บริการจึงรับรู้เป็นรายได้
			
3 ปีขึ้นไป

4.11.3.1 ไมล์สะสมของสมาชิกที่ไม่น�ำสิทธิมาใช้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อไมล์สะสมนั้นมีอายุเกินกว่า

			
4.11.3.2 การสะสมไมล์และการใช้ไมล์สะสมขอแลกรางวัลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรการบิน สายการบินและ
ธุรกิจคูส่ ญ
ั ญาจะเรียกเก็บเงินระหว่างกันตามจ�ำนวนไมล์สะสมทีส่ มาชิกได้รบั หรือตามจ�ำนวนไมล์ทสี่ มาชิกใช้แลกรางวัลตามอัตรา
ราคาต่อไมล์ ตามข้อตกลงของคู่สัญญาแต่ละรายและจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อน�ำสิทธิมาใช้บริการ
			
4.11.3.3 บริษัทฯ มีการขายไมล์ให้กับสมาชิกเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในการแลกรางวัลเร็วขึ้น จะรับรู้รายได้
ในผลต่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมต่อไมล์
		
4.11.4 รายได้จากกิจการอื่นของหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน การบริการลูกค้าภาคพื้น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น การบริการคลังสินค้าจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ ส่วนรายได้จากธุรกิจ ครัวการบิน
จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากกิจการสนับสนุนการขนส่ง ได้แก่ การจ� ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากบริการอ�ำนวยการบินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ
		

4.11.5 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.12 ก�ำไรต่อหุ้น
		
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยหารก�ำไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

4.13 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
		
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
เป็นต้นไป
		
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ที่เป็น
อัตราซื้อถัวเฉลี่ยและขายถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามล�ำดับ ก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ รับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

4.14 ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
		

ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น บริษัทฯ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ได้บันทึก
ในงบการเงิน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains and Losses) ส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		
บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่
26 มิ ถุ น ายน 2535 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 บริ ห ารโดยผู ้ จั ด การกองทุ น จึ ง ไม่ ป รากฏใน
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนฯ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตรา
ร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ของบริษัทฯ

4.16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		

ภาษีเงินได้ค�ำนวณตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี
ของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯ จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วน
มาใช้ประโยชน์
		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษี
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

4.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี
		
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องใช้การประมาณและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลแตกต่างกับผลที่เกิดขึ้นจริง
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ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

4.18 เครื่องมือทางการเงิน
		
บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยท�ำข้อตกลงกับคูส่ ญ
ั ญาแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ ตามอัตราแลกเปลีย่ นและอัตราดอกเบีย้
ที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า และจะท�ำการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงก�ำหนดตามสัญญา แต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับเงินต้น และหรือดอกเบี้ย
ในรูปสกุลเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกัน ส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนต่างของเงินต้นจะบันทึกเป็นผลก� ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะรับรู้ในงบการเงิน เมื่อครบ
ก�ำหนดสัญญา ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นผลก�ำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบก�ำไรขาดทุนและ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดท�ำประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมัน ค่าธรรมเนียมในการจัดท�ำ และส่วนต่างของราคาน�้ำมัน
ที่เกิดจากการท�ำสัญญาบันทึกเป็นค่าน�้ำมันเครื่องบินในงบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.19 การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
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การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

		
ในกรณีที่ บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด ส�ำหรับรายการสินทรัพย์ และหนี้สิน
ที่บันทึกในบัญชี หรือส�ำหรับรายการที่คาดว่ามีโอกาสเกิดผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุนค่อนข้างสูง หากเป็นรายการส่วนที่มี
ประสิทธิผลให้บันทึกก�ำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมภายหลังการบันทึกครั้งแรกในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดง
เป็นรายการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ส�ำหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล จะบันทึกในก�ำไร
หรือขาดทุนทันที
		
การป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่มีประสิทธิผลที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จะรับรู้ในก�ำไรขาดทุน เมื่อรายการ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ในก�ำไรขาดทุน
		
ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วให้ปรับก�ำไรหรือขาดทุนที่สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนทันที

5. การด�ำเนินงานตามแผนปฏิรูป
ส�ำหรับปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการแผนปฏิรปู ระยะที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Growth)
โดยมุ่งเน้น เรื่องการจัดเครือข่ายเส้นทางบินที่เหมาะสม และสามารถสร้างรายได้จากเครือข่ายการบิน การหารายได้จากการขนส่ง
ผู้โดยสาร การบริหารจัดการหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการภาคพื้น ครัวการบิน การบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
เพื่อให้มีความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ บริษัทฯ มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย
ของการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานให้เหมาะสม ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุและบริการ รวมทั้งเร่งขายเครื่องบินที่ปลด
ประจ�ำการแล้ว และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการถือครองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การด�ำเนินการแผนปฏิรูปในปี 2560 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัทฯ ซึ่งได้ปรับปรุงแผนปฏิรูปให้มี
ความเหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์เป็น 6 กลยุทธ์ มีดังนี้
1)
2)
3)
4)

กลยุทธ์พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้และท�ำก�ำไร และลดความซับซ้อนของฝูงบิน
กลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้
กลยุทธ์สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)
กลยุทธ์มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการด�ำเนินการมีประสิทธิภาพ

5)
6)

กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม
กลยุทธ์บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน

ส�ำหรับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตยังคงเป็นไปตามแผนปฏิรูประยะที่ 3 การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable
Growth) ต่อไป โดยบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจ ปี 2561 - 2564 ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั้งหมด
ของบริษัทฯ ตามล�ำดับความส�ำคัญของการด�ำเนินโครงการโดยพิจารณาผลของโครงการที่มีผลต่อการด�ำเนินงานหลักเพื่อจะได้
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด และก�ำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

เงินสดในประเทศ
เงินสดในต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ
รวม

12.68
24.74
4,561.61
10,630.66
15,229.69

10.61
26.27
6,770.25
6,582.58
13,389.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

12.04
24.74
3,357.48
10,628.53
14,022.79

9.97
26.27
5,374.54
6,514.26
11,925.04
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6.2 ลูกหนี้การค้า
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ระยะเวลาค้างช�ำระ				
ไม่เกิน 6 เดือน
11,493.11
9,922.07 11,349.57
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
101.57
175.24
101.57
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
138.17
98.48
138.03
เกินกว่า 2 ปี
965.57
1,096.24
935.05
		
12,698.42
11,292.03 12,524.22
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(993.47)
(933.77)
(963.45)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
11,704.95
10,358.26 11,560.77

10,007.96
175.22
98.45
1,065.99
11,347.62
(903.44)
10,444.18

ส�ำหรับลูกหนี้การค้าที่มีระยะเวลาค้างช�ำระเป็นเวลานาน ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยลูกหนี้
ที่เป็นส่วนราชการ บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนลูกหนี้รัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จะพิจารณาตั้ง ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ เมื่อมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ได้รับช�ำระหนี้
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6.3 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท
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อะไหล่เครื่องบิน
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวด)
อะไหล่เครื่องบิน-สุทธิ
อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์บริการภาคพื้น
อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจ�ำหน่าย
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้น
ระหว่างงวด)
อะไหล่เครือ่ งบินทีห่ มุนเวียนช้าและรอการจำ�หน่าย-สุทธิ
น�้ำมันเครื่องบิน
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
พัสดุส�ำหรับใช้ในห้องพักผู้โดยสารและการบริการอาหาร
พัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
เครื่องเขียนและพัสดุอื่น
สินค้าและอะไหล่เครื่องบินระหว่างทาง
รวมสินค้าและพัสดุอื่นๆ
สินค้าล้าสมัยและช�ำรุดรอการจ�ำหน่าย
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)
สินค้าล้าสมัยและช�ำรุดรอการจ�ำหน่าย-สุทธิ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
หัก รวมค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,279.93

3,244.29

3,279.93

3,244.29

(327.99)
2,951.94
   347.99
4,511.94

(324.43)
2,919.86
   360.64
4,459.99

(327.99)
2,951.94
   347.99
4,511.94

(324.43)
2,919.86
   360.64
4,459.99

(3,727.48)
(3,373.08)
     784.46      1,086.91
366.84
127.06
221.00
213.79
175.33
162.65
23.31
23.33
112.29
87.80
16.69
4.74
915.46
619.37
29.62
59.94
(29.62)
(59.94)
               
4,999.85
4,986.78
9,084.94
8,744.23
(4,085.09)
(3,757.45)
4,999.85

4,986.78

(3,727.48) (3,373.08)
     784.46      1,086.91
365.74
126.03
216.16
210.47
154.66
143.99
23.04
23.21
107.49
85.78
16.69
4.74
883.78
594.22
29.62
59.94
(29.62)
(59.94)
4,968.17
4,961.63
9,053.26
8,719.08
(4,085.09) (3,757.45)
4,968.17

4,961.63

6.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
เงินสด เงินฝากธนาคารกองทุนบ�ำเหน็จ
อื่นๆ		
                        รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

952.98
3,942.10
6,835.04

762.13
3,908.30
5,537.93

952.98
3,942.10
13,555.75

762.13
3,908.30
10,316.66

11,730.12

10,208.36

18,450.83

14,987.09

6.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- เพิ่มขึ้น
- จ�ำหน่าย
- โอนเป็นสินทรัพย์รอการขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เครื่องยนต์

10,724.98
(588.79)
(10,136.19)
-

1,027.02
(235.12)
(791.90)
-

ที่ดินตาม
ราคาประเมินปี
2558

506.13
23.92
(51.89)
(277.35)
200.81

สินทรัพย์อื่น

63.76
(6.35)
(57.41)
-

รวม

12,321.89
23.92
(882.15)
(11,262.85)
200.81

ในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนการขายเครื่องบินที่ปลดประจ�ำการ และได้ด�ำเนินการตามแผนการขายเพื่อหาผู้ซื้อ โดยคาดว่า
จะด�ำเนินการตามแผนการขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่สภาพทางการตลาดปัจจุบันไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกระบวนการขายให้
เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ตามที่คาดการณ์ไว้ ส�ำหรับที่ดินและอาคารได้ด�ำเนินการตามกระบวนการขายและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 200.81 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงโอน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย จ�ำนวนเงิน 11,262.85 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์รอการขาย

6.6 เงินลงทุน
งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ
2560 2559

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2560 2559 2560 2559

รายได้
จากเงินลงทุน
2560 2559

6.6.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย								
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
24.00 24.00 225.00 225.00 278.46 268.53 30.18 30.46
จ�ำกัด (มหาชน)								
(มูลค่ายุติธรรมปี 2560 เป็นเงิน 838.13 ล้านบาท								
และปี 2559 เป็นเงิน 703.13 ล้านบาท)								
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
40.00 40.00 48.00 48.00 109.56 120.62 12.94 32.75
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด								
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด
22.59 22.59 115.19 115.19 1,181.45 1,126.71 230.40 319.58
(มหาชน)
(มูลค่ายุตธิ รรม ปี 2560 เป็นเงิน 5,384.97 ล้านบาท								
และปี 2559 เป็นเงิน 4,175.51 ล้านบาท)								
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
30.00 30.00 30.00 30.00 325.13 316.70 63.93 62.90
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
30.00 30.00 305.33 305.33 246.02 201.09 44.93 26.37
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
21.80 39.20 735.59 360.00 1,254.33 1,857.12 (978.38) (1,057.29)
และบริษัทย่อย
(มูลค่ายุติธรรมปี 2560 เป็นเงิน 1,684.33 ล้านบาท 								
และปี 2559 เป็นเงิน 1,813.00 ล้านบาท)								
รวมเงินลงทุน

3,394.95 3,890.77 (596.00) (585.23)
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งบการเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ
2560 2559

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
2560 2559 2560 2559

รายได้
จากเงินลงทุน
2560 2559

6.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บันทึกตามวิธีราคาทุน								
บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด
0.00026 0.00026 0.00934 0.00934			 0.00004 0.0002
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
1.45 1.01
9.54
9.63			
Sita Investment Certificate
26.22 30.07			
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด
3.50 3.50
1.75
1.75			 0.42
0.25
(ช�ำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)								
Sita Information Networking Computing
29.73 32.60			
หุ้นอื่นๆ
2.74
2.70			 1.02
0.21
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
1.00
1.00			 0.006 0.006
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
70.99 77.76
1.45
0.47

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ชื่อบริษัท

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2560
2559

รายได้เงินปันผล
2560

6.6.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน						
บริษัทย่อย						
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
55.00
55.00
8.25
8.25
24.75
49.00
49.00
0.98
0.98
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด
49.00
49.00
0.98
0.98
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
100.00 100.00 1,800.00 1,800.00
			
รวม
1,810.21 1,810.21
24.75
บริษัทร่วม						
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
24.00
24.00 225.00 225.00
20.25
(มูลค่ายุติธรรมปี 2560 เป็นเงิน 838.13 ล้านบาท 						
และปี 2559 เป็นเงิน 703.13 ล้านบาท)						
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
40.00
40.00
48.00
48.00
24.00
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
22.59
22.59 115.19 115.19 175.66
(มูลค่ายุติธรรมปี 2560 เป็นเงิน 5,384.97 ล้านบาท 						
และปี 2559 เป็นเงิน 4,175.51 ล้านบาท)						
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
55.50
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
30.00
30.00 305.33 305.33
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
21.80
39.20 735.59 360.00
(มูลค่ายุติธรรมปี 2560 เป็นเงิน 1,684.33 ล้านบาท 						
และปี 2559 เป็นเงิน 1,813.00 ล้านบาท)						
รวม
1,459.11 1,083.52 275.41
รวมเงินลงทุน
3,269.32 2,893.73 300.16

2559

18.97
18.97
24.00
194.38
45.00
-		
-		
263.38
282.35

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริษัท

หน่วย : ล้านบาท
เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2560
2559

บริษัทฯ ถือหุ้น
ร้อยละ
2560
2559

รายได้
เงินปันผล
2560
2559

6.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บันทึกตามวิธีราคาทุน						
บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด
0.00026 0.00026 0.00934 0.00934 0.00004
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
0.97
1.01
6.43
6.64
					
-			
Sita Investment Certificate				
26.22
30.07
บริษัท เทรดสยาม จ�ำกัด		
3.50
3.50
1.75
1.75
0.42
(ช�ำระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)						
Sita Information Networking Computing			
29.73
32.60
-			
หุ้นอื่นๆ 					
2.74
2.70
1.02
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์			
1.00
1.00
0.006
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
67.88
74.77
1.45

0.0002
0.25
0.21
0.006
0.47

การควบคุมในบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะที่ท�ำให้บริษัทฯ มีการควบคุมในบริษัทนั้น โดยบริษัทฯ
ได้สิทธิในการส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการที่มีสิทธิในการออกเสียงและมีอ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว
ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้ถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งท�ำให้บริษัทฯ
มีเสียงข้างมากในการประชุมคณะกรรมการ
6.6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รายชื่อของบริษัท

สินทรัพย์

หนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
รายได้

บริษัทย่อย				
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ�ำกัด
325.92
103.32
299.46
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
645.01
453.75
1,114.34
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
61.62
9.76
47.31
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
13.97
9.71
3.16
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
5,748.16
10,053.68 10,182.16

ก�ำไร (ขาดทุน)

78.10
2.42
16.68
1.25
(1,591.09)
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อของบริษัท

สินทรัพย์

หนี้สิน

รายได้

บริษัทร่วม				
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
1,142.87
234.78
899.05
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
354.16
95.30
390.10
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
12,414.40
4,844.68
3,640.21
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
1,171.22
82.36
703.33
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
1,407.03
580.33
934.10
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
7,330.15
6,639.14 20,376.71

ก�ำไร (ขาดทุน)

125.75
32.47
1,007.22
216.19
149.70
(1,899.67)
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บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด ก�ำหนดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน โดยสอดคล้อง
กับรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ำกัด

6.7 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�ำคัญ
6.7.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่
			

6.7.1.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท

กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง		
รวม
			

2560

2559

4,270.14
4,270.14

5,400.38
5,400.38

6.7.1.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : ล้านบาท
2559

2560

กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง		
รวม
		

15,102.67
15,102.67

14,620.53
14,620.53

6.7.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย

			

6.7.2.1 รายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท
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บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด		
รวม
		

45.00
45.00

6.7.2.2 รายการขายและซื้อระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
2560

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
		

2559

ขาย

ซื้อ

ขาย

ซื้อ

0.59
49.63
12.75
59.02
8,942.06

910.54
0.82
0.09
1,284.51

1.35
2.72
13.85
30.01
8,183.20

950.70
0.06
143.10

6.7.2.3 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
2560

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

-

2559

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

0.01
393.18
0.10
0.45
7,951.12

0.16
427.69
0.18
0.004
2,106.47

0.15
250.62
1.17
1.16
6,060.39

0.16
277.68
1,363.65

รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกันของ บริษัท วิงสแเปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ได้รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 345.22
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน 427.56 ล้านบาท ไว้ด้วย
รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกันของ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ได้รวมรายได้ค้างรับจ�ำนวน 154.48 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจ�ำนวน 2,106.46 ล้านบาท
			

6.7.2.4 สัญญาเช่าเครื่องบินระหว่างกัน

				
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงเครื่องบิน A320-200 กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 20 ล�ำ โดยเป็นเครื่องบินที่บริษัทฯ เช่าด�ำเนินงานจ�ำนวน 15 ล�ำ คิดค่าเช่าช่วง
เป็นรายเดือน และเป็นเครื่องบินที่บริษัทฯ จัดหาด้วยวิธีเช่าซื้อจ�ำนวน 5 ล�ำ คิดค่าเช่าช่วงเป็นรายไตรมาส ซึ่งระยะเวลาเช่าช่วง
เท่ากับอายุของสัญญาเช่าเครื่องบินที่บริษัทฯ ท�ำสัญญาไว้กับบริษัทผู้ให้เช่า
		

6.7.3 รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม

			

6.7.3.1 รายการขายและซื้อระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท
2560
ขาย

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		

2559
ซื้อ

0.13
0.08
0.39
142.64

2.90
0.04
338.02
79.39
27.15
0.06

ขาย

0.02
0.18
0.02
127.66

6.7.3.2 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน

2.22
0.05
386.12
15.99
14.01
0.09
หน่วย : ล้านบาท

2560

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ซื้อ

2559

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

ลูกหนี้

เจ้าหนี้

0.06
0.03
53.14

0.04
7.95
0.30
-

0.02
40.54

0.003
43.45
5.05
0.80
-

นโยบายการก�ำหนดราคาซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด
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เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน

งาน
ระหว่างท�ำ

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

194,891.35
188,102.61

189,269.39
16,544.40
(619.61)
(1,989.62)
67.27
203,271.83

384,160.74
(7,896.45)
18,393.86
(3,283.71)
391,374.44

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
9,646.95 126,334.89 156,393.29 33,291.82
371.21 9,063.37 2,124.24 10,805.23 4,794.03 31,335.71
- ปรับปรุง/โอน
(5,321.35) 5,233.07 (5,412.31)
(72.54) (1,557.87)
(28.31)
(2.99)
3.93
(56.08) (682.00)
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
1,798.13
846.71 11,119.55 2,215.58 1,785.75
51.24
576.90
(932.50)
(81.25) (2,212.82)
(2.06)
(20.08)
(35.00)
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6,123.73 131,482.17 162,019.28 33,222.04
599.09 9,035.06 2,119.19 10,809.16 4,769.11 31,195.61
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
81,648.97 43,476.63 23,063.89
2,063.66 6,245.16 4,605.78 28,165.30
- ค่าเสื่อมราคา
5,690.64 8,161.70 1,439.35
13.91
230.51
96.12
912.17
2,783.31 (2,757.72)
87.01
(2.99)
3.93
(56.09) (677.06)
- ปรับปรุง/โอน
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(893.56)
(81.17) (960.21)
(2.06)
(20.08)
(32.54)
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
67.27
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
89,296.63 48,799.44 23,630.04
2,072.52 6,479.60 4,625.73 28,367.87
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
9,646.95 44,685.92 112,916.66 10,227.93
371.21 9,063.37
60.58 4,560.07
188.25 3,170.41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
599.09 9,035.06
46.67 4,329.56
143.38 2,827.74
6,123.73 42,185.54 113,219.84 9,592.00

เครื่องบิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

AR 2017

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

6.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน

งาน
ระหว่างท�ำ

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

208,285.36
194,891.35

175,785.18
17,564.05
(1,938.41)
(2,141.43)
189,269.39

384,070.54
(3,894.55)
6,910.04
(2,925.29)
384,160.74

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
5,491.24 117,546.25 165,110.74 36,440.79
61.20 9,583.65 2,514.52 10,805.23 4,792.85 31,724.07
- ปรับปรุง/โอน
8,701.22 (8,701.22) (2,744.55) (222.59) (506.13) (386.91)
(12.66)
(21.71)
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
4,155.71
502.12
239.21 1,205.58
532.60
52.56
222.26
(414.70) (255.44) (1,610.00)
(14.15)
(3.37)
(38.72) (588.91)
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
9,646.95 126,334.89 156,393.29 33,291.82
371.21 9,063.37 2,124.24 10,805.23 4,794.03 31,335.71
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
72,566.93 38,859.37 23,975.65
2,439.82 6,014.55 4,510.15 27,418.71
5,922.19 8,371.14 1,601.32
14.12
230.61
131.97 1,292.70
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
3,550.08 (3,550.08) (1,537.67)
(386.91)
0.47
(14.30)
(390.23) (203.80) (975.41)
(3.37)
(36.81) (531.81)
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
81,648.97 43,476.63 23,063.89
2,063.66 6,245.16 4,605.78 28,165.30
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
5,491.24 44,979.32 126,251.37 12,465.14
61.20 9,583.65
74.70 4,790.68
282.70 4,305.36
9,646.95 44,685.92 112,916.66 10,227.93
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
371.21 9,063.37
60.58 4,560.07
188.25 3,170.41

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน

งาน
ระหว่างท�ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ดิน

อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

194,863.79
188,067.08

189,160.79
16,533.41
(619.61)
(1,967.66)
67.27
203,174.20

384,024.58
(7,896.45)
18,372.60
(3,259.45)
391,241.28

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
9,646.95 126,334.89 156,393.29 33,291.82
371.21 9,063.37 2,124.24 10,805.23 4,768.82 31,224.76
- ปรับปรุง/โอน
(5,321.35) 5,233.07 (5,412.31)
(72.54) (1,557.87)
(28.31)
(2.99)
3.93
(56.08) (682.00)
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
1,798.13
846.71 11,119.55 2,215.58 1,774.13
50.23
568.27
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(932.50)
(81.25) (2,212.82)
(2.06)
(20.08)
(10.74)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6,123.73 131,482.17 162,019.28 33,222.04
587.47 9,035.06 2,119.19 10,809.16 4,742.89 31,100.29
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
81,648.97 43,476.63 23,063.89
2,063.66 6,245.16 4,596.38 28,066.10
- ค่าเสื่อมราคา
5,690.64 8,161.70 1,439.35
13.91
230.51
88.60
908.70
2,783.31 (2,757.72)
87.01
(2.99)
3.93
(56.09) (677.06)
- ปรับปรุง/โอน
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(893.56)
(81.17) (960.21)
(2.06)
(20.08)
(10.58)
67.27
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
89,296.63 48,799.44 23,630.04
2,072.52 6,479.60 4,608.81 28,287.16
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
9,646.95 44,685.92 112,916.66 10,227.93
371.21 9,063.37
60.58 4,560.07
172.44 3,158.66
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
587.47 9,035.06
46.67 4,329.56
134.08 2,813.13
6,123.73 42,185.54 113,219.84 9,592.00

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า
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เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้
สัญญาเช่า

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน

งาน
ระหว่างท�ำ

ที่ดิน
อาคาร

อาคาร
ภายใต้
สัญญาเช่า

ค่าปรับปรุง
อาคาร

เครื่องมือ
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

208,262.82
194,863.79

175,687.81
17,564.05
(1,949.64)
(2,141.43)
189,160.79

383,950.63
(3,894.55)
6,893.79
(2,925.29)
384,024.58

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
5,491.24 117,546.25 165,110.74 36,440.79
61.20 9,583.65 2,514.52 10,805.23 4,779.18 31,617.83
- ปรับปรุง/โอน
8,701.22 (8,701.22) (2,744.55) (222.59) (506.13) (386.91)
(12.66)
(21.71)
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
4,155.71
502.12
239.21 1,205.58
532.60
41.02
217.55
(414.70) (255.44) (1,610.00)
(14.15)
(3.37)
(38.72) (588.91)
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
9,646.95 126,334.89 156,393.29 33,291.82
371.21 9,063.37 2,124.24 10,805.23 4,768.82 31,224.76
ค่าเสื่อมราคาสะสม											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
72,566.93 38,859.37 23,975.65
2,439.82 6,014.55 4,506.23 27,325.26
- ค่าเสื่อมราคา
5,922.19 8,371.14 1,601.32
14.12
230.61
131.97 1,292.70
3,550.08 (3,550.08) (1,537.67)
(386.91)
(5.01)
(20.05)
- ปรับปรุง/โอน
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(390.23)
(203.80) (975.41)
(3.37)
(36.81) (531.81)
81,648.97 43,476.63 23,063.89
2,063.66 6,245.16 4,596.38 28,066.10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มูลค่าสุทธิตามบัญชี											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
5,491.24 44,979.32 126,251.37 12,465.14
61.20 9,583.65
74.70 4,790.68
272.95 4,292.57
9,646.95 44,685.92 112,916.66 10,227.93
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
371.21 9,063.37
60.58 4,560.07
172.44 3,158.66

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่
จ่ายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ในการด�ำเนินงานจ�ำนวน 100 ล�ำ แบ่งเป็น เครื่องบินที่เป็นสินทรัพย์
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 29 ล�ำ เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จ�ำนวน 35 ล�ำ และเครื่องบินภายใต้สัญญา
เช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease) จ�ำนวน 36 ล�ำ
ทั้ ง นี้ เครื่ อ งบิ น ที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว จ� ำ นวน 37 ล� ำ ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท ฯ จ� ำ นวน 2 ล� ำ
มูลค่าตามบัญชี 4,731.03 ล้านบาท มีภาระผูกพันภายใต้การจดหลักประกันทางธุรกิจ และเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงิน จ�ำนวน 35 ล�ำ มูลค่าตามบัญชี 113,219.84 ล้านบาท มีภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยใช้เครื่องบินเป็น
หลักทรัพย์ค�้ำประกัน (Asset-based Financing) ซึง่ กรรมสิทธิใ์ นเครือ่ งบินจะโอนมาเป็นของบริษทั ฯ เมือ่ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ต่างๆ และช�ำระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาแล้ว
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประกอบด้วย เครื่องยนต์เครื่องบิน และอะไหล่การบินหมุนเวียนอื่น
ในระหว่างปี 2560 เครื่องยนต์ GE-90 ESN 907100 ราคาทุน 873.36 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 213.18 ล้านบาท
เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งภายหลังจากการซ่อมบ� ำรุงแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย
รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 553.54 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินชดเชยความเสียหายตามสัญญาประกันภัย จ�ำนวนเงิน 457.10 ล้านบาท
และเงินชดเชยจากการซื้อคืนเครื่องยนต์ จ�ำนวนเงิน 96.44 ล้านบาท
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ที่ดินในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ ราคาทุน 899.86 ล้านบาท ได้มีการประเมินราคาใหม่ ในเดือนกันยายน 2558
โดยบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญการประเมินราคาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ
ราคาประเมินของที่ดินดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 9,035.06 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจ�ำนวนเงิน 8,007.24
ล้านบาท ต่างจังหวัดจ�ำนวนเงิน 301.66 ล้านบาท และต่างประเทศจ�ำนวนเงิน 726.16 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมที่ดินที่แสดงรวม
อยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย มูลค่าตามบัญชี 200.81 ล้านบาท และที่ดินที่แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่าตามบัญชี 281.74 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้รวมอาคารบนพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่าที่ท�ำกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2579 และที่สนามบินดอนเมือง
มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 เมื่อสิ้นสุดสัญญา อาคารและส่วนควบต่างๆ
บนพื้นที่เช่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
3,556.61
- ปรับปรุง/โอน
(1.54)
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
27.40
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(37.52)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3,544.95
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
2,846.75
- ค่าตัดจ�ำหน่าย
294.25
- ปรับปรุง/โอน
(0.55)
- จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(28.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3,112.45
มูลค่าสุทธิตามบัญชี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
709.86
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
432.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

3,493.26
(0.55)
26.91
(13.35)
3,506.27
2,820.18
281.32
(0.55)
(13.35)
3,087.60
673.08
418.67

6.10 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
ราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
		

6.10.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
41.95
44.71
41.95
173.20
167.98
173.20
เงินสมทบกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ		
817.02
751.49
817.02
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
268.23
279.21
264.01
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
4,607.25
4,316.20
4,607.25
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
2,047.84
1,723.87
2,042.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
7.70
19.92
7.70
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
2,518.88
2,384.01
2,514.67
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน				
ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
195.45
325.97
195.45
อื่นๆ		
1.71
1.59		
รวม
10,679.23
10,014.95 10,663.25
		

		 6.10.2 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
ผลก�ำไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

44.71
167.98
751.49
274.98
4,316.20
1,718.03
19.92
2,380.77
325.97
10,000.05
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

74.30
1,717.05
1,791.35

74.30
1,717.05
1,791.35

127.23
1,727.01
1,854.24

127.23
1,727.01
1,854.24

		 อัตราภาษีที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นอัตราร้อยละ 20
6.11  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
2,569.35
3,074.18
2,451.01
ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าด�ำเนินงานรอการตัดบัญชี
4,140.17
2,079.70
4,140.17
เงินประกันการบ�ำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า				
(Maintenance Reserve)
10,388.15
8,244.32 10,373.86
สินทรัพย์รอการขาย		
8,626.03
8,626.03
อื่นๆ
855.01
766.51
811.26
		
รวม
26,578.71
14,164.71 26,402.33

2,918.88
2,079.70
7,912.57
738.42
13,649.57
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เงินประกันการบ�ำรุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า เป็นเงินประกันที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บเป็นประกันในการบ�ำรุงรักษา
เครื่องยนต์เครื่องบินตามสภาพการบิน และเงื่อนไขการบ�ำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตามตารางการบ�ำรุงรักษา
		

สินทรัพย์รอการขาย ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท
เครื่องบิน

เครื่องยนต์

ที่ดินตาม
ราคาประเมินปี
2558

สินทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- เพิ่มขึ้น
4.39
4.44
- ปลดประจ�ำการ
110.82
- ยกเลิกการปลดประจ�ำการ
(35.13)
- รับโอนจากสินทรัพย์					
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
10,136.19
791.90
277.35
57.41
- ด้อยค่า
(2,514.02)
(207.32)
7,697.86
584.58
281.74
61.85
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รวม

8.83
110.82
(35.13)
11,262.85
(2,721.34)
8,626.03

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รอการขาย ประกอบด้วย เครื่องบิน A300-600 จ�ำนวน 1 ล�ำ A340-500 จ�ำนวน
3 ล�ำ A340-600 จ�ำนวน 6 ล�ำ B737-400 จ�ำนวน 3 ล�ำ B747-400 จ�ำนวน 2 ล�ำ และ A330-300 จ�ำนวน 6 ล�ำ รวม 21 ล�ำ
เป็นจ�ำนวนเงิน 7,697.86 ล้านบาท เครื่องยนต์อะไหล่เครื่องบิน จ�ำนวนเงิน 584.58 ล้านบาท ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ประเมินราคาใหม่ในปี 2558 จ�ำนวนเงิน 281.74 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น จ�ำนวนเงิน 61.85
ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอะไหล่ของเครื่องบินที่ปลดประจ�ำการแล้ว รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 8,626.03 ล้านบาท

6.12 การบริหารสภาพคล่อง  
		

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้

		
1. การเบิกรับเงินกู้ต่อจากกระทรวงการคลังในรูปการออกตราสาร Euro Commercial Paper (ECP) ในสกุล
เงินตราต่างประเทศ และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกู้
ระยะสั้น ที่ครบก�ำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
		

2. การจัดหาเงินกู้ระยะยาวด้วยวิธีการเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันเพื่อช�ำระค่าเครื่องบิน

		
3. การออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 8,000 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อช�ำระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�ำหนดช�ำระและ/หรือ
คืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่าลงทุนในสินทรัพย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ
		
นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 18,656.54 ล้านบาท จากการช�ำระคืนเงินกู้
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในจ�ำนวนเงินที่ต�่ำกว่าปีก่อน ประกอบกับมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�ำนวน 3,042.91
ล้านบาท ในจ�ำนวนเงินที่ต�่ำกว่าปีก่อน จากการลงทุนซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง ในขณะที่บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากการ
ด�ำเนินงาน จ�ำนวน 23,847.93 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 2,097.75 ล้านบาท

6.13 เงินกู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ล้านบาท
สกุลเงินกู้

2560

ตามสกุลเงินกู้
2559

2560

2559

เงินยูโร
405,975,653
436,107,479 15,992.92
เงินเยน
3,244,029,808
4,084,029,808
952.54
เงินบาท
10,534,736,842 18,029,210,526 10,534.74
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว				 27,480.20
หัก ส่วนที่ครบก�ำหนด				
ช�ำระภายในหนึ่งปี				
4,813.18
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
  22,667.02

16,631.48
1,271.50
18,029.21
35,932.19
8,305.11
  27,627.08

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากต่างประเทศสกุลเงินยูโรผ่านกระทรวงการคลัง จ�ำนวนเงิน
15,102.67 ล้านบาท และเงินกู้ยืมภายในประเทศจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จ�ำนวนเงิน 12,377.53 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ยืม
ทั้งสิ้น 27,480.20 ล้านบาท และโอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวนเงิน 4,813.18 ล้านบาท
คงเหลือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวนเงิน 22,667.02 ล้านบาท

6.14 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

หน่วย : ล้านบาท

2560
มูลค่าตามบัญชี

2559
มูลค่าปัจจุบัน

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าปัจจุบัน

9,762.01
29,669.03
23,085.69
62,516.73

9,211.18
24,374.47
14,961.20
48,546.85

9,461.23
29,582.78
25,706.46
64,750.47

8,969.69
24,782.47
17,080.46
50,832.62

		
บริ ษั ท ฯ ได้ ท� ำ สั ญ ญาเช่ า เครื่ อ งบิ น โดยมี สิ ท ธิ เ ลื อ กที่ จ ะซื้ อ ได้ กั บ สถาบั น การเงิ น ต่ า งประเทศและในประเทศ
รวม 15 แห่ง และแสดงมูลค่าตามนโยบายการบัญชีข้อ 4.10 โดยในงวดบัญชีปี 2560 มีจ�ำนวนคงเหลือ 35 ล�ำ เป็นภาระ
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าทั้งสิ้นที่มีก�ำหนดจ่ายในระหว่างปี 2561 - 2572 รวม 67,825.03 ล้านบาท หักส่วนที่จะบันทึก
เป็นดอกเบี้ยจ่ายเมื่อถึงก�ำหนดจ่ายประมาณ 5,308.30 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินต้นภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าฯ ดังกล่าวจ�ำนวน
62,516.73 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โอนไปเป็นหนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบินที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี จ�ำนวน 9,762.01 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 52,754.72 ล้านบาท
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วงเงิน
ที่อนุมัติให้
จัดจ�ำหน่าย

การจัดจ�ำหน่าย
ครั้งที่
ปีที่
ครบก�ำหนด
จัดจ�ำหน่าย จัดจ�ำหน่าย
อายุ
(ปี)

AR 2017

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)

จ�ำนวนเงิน

2560

2561

การไถ่ถอน
2562
2563

2564

1,250.00
1,250.00
1,500.00

5,000.00

1,500.00
1,500.00

1,500.00

1,000.00
2,000.00

1,445.00
2,167.00

833.00

1,555.00

3,600.00

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ
31 ธ.ค. 60

หน่วย : ล้านบาท

สามัญ /2548
60,000 												
23 ธันวาคม 2548
1 (ชุดที่ 4)
2552
20 มกราคม 2562
10
6.00
3,600.00 						
							
3,600.00						
สามัญ /2553
40,000 1 (ชุดที่ 1)
2554
13 พฤษภาคม 2561
7
ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 4.00 1,555.00
					
					
ปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 4.50		
				
28 เมษายน 2553
						
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.25							
		
1 (ชุดที่ 2)
2554
13 พฤษภาคม 2564
10 ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.25
833.00						
						
ปีที่ 5 - 8 ร้อยละ 4.75							
						 ปีที่ 9 - 10 ร้อยละ 5.35							
1 (ชุดที่ 4)
2554
13 พฤษภาคม 2561
7
4.36
1,445.00 						
		
1 (ชุดที่ 5)
2554
13 พฤษภาคม 2564
10
4.62
2,167.00
				
		
		
6,000.00
		
		
		
1 (ชุดที่ 1)
2555
16 กุมภาพันธ์ 2562
7
4.41
1,000.00 						
		
1 (ชุดที่ 2)
2555
16 กุมภาพันธ์ 2565
10
4.75
2,000.00 						
		
		
3,000.00
		
		
2
2555
23 มีนาคม 2567
12
4.98
1,500.00
				
		
			
		
1,500.00
		
		
3 (ชุดที่ 1)
2555
11 ตุลาคม 2560
5
4.51
4,000.00 11 ตุลาคม
		
3 (ชุดที่ 2)
2555
11 ตุลาคม 2562
7
4.70
1,500.00
		
		
3 (ชุดที่ 3)
2555
11 ตุลาคม 2565
10
4.90
1,500.00
		
		
		
		
7,000.00
ระหว่างปี 2556
16 พฤษภาคม 2556		
1
2556
16 พฤษภาคม 2561
5
4.18
5,000.00						
							
5,000.00 						
30 สิงหาคม 2556		
2											
2 (ชุดที่ 1)
2556
30 สิงหาคม 2561
5
4.58
1,250.00
		
		
2 (ชุดที่ 2)
2556
30 สิงหาคม 2563
7
4.88
1,250.00
		
		
2 (ชุดที่ 3)
2556
30 สิงหาคม 2566
10
5.16
1,500.00
		
		
							
4,000.00 						

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น/
ครั้งที่/วันที่

6.15 หุ้นกู้
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การไถ่ถอน
2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 62,100.00 ล้านบาท ได้โอนเป็นหนี้สินถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี จ�ำนวน 10,250.00 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 51,850.00 ล้านบาท

62,100.00

1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00

500.00
500.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00

1,000.00
1,500.00
2,500.00
3,000.00

1,500.00
2,000.00
2,300.00

1,230.00
1,340.00
1,430.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00

หุ้นกู้คงเหลือ
ณ
31 ธ.ค. 60

หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน
อายุ
อัตราดอกเบี้ย
จ�ำนวนเงิน 2560
2561
2563
2564
จ่ายทุก 6 เดือน
ที่อนุมัติให้
(ปี)
(ร้อยละ)
จัดจ�ำหน่าย
ระหว่างปี 2557 ครัง้ ที่ 1/2557													
7 กุมภาพันธ์ 2557		
ชุดที่ 1
2557
07 กุมภาพันธ์ 2562
5
4.71
1,200.00
		
		
		
ชุดที่ 2
2557
07 กุมภาพันธ์ 2564
7
5.14
1,000.00
		
		
		
ชุดที่ 3
2557
07 กุมภาพันธ์ 2567 10
5.58
1,000.00
		
		
							
3,200.00 						
ครั้งที่ 2/2557							
						
26 ธันวาคม 2557		
ชุดที่ 1
2557
26 ธันวาคม 2562
5
4.46
1,230.00
		
		
		
ชุดที่ 2
2557
26 ธันวาคม 2564
7
4.76
1,340.00
		
		
		
ชุดที่ 3
2557
26 ธันวาคม 2567
10
4.98
1,430.00
		
		
							
4,000.00 						
ระหว่างปี 2558 ครัง้ ที่ 1/2558 7,000						
						
30 เมษายน 2558		
ชุดที่ 1
2558
30 เมษายน 2560
2
3.75
1,200.00 30 เมษายน
		
		
		
ชุดที่ 2
2558
30 เมษายน 2563
5
4.32
1,500.00
		
		
		
ชุดที่ 3
2558
30 เมษายน 2565
7
4.62
2,000.00 						
		
ชุดที่ 4
2558
30 เมษายน 2568
10
4.92
2,300.00
		
		
							
7,000.00						
ครั้งที่ 2 /2558
8,000						
						
30 กันยายน 2558		
ชุดที่ 1
2558
30 กันยายน 2561
3
3.46
1,000.00
		
		
		
ชุดที่ 2
2558
30 กันยายน 2563
5
4.14
1,500.00
		
		
		
ชุดที่ 3
2558
30 กันยายน 2565
7
4.44
2,500.00 						
		
ชุดที่ 4
2558
30 กันยายน 2568
10
4.74
3,000.00
		
		
							
8,000.00						
ระหว่างปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2559 7,000						
						
23 ธันวาคม 2559		
ชุดที่ 1
2559
23 ธันวาคม 2562
3
2.97
500.00
		
		
		
ชุดที่ 2
2559
23 ธันวาคม 2564
5
3.45
500.00
		
		
		
ชุดที่ 3
2559
23 ธันวาคม 2566
7
3.66
1,000.00 						
		
ชุดที่ 4
2559
23 ธันวาคม 2569
10
4.35
3,000.00 						
		
ชุดที่ 5
2559
23 ธันวาคม 2571
12
4.66
2,000.00
		
		
ระหว่างปี 2560							
7,000.00						
ครั้งที่ 1/2560
8,000												
23 มิถุนายน 2560		
ชุดที่ 1
2560
23 มิถุนายน 2563
3
2.74
1,000.00						
		
ชุดที่ 2
2560
23 มิถุนายน 2565
5
3.06
1,000.00						
		
ชุดที่ 3
2560
23 มิถุนายน 2567
7
3.57
1,000.00						
		
ชุดที่ 4
2560
23 มิถุนายน 2570
10
4.04
3,000.00						
		
ชุดที่ 5
2560
23 มิถุนายน 2575
15
4.68
2,000.00 						
							
8,000.00						
รวม													

มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น/
ครั้งที่/วันที่

การจัดจ�ำหน่าย
ครั้งที่
ปีที่
ครบก�ำหนด
จัดจ�ำหน่าย จัดจ�ำหน่าย
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บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ไว้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) และอยู่ในระบบซื้อขายหุ้นกู้ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยกเว้นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ�ำกัด (ไม่เกิน 10 ราย)

6.16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสนามบิน
รายได้รอตัดบัญชี		
ภาษีรอน�ำส่ง		
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ
เงินมัดจ�ำรับ		
เจ้าหนี้พนักงาน		
เจ้าหนี้สินทรัพย์รอเรียกเก็บ		
เจ้าหนี้อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

5,402.25
4.41
551.04
569.16
950.23
7.16
141.01
7,625.26

5,402.25
4.14
549.03
569.16
941.69
7.16
1,691.58
9,165.01

5,400.97
4.60
549.36
576.24
1,238.41
5.25
133.24
271.00
8,179.07

5,400.97
4.14
547.42
576.24
1,230.38
5.25
133.24
1,870.76
9,768.40

6.17 เงินกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนบ�ำเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุนฯ ในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทฯ แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลือของกองทุนฯ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทฯ รวมทั้งรับรู้ดอกผลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด�ำเนินงานกองทุนฯ เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2560

สินทรัพย์หมุนเวียน		
อื่นๆ
รวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
กองทุนเงินบ�ำเหน็จ		
รวม

3,942.10
22.70
3,964.80
173.70
3,791.10
3,964.80

2559

3,908.30
22.08
3,930.38
220.30
3,710.08
3,930.38

		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนฯ มียอดคงเหลือ 3,791.10 ล้านบาท เท่ากับยอดภาระผูกพันของบริษัทฯ ที่จะต้อง
จ่ายให้พนักงาน (ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนบ�ำเหน็จพนักงานเป็นจ�ำนวนเงิน 159.52 ล้านบาท และจ่ายสมทบ
ตามภาระผูกพันจ�ำนวนเงิน 41.08 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 200.60 ล้านบาท)

6.18 ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ
		

ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน แบ่งเป็น 5 โครงการ ประกอบด้วย

		

6.18.1 การจ่ายเงินตอบแทนความชอบในการท�ำงาน

			
บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานเกษียณอายุให้ได้รับเงินค่าตอบแทนความชอบในการท�ำงาน
โดยพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน และพนักงาน
ที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน 			

		

6.18.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ

			
บริษทั ฯ ให้ผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานทีเ่ กษียณอายุ และพนักงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้เกษียณอายุ ก่อนก�ำหนด
รวมทั้งคู่สมรสและบุตรอายุต�่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ยังมิได้สมรสมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของบริษัทฯ
ทุกแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
		

6.18.3 การจ่ายเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี

			
บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในรอบปีหนึ่งๆ จะมีสิทธิลาหยุดพักผ่อนได้ ในรอบปี
ถัดไป และพนักงานสามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีได้ไม่เกิน 3 ปี ติดต่อกัน
		

6.18.4 ผลตอบแทนพนักงานระยะยาว (แหวน - เข็ม)

			
บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ได้ปฏิบัติงานครบ 15 ปี และครั้งต่อไปจะมอบให้เมื่อพนักงาน
ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 35 ปี
		

6.18.5 บัตรโดยสารฟรีหลังเกษียณ

			
บริษัทฯ ให้ผลประโยชน์ส�ำหรับพนักงานที่ท�ำงานกับบริษัทฯ มาครบ 15 ปี มีสิทธิขอบัตรโดยสารฟรีประเภท
ส�ำรองที่นั่งได้ เฉพาะเส้นทางที่บริษัทฯ ท�ำการบินได้ 1 เที่ยว และหากพนักงานยังคงท�ำงานอยู่กับบริษัทฯ จะใช้สิทธินี้ได้อีก
ทุกรอบ 5 ปี ภายหลังจากวันที่มีสิทธิครั้งก่อนและพนักงานสามารถเก็บสะสมสิทธิไว้ใช้เมื่อใดก็ได้

		

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

11,920.07
11,645.23
11,903.86
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันต้นงวด
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
520.04
543.27
515.76
ต้นทุนดอกเบี้ย
379.05
362.60
378.66
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย
(224.95)
(552.98)
(224.95)
ขาดทุน (ก�ำไร) จากการประมาณการตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัย		
0.16
(78.05)
ประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ้นงวด
12,594.37 11,920.07
12,573.33
		

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด		
อัตราเงินเฟ้อ		
อัตราการขึ้นเงินเดือน		
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล
อัตรามรณะ		

11,568.26
527.45
359.91
(551.77)
11,903.85
หน่วย : ล้านบาท

2560

2559

3.2%
3.0%
3.0% - 7.0%
0.0% - 9.0%
6.0%
TMO17

3.2%
3.0%
3.0% - 7.0%
0.0% - 9.0%
6.0%
TMO08
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการค�ำนวณ

การประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีความอ่อนไหวเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติต่างๆ ที่ใช้ในการค� ำนวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ และประชากรในโครงการผลประโยชน์ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ละข้อนั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน

		

		

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

อัตราเพิ่มขึ้น 1 %

อัตราคิดลด 		
อัตราการขึ้นเงินเดือน		
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล

อัตราลดลง 1 %

(1,501.17)
971.77
793.83

1,861.28
(856.12)
(606.20)

6.19 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
		

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินระยะยาว			
งบการเงินรวม
2560
2559
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ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันต้นงวด
รายการเคลื่อนไหวส�ำหรับงวด
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด
		

7,365.83
2,944.25
10,310.08

619.31
6,746.52
7,365.83

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7,034.08
2,284.91
9,318.99

619.31
6,414.77
7,034.08

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ประกอบด้วย

		
6.19.1 ศาลได้มีค�ำพิพากษาให้บริษัทฯ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงานเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 0.06 ล้านบาท ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
		
6.19.2 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีค�ำพิพากษา ให้บริษัทฯ ช�ำระเงินค่าเสียหาย คืนเงินค�้ำประกัน หรือเงิน
ค่าปรับเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 14.62 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
		
6.19.3 บริษทั ฯ รับรูร้ ายการประมาณการหนีส้ นิ ระยะยาว ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงอากาศยาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ� ำ นวนเงิ น 9,304.31 ล้ า นบาท เป็ น รายการส� ำ รองค่ า ซ่ อ มใหญ่ เครื่ อ งบิ น เครื่ อ งยนต์ เ ครื่ อ งบิ น และส่ ว นประกอบอื่ น ๆ
ส�ำหรับรายการซ่อมที่จะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญา ทั้งนี้ เพื่อรับรู้ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน ในการ
ซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า รวมถึงการเตรียมสภาพเครื่องบินก่อน
การส่ ง มอบคื น ตามที่ ผู ้ ใ ห้ เ ช่ า ก� ำ หนดเมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาเช่ า โดยมี ข ้ อ สมมติ ใ นการประมาณการค่ า ซ่ อ มที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
ตามชั่ ว โมงบิ น รอบการบิ น รอบการซ่ อ มใหญ่ และอายุ สั ญ ญาเช่ า บั น ทึ ก คิ ด ค� ำ นวณตามสั ด ส่ ว นระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ฯ
ใช้งานประกอบด้วย การส�ำรองค่าซ่อมใหญ่ เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ จ�ำนวนเงิน 4,540.16 ล้านบาท เครื่องยนต์เครื่องบิน
จ�ำนวนเงิน 4,653.68 ล้านบาท (เครื่องยนต์เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน จ�ำนวนเงิน 3,783.25 ล้านบาท และภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน จ�ำนวนเงิน 870.43 ล้านบาท) และค่าซ่อมบ�ำรุงเพื่อเตรียมสภาพเครื่องบิน เมื่อส่งมอบคืนตามสัญญาเช่า
จ�ำนวนเงิน 110.47 ล้านบาท

6.20 เงินปันผลจ่าย งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559

6.21 ทุนเรือนหุ้น
		
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 26,989.00 ล้านบาท ทุนที่ออกและช�ำระแล้วจ�ำนวน 21,827.72 ล้านบาท

6.22 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
		

บริษัทฯ มีทุนส�ำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 2,691.27 ล้านบาท

6.23 รายได้อื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

เงินปันผลจากบริษัทย่อย, บริษัทร่วมและบริษัทอื่น
รายได้จากการให้บริการอื่นของฝ่ายซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้า
รายได้ค่าปรับอื่นๆ		
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอื่น
รายได้จากการให้บริการห้องรับรองลูกค้า
รายได้จากการให้บริการสายการบินไทยสมายล์
รายได้ค่าบริหารจัดการที่สนามบินสุวรรณภูมิ
รายได้ค่าบริการผู้โดยสารสายการบินอื่นที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ
รายได้จากการให้บริการ Internet บนเครื่องบิน
อื่นๆ		
		

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

705.73
446.56
199.64
101.56
102.33
68.74
78.31

723.33
23.48
375.86
355.11
119.43
31.70
77.09

301.61
705.73
446.56
199.64
101.56
102.33
66.74
68.74
78.31

282.82
723.33
23.48
375.86
355.11
119.43
79.24
31.70
77.09

9.16
376.44

9.70
528.72

9.16
311.15

9.70
465.02

2,088.47

2,244.42

2,391.53

2,542.78

6.24 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ค่าใช้จ่ายบุคลากร		

28,932.51

29,112.09

28,370.61

28,642.33

ผลประโยชน์พนักงาน		

674.13

354.11

669.48

335.59

ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัทฯ		

76.75

82.87

70.22

76.60

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

18.91

19.36

15.97

16.66

29,702.30

29,568.43

29,126.28

29,071.18

รวม

		
ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ 4 รายแรก และผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยรวมผู้บริหารบริษัทฯ ในสายงานบัญชี หรือการเงินบางคน
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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6.25 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของเครื่องบินรอการขายกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย พบว่า มูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จึงบันทึกรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน ในงบก�ำไรขาดทุน
และก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 2,721.34 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าเครื่องบิน A330-300 จ�ำนวน 2 ล�ำ, A340-500 จ�ำนวน 3 ล�ำ, A340-600 จ�ำนวน 6 ล�ำ, B737-400 จ�ำนวน 1 ล�ำ
และ B747-400 จ�ำนวน 4 ล�ำ รวม 16 ล�ำ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,514.02 ล้านบาท และเครื่องยนต์อะไหล่เครื่องบิน TRENT 500
จ�ำนวน 5 เครื่องยนต์ เป็นจ�ำนวนเงิน 207.32 ล้านบาท

6.26 ค่าใช้จ่ายอื่น

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
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ค่าเช่าส�ำนักงานและสาธารณูปโภค
ค่าเครื่องใช้ส�ำนักงาน		
ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์
ค่าจ้างแรงงานภายนอก		
ค่าที่ปรึกษาและบริการ		
ค่าด�ำเนินคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ค่าเช่าและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ค่าเดินทางและยานพาหนะ		
ค่าสิทธิประโยชน์		
ค่าเสียหายให้ลูกค้า		
ค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบินที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน
ค่าใช้บริการระวางขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายร่วมลงทุนในกลุ่ม STAR ALLIANCE
ภาษีการค้าและภาษีโรงเรือน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
ค่าบริการในการใช้ระบบ IT HOSTING
ค่าปรับและดอกเบี้ย		
ค่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อื่นๆ		
รวม

2,685.73
173.51
656.16
1,969.31
533.78
27.95
645.61
228.53
593.82
389.54
365.96
327.64
192.80
56.32
351.26
0.06
87.41
(97.10)
157.64
873.44
10,219.37

2,614.61
178.25
562.25
1,672.84
497.92
26.64
584.62
231.52
557.86
406.38
220.25
310.17
99.64
70.88
89.81
(59.94)
76.49
19.56
681.29
8,841.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,685.73
173.51
656.16
1,969.31
533.78
27.95
645.61
228.53
593.82
389.54
365.96
327.64
192.80
56.32
351.26
0.37
87.41
(97.10)
157.64
713.41
10,059.65

2,614.61
178.25
562.25
1,672.84
497.92
26.64
584.62
231.52
557.86
406.38
220.25
310.17
99.64
70.88
89.81
(60.22)
76.49
19.56
378.30
8,537.77

6.27 รายได้ภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากก�ำไรสุทธิทางภาษีส�ำหรับงวด
34.74
42.30
9.92
บวก (หัก) : สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น/ลดลง
(857.64)
(1,506.54)
(856.61)
(822.90)
(1,464.24)   (846.69)
รายได้ภาษีเงินได้สุทธิ

15.20
(1,503.10)
  (1,487.90)

6.28 การส่งเสริมการลงทุน
		
บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ส�ำหรับการด�ำเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่องบินโดยสาร ประกอบด้วย
กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและกิจกรรมการขนส่งสินค้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังต่อไปนี้
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่

1214(2)/2552
1874(2)/2552
1446(2)/2554
1178(2)/2555
1627(2)/2555
2576(2)/2555
2577(2)/2555
1220(2)/2556
1221(2)/2556
1590(2)/2556
2357(2)/2556
2358(2)/2556
2360(2)/2556
2362(2)/2556
2363(2)/2556
2364(2)/2556
2365(2)/2556
2366(2)/2556
2367(2)/2556

วันที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน

13
19
21
10
22
22
22
13
13
1
27
27
27
27
27
27
27
27
27

มีนาคม 2552
พฤศจิกายน 2552
เมษายน 2554
กุมภาพันธ์ 2555
พฤษภาคม 2555
ตุลาคม 2555
ตุลาคม 2555
กุมภาพันธ์ 2556
กุมภาพันธ์ 2556
พฤษภาคม 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556

		
ภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิ ที่ได้รับ
จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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รายได้จากการขายหรือการให้บริการ แยกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ		
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
100,321.41
82,157.52
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
182,478.93

92,564.11
79,862.39
172,426.50

6.29 ก�ำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
		
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรหรือขาดทุนที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย ถ่วงน�้ำหนักของ
หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด
หน่วย : ล้านบาท
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งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

(2,107.35)
2,182.77
2,182.77

15.14
2,182.77
2,182.77

328.52
2,182.77
2,182.77

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

(0.97)

   0.01

  0.15   

2,881.58
2,182.77
2,182.77
1.32

6.30 ส่วนงานด�ำเนินงาน
		

ปัจจัยในการก�ำหนดส่วนงาน

		
บริษัทฯ ก�ำหนดส่วนงานที่รายงานตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ โด ยผู้บริหารพิจารณาจากโครงสร้างองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับการด�ำเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
		
บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานหน่วยธุรกิจและ
ส่วนงานกิจการอื่นๆ โดยส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และ
ไปรษณียภัณฑ์ ส่วนงานหน่วยธุรกิจเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย การพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน และส่วนงานกิจการอื่นๆ เป็นกิจการสนับสนุน
การขนส่งประกอบด้วย การบริการอ�ำนวยการบิน การจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ฝ่ายช่าง
และการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

		

เกณฑ์การวัดมูลค่า

		
บริษัทฯ บันทึกรายการโอนรายได้ระหว่างส่วนงานด้วยราคาที่ขายให้กับลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หักส่วนลด
ส่วนงานหน่วยธุรกิจด้านการบริการลูกค้าภาคพื้นบันทึกด้วยราคาต้นทุนหักส่วนลด ส่วนงานกิจการอื่นๆ บันทึกด้วยราคาต้นทุน
งบประมาณ และบริษัทฯ ได้ตัดบัญชีที่เป็นรายการโอนระหว่างกันดังกล่าวในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		

ก�ำไร (ขาดทุน) รวมก่อนภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงานเกิดขึน้ จากรายได้รวมหักต้นทุน และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน

		

สินทรัพย์ของส่วนงาน เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ด�ำเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ

		

หนี้สินของส่วนงาน เป็นหนี้สินในการด�ำเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆ

		

6.30.1 ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้

			

งบการเงินรวม

งบก�ำไรขาดทุน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการขนส่งทางอากาศ
2560

2559

หน่วยธุรกิจ
2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
กิจการอื่นๆ
2560

2559

รวมทั้งสิ้น
2560

2559

รายได้ภายนอก
177,746.31 166,638.96 9,834.71 9,493.09 2,275.96 2,180.45 189,856.98 178,312.50
(14,612.51) (13,781.44) 9,854.59 8,991.60 4,757.92 4,789.84
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
159.00
177.99			
11.43
26.32
170.43
204.31
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน									
เงินตราต่างประเทศ
(1,406.40)
691.94			
(174.85)
(6.97) (1,581.25)
684.97
รายได้อื่นๆ
2,041.68 2,238.79
44.32
30.72
2.47
(25.09) 2,088.47 2,244.42
รวมรายได้
163,928.08 155,966.24 19,733.62 18,515.41 6,872.93   6,964.55 190,534.63 181,446.20
ค่าน�้ำมันเครื่องบิน
(47,191.23) (43,430.92)			 (3,023.44) (1,904.99) (50,214.67) (45,335.91)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(17,039.68) (17,497.03) (7,137.68) (7,145.91) (5,524.94) (5,352.61) (29,702.30) (29,995.55)
ค่าบริการการบิน
(21,249.76) (20,140.75)
(48.91)
(46.40) (1,054.76) (630.63) (22,353.43) (20,817.78)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(15,621.14) (16,232.63) (441.49) (730.34) (958.84) (1,027.86) (17,021.47) (17,990.83)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์									
และเครื่องบิน
(3,191.31) (3,627.91)					
(3,191.31) (3,627.91)
ค่าใช้จ่ายอื่น
(54,058.98) (47,232.15) (7,177.33) (6,379.57) (4,830.83) (5,565.31) (66,067.14) (59,177.03)
ต้นทุนทางการเงิน
(4,717.22) (5,339.16)					
(4,717.22) (5,339.16)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 									
บริษัทร่วม
(162.04)
(510.27)				
(69.18) (162.04) (579.45)
รวมค่าใช้จ่าย
(163,231.36) (154,010.82) (14,805.41)   (14,302.22) (15,392.81) (14,550.58) (193,429.58) (182,863.62)    
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
696.72 1,955.42 4,928.21 4,213.19   (8,519.88) (7,586.03) (2,894.95) (1,417.42)
846.69 1,487.90			
(23.79)
(23.66)
822.90 1,464.24
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

1,543.41

3,443.32   4,928.21

4,213.19   (8,543.67) (7,609.69)    (2,072.05)

46.82

สินทรัพย์และหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการขนส่งทางอากาศ
2560

2559

หน่วยธุรกิจ
2560

2559

หน่วย : ล้านบาท
กิจการอื่นๆ
2560

2559

38,549.58 48,594.54
673.70
668.73 5,837.54 4,764.94
สินทรัพย์หมุนเวียน
			
เงินลงทุน
3,461.80 3,964.51			
4.13
4.02
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
179,986.65 186,605.78 5,302.29 5,410.34 2,813.67 2,875.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
36,713.37 24,318.95
0.05
0.07
977.03
570.50
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน							
สินทรัพย์รวม						
81,456.09 78,489.43
734.53
327.72 9,813.55 7,512.99
หนี้สินหมุนเวียน
			
หนี้สินไม่หมุนเวียน
154,805.02 161,666.66			
1,100.69
348.25
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน							
หนี้สินรวม						

รวมทั้งสิ้น
2560

2559

45,060.82
3,465.93
188,102.61
37,690.45
6,454.74
280,774.55
92,004.17
155,905.71
851.87
248,761.75

54,028.21
3,968.53
194,891.35
24,889.52
5,346.26
283,123.87
86,330.14
162,014.91
1,190.62
249,535.67
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รายได้ภายในประเทศ
กิจการขนส่ง หน่วยธุรกิจ กิจการอื่นๆ
ทางอากาศ
เอเชีย

6.30.2 รายได้จ�ำแนกตามภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้
รายได้ต่างประเทศ
ยุโรป
แปซิฟิกเหนือ ออสเตรเลีย แอฟริกา
และนิวซีแลนด์

AR 2017

รายได้ค่าเช่า
เหมาล�ำและ ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ

รายได้อื่น
ผลก�ำไร
(ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
เงินตรา
ต่างประเทศ
รายได้อื่น

รวม

หน่วย : ล้านบาท

ส�ำหรับปี												
ม.ค.-ธ.ค.60
15,366.37 9,834.71 2,275.96 94,532.15 50,825.78
- 16,765.43
256.58
170.43 (1,581.25) 2,088.47 190,534.63
ม.ค.-ธ.ค.59
13,797.02 9,493.09 2,180.45 89,124.33 47,106.44
0.26 16,243.65
0.16
367.10
204.31
684.97 2,244.42 181,446.20
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6.31 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		
ในงวดบัญชีนี้ บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,197.40 ล้านบาท ส�ำหรับสมาชิก
ที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานเกิน 20 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของ
เงินเดือน
		
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั จัดการกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

6.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
		

6.32.1 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งยังมิได้แสดงในงบการเงิน ดังนี้

			
บริษทั ฯ ได้ขอให้ธนาคารในประเทศออกหนังสือค�ำ้ ประกันในวงเงิน 15.00 ล้านบาท และธนาคารต่างประเทศ
ออกหนังสือค�้ำประกันในวงเงิน 286.66 ล้านบาท โดยกรณีบริษัทฯ ผิดสัญญา ผู้รับหนังสือค�้ำประกันสามารถเรียกร้องให้ธนาคาร
ช�ำระหนี้แทนได้ และธนาคารจะตามเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัทฯ ในภายหลัง
			
บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเป็นจ�ำเลยในคดีพิพาทแรงงานเป็นจ�ำนวน 29 คดี วงเงินประมาณ 188.35 ล้านบาท
และถูกฟ้องร้องเป็นจ�ำเลยในคดีเรียกค่าเสียหายเป็นจ�ำนวน 55 คดี วงเงินประมาณ 785.66 ล้านบาท
			
ปัจจุบันส�ำนักงานสาขาพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่ถูกประเมินภาษีเพิ่มจากสรรพากรประเทศกัมพูชา
กรณีการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ส�ำหรับเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยประเมินจากภาษี 3 ประเภท
ได้แก่ Tax on Profit, Specific Tax และ Withholding Tax รวมภาษีที่ถูกประเมินเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยเป็นจ�ำนวนเงิน
7.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 239.31 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ท�ำหนังสือโต้แย้งการประเมินดังกล่าวโดยผ่านที่ปรึกษาภาษี
			
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ ป ระกอบการในเขตปลอดอากรได้ รั บ หนั ง สื อ ขอให้ ชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง จากกรมศุ ล กากร
ที่ กค 0503(4)/621 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความครบถ้วนของใบอนุญาตน�ำอาหารเข้ามา
ในราชอาณาจักรส�ำหรับสินค้าที่ควบคุมการน�ำเข้าโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ประเมินค่าภาษีอากรที่ขาดตามใบขนสินค้า
ขาเข้า 252 ฉบับ แล้วพบว่า ราคาของ 492.73 ล้านบาท อากรขาเข้า 244.36 ล้านบาท ภาษีสรรพสามิต 754.47 ล้านบาท
ภาษีเพื่อมหาดไทย 75.45 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 109.69 ล้านบาท เงินบ�ำรุงส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.91 ล้านบาท และเงินบ�ำรุงองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 11.18 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทฯ
อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
		

6.32.2 ความคืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) โดยมีรายละเอียดดังนี้

			
1. กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศอังกฤษ
ร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
				 เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ หนั ง สื อ จากทนายความในประเทศอั ง กฤษของ
สายการบิน British Airways แจ้งว่าสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศอังกฤษ
และถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการก�ำหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge)
ในช่ ว งระหว่ า งปี 2542 - 2550 ได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งต่ อ ศาลขอใช้ สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย สายการบิ น อื่ น ๆ จ� ำ นวน 18 ราย รวมทั้ ง บริ ษั ท ฯ
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ใช่คู่ความหลักในคดี ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
			

2. กรณีบริษัทฯ ถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

				 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากส�ำนักงานสาขาของบริษัทฯ ในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีว่า กลุ่มบริษัทแอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง
ต่อสายการบินจ�ำนวน 12 ราย รวมทั้งบริษัทฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันก�ำหนดราคา
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Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี 2546 - 2550 โดยกลุ่มบริษัทแอลจีได้ระบุจ�ำนวนทุนทรัพย์ในค�ำฟ้อง
เป็นเงินจ�ำนวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิในการแก้ไขค�ำฟ้องเพื่อเพิ่มเติม
จ�ำนวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
			
3. กรณีบริษัทฯ ถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF
ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นค�ำร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
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				 ในช่ ว งต้ น เดื อ นกรกฎาคม 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ค� ำ ร้ อ งขอใช้ สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี้ ย จากสายการบิ น British
Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ทั้งนี้ สายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และ
สายการบิ น KLM-AF ได้ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งดั ง กล่ า วต่ อ บริ ษั ท ฯ และสายการบิ น อื่ น ๆ อี ก กว่ า 20 สายการบิ น กรณี โ จทก์ ไ ด้ ฟ ้ อ ง
สายการบิน Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V., Societe Air France S.A. (รวมเรียกว่า
“KLM-AF”), Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”), Singapore Airlines และ Singapore
Airline Cargo (รวมเรียกว่า “Singapore Airlines”) และ British Airways เป็นจ�ำเลย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
โดยกล่าวหาว่า สายการบินเหล่านี้ได้ร่วมกันก�ำหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลย
ในคดีหลัก หลังจากนั้น สายการบิน British Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines
และ Qantas Airways ซึ่งเป็นคู่ความในคดี Contribution Claim ได้ยื่นค�ำร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นอีกคดีหนึ่ง
ต่อจากคดี Contribution Claim ข้างต้น (หรือเรียกว่า Sub Contribution Claim) และบริษัทฯ ก็ได้ยื่นค�ำร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
ในลักษณะ Sub Contribution Claim นี้ต่อทุกสายการบินเช่นกันเพื่อเป็นการสงวนสิทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ การฟ้องคดีแบบ
Contribution Claim และ Sub Contribution Claim เป็นการฟ้องคดีเพื่อรักษาสิทธิในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้แต่ละสายการบินช�ำระ
ค่าเสียหายเกินสัดส่วนทางการตลาดของตนเท่านั้น ไม่ใช่การฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
				 นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 บริษัทฯ ได้รับค� ำร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
(Contribution Claim) จากสายการบิน British Airways, Lufthansa และ KLM-AF โดยสายการบินเหล่านี้ได้ยื่นค�ำร้องดังกล่าว
ต่อบริษทั ฯ และสายการบินอืน่ ๆ อีกกว่า 20 สายการบินจากกรณีทมี่ โี จทก์กลุม่ ใหม่ ได้ฟอ้ งสายการบิน British Airways, Lufthansa,
KLM-AF และ Singapore Airlines เป็นจ�ำเลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตามข้อกล่าวหาลักษณะเดียวกันกับคดีหลัก
คดีแรก ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยในคดีหลักนี้แต่อย่างใด ขณะนี้ ทุกคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

6.33 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
		
ในปี 2560 บริษัทฯ น�ำเงินกู้ยืมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมาบริหารความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตของ
รายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ
ซึง่ เป็นผลจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีก่ ำ� หนดความสัมพันธ์ หรือ ณ วันทีเ่ บิกเงินกูย้ มื (แล้วแต่วนั ใดเกิดขึน้ หลัง)
จนถึง ณ วันที่รายงานก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลจะบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายการก�ำไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะโอนเข้าก�ำไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับงวดที่รายการที่มี
การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจ�ำนวน 140.34 ล้านบาท จากการถือปฏิบัติตามการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับธุรกรรมเงินกู้ต่างประเทศกับรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคตที่คาดการณ์
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาที่คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่อก�ำไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2560

3 เดือน
หรือน้อยกว่า

กระแสเงินสดรับ

6,008.61

มากกว่า 3 เดือน
ถึง 1 ปี

9,402.69

หน่วย : ล้านบาท
มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

105,855.02

368,102.39

489,368.71

		
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 จ� ำ นวนเงิ น ที่ บั น ทึ ก ในองค์ ป ระกอบอื่ น ของส่ ว นของผู ้ ถื อ หุ ้ น เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น
ความเสี่ยงในกระแสเงินสดส่วนที่มีประสิทธิผลเป็นเงิน 977.25 ล้านบาท จ�ำนวนเงินดังกล่าวคาดว่าจะรับรู้ในก�ำไรขาดทุน
ตลอดระยะเวลาของรายได้ในอนาคตที่คาดการณ์ตามตารางดังกล่าวข้างต้น

6.34 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน งบการเงินเฉพาะกิจการ
		

6.34.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

			
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยในงบการเงิน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
			
ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (Weighted Average Interest Rate) และจ�ำนวนเงินของ
หนี้สินทางการเงิน
ปี 2560
หนี้สิน
ทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ
จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่
ถ่วงน�้ำหนัก น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ยอดรวม

แยกตามสกุลเงิน								
ดอลลาร์สหรัฐ
3.28
1,455.42 5,626.72 6,900.79 4,270.14
18,253.07
เยนญี่ปุ่น		
1.10
1,571.76 6,135.60 4,559.02
12,266.38
เงินยูโร		
1.45
6,928.84 18,402.05 11,625.88
890.25
5,038.25 10,064.42 52,949.69
เงินบาท		
4.33
3,728.91 7,069.02
13,250.00 29,120.00 22,730.00 75,897.93
		
รวม
13,684.93 37,233.39 23,085.69 18,410.39 34,158.25 32,794.42 159,367.07

ปี 2559
หนี้สิน
ทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ
จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่
ถ่วงน�้ำหนัก น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี

แยกตามสกุลเงิน								
ดอลลาร์สหรัฐ
2.64
1,149.00 4,638.87 6,503.07 5,400.38
เยนญี่ปุ่น		
1.00
1,292.95 5,255.61 3,861.50
เงินยูโร		
1.40
7,228.17 20,487.72 15,289.25 1,149.11
4,519.89 10,962.48
เงินบาท		
4.36
9,547.11 10,745.29
52.64 5,200.00 29,370.00 24,730.00
รวม
19,217.23 41,127.49 25,706.46 11,749.49 33,889.89 35,692.48

ยอดรวม

17,691.32
10,410.06
59,636.62
79,645.04
167,383.04
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บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในตลาดอนุพันธ์ ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) และ/หรือ Interest Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาว ภาระหนี้
ภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการท�ำธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) ประมาณ
ร้อยละ 38 ต่อ 62
			
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม IRS จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 รายการ เป็นการแปลงหนี้สกุลยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้ง 4 รายการโดยวงเงินคงเหลือของธุรกรรม IRS ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 1,473.95
ล้านบาท ซึ่งจะมีการช�ำระดอกเบี้ยกันเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ธุรกรรม IRS สกุลเงินยูโร 4 รายการ จะสิ้นสุดสัญญาในปี 2561
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6.34.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

			
จากการที่บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินบาท และเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุล โดยมีสกุลหลักได้แก่
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) บาท (THB) ยูโร (EUR) และเยน (JPY) และมีค่าใช้จ่ายในสกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ
บาท (THB) ในขณะที่มีหนี้สินระยะยาวใน 4 สกุลหลัก ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยูโร (EUR) บาท (THB) และเยน (JPY) บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการโดยใช้หลักการ Natural Hedging คือ การจัดให้ค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้มากที่สุด และกู้เงินพร้อมกับ
ปรับโครงสร้างเงินกู้ให้สอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการด�ำเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับการลดความเสี่ยง
ของการมีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลเงินบาท ด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะลดความผันผวนของรายการ
ผลก�ำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ด้วยการวางแผนในการจัดหาเงินทุน และการใช้เครื่องมือทางการเงิน
ในการท�ำธุรกรรมที่เหมาะสม ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงที่ตลาดเงินเอื้ออ�ำนวย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทฯ มีสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวในสกุลหลักภายหลังจากการท�ำ CCS ดังนี้ USD:EUR:JPY:CHF:THB = 2:38:21:7:32
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Forward Contract เพื่อจัดหาเงินช�ำระหนี้ในสกุลเงินที่บริษัทฯ มีภาระผูกพัน
ในอนาคต
			
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกรรม CCS จ�ำนวนทั้งสิ้น 25 รายการ โดยแบ่งเป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้
สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 13 รายการ
แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 2 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็นหนี้สกุลเยน
(JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 รายการ และแปลงหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหนี้เงินสวิสฟรังก์ (CHF) จ�ำนวน 4 รายการ
โดยวงเงินคงเหลือของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนเทียบเท่า 35,319.12 ล้านบาท ซึ่งจะมีการช�ำระ
แลกเปลี่ยนเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน รายไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน โดยธุรกรรม CCS ดังกล่าว จะทยอยสิ้นสุดสัญญา
ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2575
หน่วย : ล้านบาท
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน

ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี

2560
1 ถึง 5 ปี

ครบก�ำหนด
เกินกว่า 5 ปี

ครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี

2559
1 ถึง 5 ปี

ครบก�ำหนด
เกินกว่า 5 ปี

ดอลลาร์สหรัฐ

5,725.56

5,626.72

6,900.79

6,549.38

4,638.87

6,503.07

เยนญี่ปุ่น

1,571.76

6,135.60

4,559.02

1,292.95

5,255.61

3,861.50

เงินยูโร

7,819.09

23,440.30

21,690.30

8,377.28

25,007.61

26,251.73

		

6.34.3 ความเสี่ยงด้านราคาน�้ำมัน

			
ความผันผวนของราคาน�้ำมันจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของน�้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก รวมทั้ง
ผลกระทบจากสภาวการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน เนื่องจากน�้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ บริษัทฯ ได้จัดท�ำการประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลดความผันผวนของต้นทุนด้านน�้ำมันอากาศยาน และเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นการ
ปกป้องมูลค่าของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เป็นการแสวงหารายได้หรือหวังผลก� ำไรเพิ่มเติมจากการ
บริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมัน
บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน�้ ำมันอากาศยานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยก� ำหนดนโยบาย
			
การบริหารความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ให้สามารถจัดท�ำประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ 80
ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่เกิน 18 เดือน โดยการก�ำหนดราคาน�้ำมันฯ ขั้นต�่ำและ
ขั้นสูงไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องรับภาระส่วนต่างหากราคาน�้ำมันฯ ต�่ำกว่าราคาขั้นต�่ำ ในทางกลับกันบริษัทฯ จะได้รับชดเชยส่วนต่าง
หากราคาน�้ำมันฯ สูงกว่าราคาขั้นสูงโดยการรับชดเชยหรือจ่ายชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ
ได้ประกันความเสี่ยงราคาน�้ำมันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 68 ของปริมาณการใช้ และบริษัทฯ ยังคงจัดท�ำการบริหารความเสี่ยง
ราคาน�้ำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีภาระผูกผันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 37 ของประมาณการการใช้น�้ำมัน
ทั้งหมด
		

6.34.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

			
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ในรายการที่เกิดขึ้น
ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
			
แต่ละชนิด ดังนี้

บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติที่บริษัทฯ ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม เงินค้างจ่าย เป็นมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้เคียงกับ
ราคาที่บันทึกในบัญชี
			
เงินลงทุนทั่วไป เป็นมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า ส� ำหรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาตลาด เป็นมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
			

ลูกหนี้การค้า เป็นมูลค่ายุติธรรมจากยอดลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี

			
ธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงิน เป็นมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดจากการปรับมูลค่าของสัญญาทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำไว้กบั ธนาคาร
ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น

6.35 สัญญาและภาระผูกพัน
		

6.35.1 ภาระผูกพันในการซื้อเครื่องบิน

			
บริ ษั ท ฯ มี ภ าระผู ก พั น ในการซื้ อ เครื่ อ งบิ น ที่ ต ้ อ งช� ำ ระเป็ น เงิ น 6,284.39 ล้ า นบาท ส� ำ หรั บ เครื่ อ งบิ น
A350-900 XWB จ�ำนวน 2 ล�ำ คาดว่าจะได้รับมอบในปี 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพัน

ซื้อเครื่องบิน

ภายใน 1 ปี

6,284.39
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6.35.2 สัญญาและภาระผูกพันเช่าเครื่องบิน

			
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Leases) เครื่องบินจ�ำนวน 39 ล�ำ โดยมีภาระผูกพัน
ที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นจ�ำนวนเงิน 3,816.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 125,366.93
ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องบิน A320-200 จ�ำนวน 15 ล�ำ A350-900 จ�ำนวน 8 ล�ำ B777-300ER จ�ำนวน 8 ล�ำ B787-8 จ�ำนวน
6 ล�ำ และ B787-9 จ�ำนวน 2 ล�ำ โดยมีเครื่องบินที่บริษัทฯ ด�ำเนินการรับมอบเรียบร้อยแล้วจนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน 36 ล�ำ และมีเครื่องบินที่ยังไม่ถึงก�ำหนดรับมอบอีกจ�ำนวน 3 ล�ำ ทั้งนี้ มีเครื่องบินครบก�ำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ในปี 2562 - 2565 จ�ำนวน 9 ล�ำ และจะครบก�ำหนดสิ้นสุดสัญญาในปี 2566 - 2573 จ�ำนวน 30 ล�ำ
			

ภาระผูกพันค่าเช่า ตามสัญญาเช่าเครื่องบินทั้ง 39 ล�ำ ส�ำหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ภาระผูกพัน

ค่าเช่า

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี - 5 ปี

เกิน 5 ปี

13,929.66

53,318.78

58,118.49

6.36 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		
6.36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทถือหุ้น บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 245 ล้านหุ้น
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 39.20
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ต่อมา บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบส�ำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ�ำนวน 625 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอ
ขายในราคาหุน้ ละ 2.40 บาท ก�ำหนดวันจองซือ้ และช�ำระเงินระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560 และเริม่ ซือ้ ขายวันที่ 2 มิถนุ ายน
2560 โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จ�ำนวนทั้งสิ้น 510.99 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 1,226.40 ล้านบาท บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแล้วคงเหลือ จ�ำนวน 1,224.63 ล้านบาท และได้ด�ำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน
510.99 ล้านบาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ท�ำให้ทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
เปลี่ยนแปลงจากเดิม 625 ล้านบาท เป็น 1,135.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,135.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมไม่ประสงค์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามสิทธิ ท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท
สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ลดลงจากเดิมร้อยละ 39.20 เป็นร้อยละ 21.57
			
นอกจากนี้ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม จ�ำนวน 1,135.99 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560
โดยมีผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,135.99 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 1,703.99 ล้านบาท บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับเงินเพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแล้ว คงเหลือจ�ำนวน 1,695.10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ช�ำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,135.99 ล้านบาท
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ท�ำให้ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม
1,135.99 ล้านบาท เป็น 2,271.99 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 2,271.99 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ใช้สิทธิ ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จ�ำนวน 250.39 ล้านหุ้น เป็นจ�ำนวนเงิน 375.59 ล้านบาท ท�ำให้สัดส่วน
การถือหุ้นใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 21.57 เป็นร้อยละ 21.80

		
6.36.2 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนจ�ำนวนเงิน 429.09 ล้านบาท เป็นรายการที่เกิดจากการ
รับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือนพฤษภาคม 2560 จ�ำนวนเงิน
432.69 ล้านบาท หักด้วยก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน ในเดือนตุลาคม 2560 จ�ำนวนเงิน 3.60 ล้านบาท

6.37 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		
6.37.1 บริษัทฯ รับมอบเครื่องบิน A350-900 ภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (Operating Lease) จ�ำนวน 1 ล�ำ
และภายใต้สัญญาเช่าซื้อ จ�ำนวน 1 ล�ำ ในเดือนมกราคม 2561 และมีแผนจะรับมอบเครื่องบิน A350-900 ภายใต้สัญญาเช่า
ด�ำเนินงานอีกจ�ำนวน 2 ล�ำ ภายในไตรมาส 1 ของปี 2561
		
6.37.2 ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาว พร้อมเบิกรับเงินกู้จ�ำนวน 2,000
ล้านบาท ส�ำหรับใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการของบริษัทฯ
		
6.37.3 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ภายในประเทศ ในสกุลเงินบาท
และอยู่ระหว่างท�ำสัญญาเงินกู้ระยะยาว สกุลเงินบาท โดยมีก�ำหนดด�ำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2561
		
6.37.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 24 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขายหุ้นของ บริษัท
โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 22.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 41.00 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 922.50
ล้านบาท โดยจ�ำนวนหุ้นที่ขายครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 24 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
		
6.37.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งพิเศษที่ 2/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการขาย
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศของบริษัทฯ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจ�ำนวนเงิน 5.30 ล้านบาท และอนุมัติการขายอสังหาริมทรัพย์
ต่างประเทศของบริษัทฯ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นจ�ำนวนเงิน 43.52 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

6.38 การอนุมัติงบการเงิน
		

งบการเงินนีไ้ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบผูม้ อี ำ� นาจของบริษทั ฯ ให้ออกงบการเงินเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
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คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1   วันที่ 5 ส.ค. 2557 - 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2   วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
อายุ 61 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�ำหรับ
นักบริหารชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 การอบรมหลั ก สู ต รที่ จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
รุ่น 10/2560
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 1 ต.ค. 2557- ก.ย. 2559
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
 2556
เสนาธิการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 โรงเรียนนายร้อยรวม ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 26
 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงบิน รุ่นที่ 64
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 36
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 41
 วิทยาลัยการทัพอากาศ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 40
 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ต้นวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ
้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2557 -2560 กรรมการ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2557
เสนาธิการทหารอากาศ  กองทัพอากาศ
 2556
รองเสนาธิการทหารอากาศ  กองทัพอากาศ
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ปัจจุบัน
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 ปัจจุบัน
สมาชิกสภากลาโหม
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่    
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กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย
STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman)
 ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
 หลักสูตร Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
 หลักสูตร  Administration Litigation and  Supervision
ประเทศฝรั่งเศส
 การอบรมหลั ก สู ต รที่ จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 94/2550
 การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำ� ที่มีวิสัยทัศน์  รุ่นที่ 47/2549
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1  
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ

ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2559 - 2560 กรรมการ บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ำกัด
 2557
รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด
 2553 - 2559 กรรมการ องค์การพิพธ
ิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
กรรมการ  ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ปัจจุบัน
สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ปัจจุบัน
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 ปัจจุบัน
กรรมการ ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี
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นางปรารถนา มงคลกุล
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กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการทรัพยากรบุคคล

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 28 ก.พ. 2560
อายุ 53 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
 การอบรมหลักสูตรทีจ่ ด
ั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  
(DCP) รุ่น 34/2546
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program   
(DAP) รุ่น 2/2546
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(Advanced ACP) รุ่น 22/2559
 การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Management Program 180 Year 2011,
Harvard Business School, Boston, USA
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  รุ่นที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 1/2547
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Director Diploma Examination Year 2003,
The Australian Institute of Directors Association
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2558 - ม.ค. 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารออมสิน
 2557 - ม.ค. 2560 กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน)
 2555 - ก.ย. 2558
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

2541 - ก.พ. 2555 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
 กรรมการ
บริษัท โรงแรม ราชด�ำริ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่สำ� คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน)
 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาลและ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จ�ำกัด
 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด
 ก.ค. 2557-ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์
กรรมการกกลั่นกรอง กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 2557-ปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก  
มูลนิธิ ดร. ก�ำจัด - ปราณี  มงคลกุล
 2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด
 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอ�ำนวยการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 2546 - ปัจจุบัน
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี


นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
อายุ 61 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption : leadership Role
of the Board
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) รุ่น 4 /ปี 2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 138 /ปี 2553
 การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร Strategic Human Resource Management,
Harvard University สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร NIDA - Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton School,
University of Pennsyvania สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)
รุ่นที่ 3 ส�ำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
- PTT Executive Leadership Program, General Electric,
Crotonville สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2558 - ก.ย. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
 2557- พ.ย. 2559 กรรมการ และประธานกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resources จ�ำกัด
 เม.ย. - ต.ค. 2559 ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ำกัด
 2555 - 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
 2553 - 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จ�ำกัด
 2555 - 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
 2553 - 2555
ประธานกรรมการ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งที่สำ� คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการสภา ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ (KVIS)
 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ อ.ก.พ.
คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี
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กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่  

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 28 ธ.ค. 2558
อายุ 58 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 ส�ำนักงาน ก.พ.
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6 ส�ำนักงาน ก.พ.
 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2555  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2557
ผู้อ�ำนวยการ  
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 2556
รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
อายุ 50 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic and
Political Science
 การอบรมหลักสูตรทีจ่ ด
ั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 2/2558  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น  25 /ปี 2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
รุ่น 2 /ปี 2547
 การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business
School (AMP 170) ปี 2549
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 11)
ปี 2554
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(มส. 5) ปี 2557
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15)
- หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2558
ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
 2553 - 2555 รองประธานสภาบริหาร, ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั หลักทรัพย์ ทคตล-กท จ�ำกัด  (BECL-KT) (สปป. ลาว)
 2552 - 2560 กรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด

2552 - 2557 กรรมการ
Thanh Cong Securities Company (เวียดนาม)
 2551 - 2557 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
ต�ำแหน่งที่สำ� คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 20 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษท
ั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ, กรรมการการลงทุน
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
 2558 -  ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ�ำกัด
(มหาชน)
 2545 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)  
 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่,
กรรมการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์,
กรรมการเจรจราแก้ ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัท
คู่สัมปทาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลา ชะอ�ำ เรสซิเดนเซส จ�ำกัด
 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการมีอำ� นาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี
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กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1   วันที่ 5 ส.ค. 2557 - 22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2   วันที่ 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
อายุ 50 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) University of Colorado,
Boulder, USA
 MBA (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ) Sasin Graduate Institute
of Business Administration
 ปริญญาโท Executive Master's in International Logistics and
Supply Chain Strategy, Georgia Institute of Technology,
Atlanta, USA
 Executive Program in General Management,  
School of Management, USA
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 23/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 52/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charter Director Class  (CDC) รุ่น 9/2558
 การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.58)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (กสท,)
รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาวิชาการตลาดด้านการท่องเที่ยว
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships
- หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.) รุ่นที่ 5
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ
- หลักสูตรกฎหมายปกครองส�ำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1
ส�ำนักงานศาลปกครอง   
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (ว.พ.น. 1)
สถาบันวิทยาการพลังงาน

- สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 65 (ทอ. 65)
หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 13 (ป.ป.ร. 13) สถาบันพระปกเกล้า
- โครงการอบรม 2009 Directors' Consortium Stanford Graduate
School of Business, USA
- หลักสูตร Electronic Business and Commerce  Executive Program
- หลักสูตร e-Business and Supply Chain Management Program
Graduate School of Business Stanford University, USA
- Enrolled as a special student at the Sloan School of
Management for two academic term. Course work  includes
Operation and Financial Management,
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA. USA
ต�ำแหน่งที่สำ� คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 2557- ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา
กรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจ�ำปี
ของ กสท.
กรรมการเจรจาแก้ ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัท
คู่สัมปทาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จ�ำกัด
 ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะท�ำงานขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบ การให้บริการรร่วมกับ Alibaba
กรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
กรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ�ำกัด
 2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษทั เอสเอฟจี จ�ำกัด (มหาชน)
 2533 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

นายวัชรา ตันตริยานนท์

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาโท Science in Management Administration
Northrop University รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรทีจ่ ด
ั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษทั ไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  
(DCP) รุ่น 94/2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing
Development Program (ACP) รุ่น 41/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) รุ่น 8/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report
(MFR) รุ่น 16/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 13/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal  
Control and Risk Management  (MIR) รุ่น 13/2555
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2558
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2556 - 2559
กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด
 2552 - 2558
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารออมสิน
 2553 - 2556
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน)
 2556 - มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน)
 2556 - พ.ย. 2560 กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(ลาออก 14 พ.ย. 2560)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1   วันที่ 19 ต.ค. 2558 - 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2    วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
อายุ 56 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินย
ิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต Ohio State University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต Ohio State University
สหรัฐอเมริกา
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 75/2549
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2557 - 2558
อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 2554 - 2557
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
 2553 - 2554
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี
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กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1   วันที่ 28 ส.ค. 2557 - 22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2   วันที่ 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
อายุ 53 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 MBA (Finance) University of Pennsylvania (Wharton),
USA ปี พ.ศ. 2534
 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ปี พ.ศ. 2557
 Advanced Management Program Harvard Business School , USA,
ปี พ.ศ. 2558
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่น 39/2559
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 178/2556
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 84/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee
(RCC) รุ่น 11/2553
 การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- หลักสูตรนานาชาติขนั้ สูงส�ำหรับการบริหารธนาคาร SIDA, Stockholm,
Sweden, ปี พ.ศ. 2554
- High Performance Leadership, IMD, Lausanne Switzerland,
ปี พ.ศ. 2551
- Advanced HR Executive, Michigan Ross School of business,
USA, ปี พ.ศ. 2550
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 เม.ย. 2556 - ธ.ค. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด
 2554 - 2555
ประธานกรรมการ
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด
 2553  -  ก.พ. 2556
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่สำ� คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการคณะอ�ำนวยการบริหาร
และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานคณะที่ปรึกษา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง  จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
 ปัจจุบัน
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล
สภากาชาดไทย
 ปัจจุบัน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ปัจจุบัน
กรรมการนโยบายบุคลากร
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปัจจุบัน
อนุกรรมการเตรียมก�ำลังคนภาครัฐ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี


2554- 2555

พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย

กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 23 พ.ย. 2558
อายุ 54 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2559
หัวหน้าส�ำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ส�ำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 2553
รองหัวหน้าส�ำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี
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ฝ่ายบริหาร

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ได้รับแต่งตั้งวันที่ 10 ก.พ. 2559
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ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)
 Mini Master of Information Technology (MMIT)
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT) รุ่นที่ 10 ปี 2017
 หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program  
(DCP) รุ่น 194/2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program  
(ELP) รุ่น 10/2560
 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ. รุ่น 4)
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 25 เม.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 ก.ย. 2558 - 24 เม.ย. 2560
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริการการบิน
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2555 - 2558
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)



2552 - 2555

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผน
และควบคุมอุปกรณ์บริการ
บนเครื่องบิน
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.000023
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 21 ส.ค. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร UCLA Extension Executive Management
Program 2005, University Of California, Los Angeles USA
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP Segment 1-6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Developing CG Policy Statement  
(DGC)
 หลักสูตร Public Procurement Training System,
International Trade Centre (Phase 1-2) UNCTAD/WTO
 หลักสูตร Corporate Secretary Development Program
รุ่นที่ 9 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
 หลักสูตร Executive Development for Competitiveness
โครงการ Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลางส�ำหรับ
หน่วยงานด้านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ รุ่นที่ 4
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 2557 - 20 ส.ค. 2560 รองกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและก�ำกับกิจกรรม
องค์กร
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2555 - 2557
ผู้อำ� นวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
และฝึกอบรมบุคลากร
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2554 - 2555
ผู้อำ� นวยการใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ เนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จ�ำกัด  
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ทัวร์ เอื้องหลวง จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		
0.000041
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี
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นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี ลาออกจากนกแอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560
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ได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 ก.ค. 2558
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate University,
San Francisco, CA, USA
 ปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh, Pittsburgh,
PA, USA
 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 23 ประจ�ำปี 2559
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) ประจําปี 2554
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance
Program (FGP) รุ่น 3/2554
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 131/2553
 หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD
 CFO Becoming a Strategic Partner, University of Pennsylvania,
USA
 Senior Finance Management Program, Executive Development
International, UK
 วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพิเศษ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชา System Analysis คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 12 พ.ย. 2558 - 1 ส.ค. 2560 กรรมการ
ประธานกรรมการความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด
(มหาชน)
 ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CFO)
ธนาคารซีไอเอ็มบี จ�ำกัด (มหาชน)
 ส.ค. 2553 - พ.ค. 2557
กรรมการ (มีอํานาจลงนาม)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จ�ำกัด
 พ.ค. 2555 - ก.ค. 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท เวิร์ดลีส จ�ำกัด
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อิสต์เอเชีย จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา

นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ผูอ
้ ำ� นวยการใหญ่ฝา่ ยปฏิบตั กิ ารบิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรการบิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อ�ำนวยการภารกิจพิเศษ
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทดสอบและ
พัฒนาการบิน
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ    
บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
0.000046
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค. 2560
อายุ 58 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 1 ต.ค. 2559
ผู้อำ� นวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่  
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 พ.ย. 2558
รองผู้อำ� นวยการใหญ่ ฝ่ายซ่อมใหญ่
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 23 ก.พ. 2558 ผู้อำ� นวยการ ฝ่ายซ่อมบ�ำรุงอากาศยานระดับ
ฐานปฏิบัติการ และสถานี
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)            
 12 พ.ย. 2552 ผู้อำ� นวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่สำ� คัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 8  พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 3 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.000275
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง
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นางภัครา เรืองสิรเดโช

นายดนุช บุนนาค

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2560
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 Business Administration Entre preneur
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 เม.ย. 2559 - 24 ก.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 ต.ค. 2556 -  เม.ย. 2559
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริการผู้โดยสาร
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 ต.ค. 2555 -  ต.ค. 2556
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายสถานีต่างจังหวัด
    
และสถานีต่างประเทศ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
บริษัท โรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
กรรมการ  บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
กรรมการ  บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

ได้รับแต่งตั้งวันที่ 25 ก.ค. 2557
อายุ 54 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 Bachelor of Special Studies, Mathematics Cornell College,
USA
 Bachelor of Science in Systems Science and Engineering
Washington University at St. Louis, USA
 Master of Construction Management Washington University
at St. Louis, USA
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 ก.พ. 2557 - ก.ค. 2557 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่                        
สายรายได้เสริมองค์กร
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556 รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 ก.พ. 2554 - พ.ย 2555 กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจ
การบริการภาคพื้น
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ    ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.000052
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
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ที่ปรึกษากรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่

นางสุวิมล บัวเลิศ

เลขานุการบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งวันที่ 13 พ.ย. 2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
ได้รับแต่งตั้งวันที่ 18 ม.ค. 2560
รักษาการ รองกรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารทั่วไป ได้รับแต่งตั้งวันที่ 1 ต.ค. 2560
อายุ 56 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (Microbiology) Southern Illinois
University, USA
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (การสื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ผู้นำ� มีวิสัยทัศน์)
วิทยาลัยนักบริหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 195/2557
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical
Guide (ACPG) รุ่น 39/2560
 หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 13 พ.ย. 2555 - 17 ม.ค. 2560 ผู้อ�ำนวยการใหญ่
ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 2554 - 2555
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
 ปัจจุบัน กรรมการ
บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต โฮเต็ล จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์

รักษาการรองกรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
ได้รับแต่งตั้งวันที่  1 ต.ค. 2560
อายุ 52 ปี
การศึกษา/ประวัติอบรม
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท Master of Science in Managment Southern
Nazarene University, USA
ประวัติการท�ำงานในระยะเวลา 5 ปี
 1 พ.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด
 1 ต.ค. 2558 - 3 เม.ย. 2559 รักษาการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายขาย (SS)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย
และจัดจ�ำหน่าย ฝ่ายประเทศไทย,
อินโด และไชน่า
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556 ผู้อ�ำนวยการ อีสต์เอเชีย,
อเมริกา และฟิลิปปินส์
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
ไม่มี
บริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ
 ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด
 ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ดอนเมืองอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต
โฮเต็ล จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร     ไม่มี

223
THAI

ส�ำนักงานสาขา
AUCKLAND, NEW ZEALAND
AKLAA : MR. KARUN  SIRAROJANAKUL  
LEVEL 8, 23 CUSTOMS STREET EAST
CITIGROUP BUILDING, PO BOX 4559
AUCKLAND 1140, NEW ZEALAND

TKT/RSVN : (64-09) 377-3886
FAX
: (64-09) 379-8597
AIRPORT : (64-09) 256-8518
FAX
: (64-09) 256-8454

BANGALORE, REPUBLIC OF INDIA				
BLRAD : MR. PHIROMTIS THONGTHAEM NA AYUTTHAYA TKT/RSVN : (91-80) 4098-0396/97
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
FAX
: (91-80) 4098-0392
305, 3RD FLOOR EMBASSY SQUARE
AIRPORT : (91-80) 6678-3191
148 INFANTRY ROAD BANGALORE- 560 001, INDIA FAX
: (91-80) 6678-3192
			
BEIJING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA				
BJSAA : MR. ANAN  BUDKAEW
TKT
: (86-10) 8515-0088
UNITS 303-4, LEVEL 3, OFFICE TOWER W3
RSVN
: (86-10) 8515-1142
ORIENTAL PLAZA, NO.1 EAST CHANG AN AVENUE FAX
: (86-10) 8515-1134
DONG CHENG DISTRICT
AIRPORT : (86-10) 6459-8899
BEIJING, 100738 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FAX
: (86-10) 6459-0012
BRISBANE, AUSTRALIA				
BNEAA : MR. CHAWARIT THANASOMBATNANTH TKT/RSVN : (61-7) 3215-4700
: (61-7) 3215-4737
THAI AIRWAYS INTL BRISBANE
FAX
9/300 ANN ST.
AIRPORT : (61-7) 3860-4163
FAX
: (61-7) 3860-4328
BRISBANE QUEENSLAND 4000, AUSTRALIA
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BRUSSELS, BELGIUM
BRUSD : MRS. KATRIEN DEPAUW
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
21, AVENUE DE LA TOISON D'OR
1050 BRUSSELS, BELGIUM

TEL
: (32-2) 502-4447
FAX
: (32-2) 502-6947
e-mail : reservations@thaiairways.be
TKT/RSVN : (32-2) 502-4447
: (32-2) 502-6947
FAX
e-mail : reservations@thaiairways.be
			
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA				
TKT
: (82) 51-600-8183 / 84
PUSAD : MR. TIRAWATT  THONGPURK
RSVN
: (82) 51-600-8183 / 84
6TH FL. HYUNDAI MARINE & FIRE
FAX
: (82) 51-463-8564
INSURANCE B/D, 240 JUNGANG-DAERO,
DONG-GU, BUSAN, REPUBLIC OF KOREA 601-713 AIRPORT : (82) 51-941-8182
: (82) 51-941-8183
FAX
					
BODHGAYA, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)				
INPAC TRAVELS (INDIA) PVT LTD.
TEL
: (91-0631) 220-0124 / 220-1156
C/O MR CB SINGH
FAX
: (91-0542) 250-5353
GF, HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
DUMUHAN ROAD, BODHGAYA
DISTT GAYA, BIHAR, REPUBLIC OF INDIA
					
CHENNAI, REPUBLIC OF INDIA				
MAAAA  :  MR. NATAPOL  VANICHKUL
TKT/RSVN : (91-44) 4206-3311
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC., LTD.
FAX
: (91-44) 4206-3344
KGN TOWERS, 4th FLOOR, B WING
AIRPORT : (91-44) 2256-1928 / 1929
62 ETHIRAJ SALAI, EGMORE
FAX
: (91-44) 2256-1930
CHENNAI 600 015, REPUBLIC OF INDIA
						
CHENGDU, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA				
CTUAA : MISS PIRANUJ SOMBURANADHIRA
TKT/RSVN : (86-28) 8666-7575 / 8666-7171
ROOM 02-03, 12th FLOOR OF TOWER 1,
FAX
: (86-28) 8666-9371
CENTRAL PLAZA 8 SHUNCHENG AVENUE,
AIRPORT : (86-28) 8520-5842 / 8520
CHENGDU, SICHUAN PEOPLE'S REPUBLIC
FAX
: (86-28) 8520-5840
OF CHINA
COLOMBO, SRI LANKA				
CMBAA : MR. NARINTORN SUKKASEAM
TKT/RSVN : (94-11) 730-7100-05
NBR 03, SIR EARNEST DE SILVA MAWATHA
FAX
: (94-11) 266-7891
COLOMBO 3, SRI LANKA
AIRPORT : (94-11) 225-2057
FAX
: (94-11) 225-2861
COPENHAGEN, DENMARK				
CPHAA : MR. NATTHAKORN  CHUNHACHA
TKT
: (45-33) 750-190
RAADHUSPLADSEN 16
RSVN
: (45-33) 750-120
DK-1550 COPENHAGEN V
FAX
: (45-33) 750-180
DENMARK
AIRPORT : (45-32) 521-225
FAX
: (45-32) 523-052

DELHI, REPUBLIC OF INDIA				
DELAA : MR. THAMANOON KUPRASERT
TKT/RSVN : (91-11) 4149-7777
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
: (91-11) 4149-7788
THE AMERICAN PLAZA
AIRPORT : (91-11) 2565-2413 / 2565-2796
HOTEL INTERCONTINENTAL EROS, NEHRU PLACE FAX
: (91-11) 2565-2788
NEW DELHI 110 019, REPUBLIC OF INDIA
					
DENPASAR, INDONESIA				
DPSAD : MR. NARONGRAT  SITTHI
TKT/RSVN : (62-361) 288-141
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (62-361) 288-063
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL, GROUND FLOOR AIRPORT : (62-361) 935-5064
JL. HANG TUAH, SANUR - BALI 80032
FAX
: (62-361) 935-5063
INDONESIA
					
DHAKA, BANGLADESH				
DACAA : MR. SATIT DUMRERNG
TKT
: (88-02) 887-9131-45 EXT 502
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.LTD RSVN
: (88-02) 887-9131-45 EXT 501
SPL WESTERN TOWER, LEVEL-9, SPACE-903,
FAX
: (88-02) 887-9146
186 BIR UTTAM MIR SHAWKAT ALI ROAD,
AIRPORT : (88-02) 890-1807 / 1809 / 1812
TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208,
FAX
: (88-02) 890-1813
BANGLADESH
					
DUBAI, U.A.E.				
DXBAA : MR. CHANTOUCH  SRINILTA
TKT/RSVN : (971-4) 268-1701
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (971-4) 266-5498
NO.1 BU HALEEBA PLAZA, SHOP NO. 1
AIRPORT : (971-4) 224-4305
AL MURAQQABAT ROAD, DEIRA
FAX
: (971-4) 224-5716
P.O. BOX 13142, DUBAI - U.A.E.
					
FRANKFURT, GERMANY				
FRAAA : MR. PATAPONG  NA NAKORN
TKT
: (49-69) 92874-446
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
RSVN
: (49-69) 92874-444
ZEIL 127
FAX
: (49-69) 92874-222
60313 FRANKFURT, GERMANY
AIRPORT : (49-69) 69070-931
FAX
: (49-69) 692-981
						
FUKUOKA, JAPAN				
FUKAD : MR. SWASDIART  PANIKABUTR
TKT/RSVN : 0570-064-015
HINODE FUKUOKA BUILDING
(Call Center for local calls only)
12-1, TENJIN 1, CHUO-KU
FAX
: (81-92) 734-9480
FUKUOKA, 810-0001 JAPAN
AIRPORT : (81-92) 477-7870
FAX
: (81-92) 477-0345
					
GUANGZHOU, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA				
CANAA : MR. WICHIAN SRISINTHARAKUN
TKT/RSVN : (86-20) 8365-2333 EXT 5
G3, WEST WING, THE GARDEN HOTEL
FAX
: (86-20) 8365-2300 / 2488
368 HUANSHI DONGLU, GUANGZHOU 510064
AIRPORT : (86-20) 8613-5310 / 8612-3866
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
FAX
: (86-20) 8613-5315
					
HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM				
HANAA : MR. JUCKSAWAT KITISOOK
TKT
: (84-4) 3826-7921
RSVN
: (84-4) 3826-7922
1st & 3rd FLOOR, HANOI LAKE VIEW BUILDING
28 THANH NIEN ROAD, TAY HO DISTRICT, HANOI FAX
: (84-4) 3826-7394
VIETNAM
AIRPORT : (84-4) 3884-0530
FAX
: (84-4) 3886-5574
					
HO CHI MINH CITY, SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM				
SGNAA : MR. RATAPONG YANYONG
TKT/RSVN : (84-8) 3822-3365  EXT 5117
UNITE 102, SAIGON TOWER OFFICE BUILDING FAX
: (84-8) 3824-3361
29 LE DUAN BOULEVARD, BEN NGHE WARD,
AIRPORT : (84-8) 3547-0300
DIST. 1, HO CHI MINH CITY,
FAX
: (84-8) 3547-0301
SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
					
HONG KONG, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			
HKGAA : MR. CHETSENI  DHANARAJATA
TKT
: (852) 2179-7700
24A UNITED CENTRE
FAX
: (852) 2529-0132
95 QUEENSWAY, HONG KONG
RSVN
: (852) 2179-7777
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
FAX
: (852) 2179-7661
AIRPORT : (852) 2769-7421
FAX
: (852) 2382-4595
					

HYDERABAD, REPUBLIC OF INDIA				
HYDAA : **VACANT**
TKT/RSVN : (91-40) 2333-3030 EXT 110
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
: (91-40) 2333-3003
6-3-249/6, ROAD NO. 01, BANJARA HILLS
AIRPORT : (91-40) 6660-5022
HYDERABAD - 500034, REPUBLIC OF INDIA
FAX
: (91-40) 6662-2003
					
GSA ISLAMABAD, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN				
ISBAA : ** VACANT **
RSVN
: (92-51) 227-2140
OFFICE NO 3, 4 HOLIDAY INN ISLAMABAD HOTEL
: (92-51) 227-2141
ISLAMABAD, PAKISTAN
FAX
: (92-51) 282-3735
AIRPORT : (92-51) 578-1409 / 411
FAX
: (92-51) 578-1410
					
JAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA				
JKTAA : MR. WEERAWAT  SWASDIBUDTRA
TKT/RSVN : (62-21) 390-3588
WISMA NUSANTARA BUILDING 26th FLR
FAX
: (62-21) 390-4318 / 316-2144
JL. MH. THAMRIN NO. 59
AIRPORT : (62-21) 550-2442-3
JAKARTA 10350 INDONESIA
FAX
: (62-21) 550-2442-3
					
KARACHI, PAKISTAN				
KHIAA : MR. KANAPORN  APINONKUL
TKT/RSVN : (92-21) 3279-2294 / 3278-8000
OFFICE NO.901-9 TH FLOOR EMERALD TOWER FAX
: (92-21) 3279-1934
PLOT NO. G -19-BLOCK 5 CLIFTON
AIRPORT : (92-21) 457-0847 / 907-1472
KARACHI, PAKISTAN      
FAX
: (92-21) 457-3009
					
KATHMANDU, NEPAL				
KTMAA : MR. PEERAPONG  JUTAGANOON
TKT/RSVN : (977-1) 422-4387 / 3565 / 5084
ANNAPURNA ARCADE, DURBAR MARG
FAX
: (977-1) 422-1130
AIRPORT : (977-1) 411-3293
KATHMANDU, NEPAL
: (977-1) 411-3287
FAX
					
KOLKATA, REPUBLIC OF INDIA				
TKT/RSVN : (91-33) 3982-7000
CCUAD : MR. KRRIS  THEERARAK
APEEJAY HOUE , 6th Floor, Block-A
FAX
: (91-33) 3982-7197
15 Park Street, KOLKATA - 700016,
AIRPORT : (91-33) 2511-8931
REPUBLIC OF INDIA
FAX
: (91-33) 2511-8033
e-mail : tgkilkata@thaiccu.com
KUALA LUMPUR, MALAYSIA				
KULAA : MR. TISHTI  SUMITRA
TKT/RSVN : (60-3) 2034-6900, 2034-6999
SUITE 30.01, 30th FLOOR, WISMA GOLDHILL
FAX
: (60-3) 2034-6891
67 JALAN RAJA CHULAN
AIRPORT : (60-3) 8787-3522
50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
FAX
: (60-3) 8787-3511
					
KUNMING, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA				
KMGAD : MR. NOPPORN  KANCHANAMANEE
TKT/RSVN : (86-871) 6351-1515
2nd, FLOOR, ATTACHED BUILDING OF JINJIANG FAX
: (86-871) 6316-7351
HOTEL NO. 98 BEIJING ROAD, KUNMING,
AIRPORT : (86-871) 6708-5520
YUNNAN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
FAX
: (86-871) 6708-5519
					
GSA LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN				
LHEAA : ** VACANT **
TKT
: (92-042) 3630-9791-4
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. RSVN
: (92-042) 3637-3377
9-A, DAVIS ROAD, GRAND HOTEL &
FAX
: (92-042) 3636-8690
TOWER BUILDING LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC AIRPORT : (92-042) 3661-1514/15
OF PAKISTAN
FAX
: (92-042) 3661-1513
					
LONDON, UNITED KINGDOM				
LONAA : MISS  NONTHAKORN TRAKULPA
TKT
: (44) 207-491-7953
41 ALBEMARLE STREET
FAX
: (44) 207-907-9555
LONDON, W1S 4BF, UNITED KINGDOM
RSVN
: (44) 330-400-4022
FAX
: (44) 207-409-1463
AIRPORT : (44-020) 8976-7915
FAX
: (44-020) 8976-7911
MANILA, PHILIPPINES				
MNLAA : MR. POLAPAT  NEELABHAMORN   
TKT
: (63-2) 580-8446-8
COUNTRY SPACE 1 BUILDING SEN. GIL J.
RSVN
: (63-2) 580-8441
PUYAT AVENUE MAKATI CITY, PHILIPPINES
FAX
: (63-2) 580-8484
AIRPORT : (63-2) 834-0366-68
FAX
: (63-2) 879-5265
MELBOURNE, AUSTRALIA				
MELAA : MR. LAWIT SAWADIRAK
TKT
: (61-3) 8662-2200
3rd FLOOR, 250 COLLINS STREET
RSVN
: (61-3) 8662-2255
MELBOURNE, VICTORIA 3000
FAX
: (61-3) 9650-7003
AUSTRALIA
AIRPORT : (61-3) 9338-8954
FAX
: (61-3) 9335-3608

MILAN, REPUBLIC OF ITALY				
MILAA : MRS. APHITCHAYA  SAISA-ARD
TKT/RSVN : (39-02) 864-51710
VIA AMEDEI, 15
FAX
: (39-02) 864-51711
20123 MILAN, REPUBLIC OF ITALY
AIRPORT : (39-02) 748-67911
FAX
: (39-02) 748-60470
					
GSA MOWCOW, RUSSIAN FEDERATION AND C.I.S. 			
MOWAA : MR. VICHAYA  SINGTOROJ
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
40/2 PRECHISTENKA STREET
BUILDING 1, ENTRANCE 1, OFFICE 8
MOSCOW 119034
					
GSA MUMBAI, REPUBLIC OF INDIA				
BOMAA : MR. TANAWAT  HIRANYALEKHA  
TKT/RSVN : (91-22) 6637-3777
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (91-22) 6637-3738
MITTAL TOWERS, A WING, GROUND FLOOR 2A AIRPORT : (91-22) 6685-9219 / 20 / 21
NARIMAN POINT, MUMBAI - 400021
REPUBLIC OF INDIA
					
MUNICH, GERMANY				
MUCAA : MR. THONGCHAI TUNGKASAREERUK TKT/RSVN : (49-89) 2420-7010
BAYER KARREE BAYERSTRASSE 83
FAX
: (49-89) 2420-7070
80335 MUNICH, GERMANY
AIRPORT : (49-89) 9759-2670 / 71
FAX
: (49-89) 9759-2676
GSA MUSCAT, SULTANATE OF OMAN				
MCTAA : ** VACANT **
TKT/RSVN : (968) 2465-4195-96 / 79
: (968) 2465-9765
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
AIRPORT : (968) 2451-9874
GSA BAHWAN TRAVEL AGENCIES
: (968) 2451-0524
ALRAWAQ BUILDING NO. 10/1 BLOCK 205, PLOT 20 FAX
WAY NO. 207 STREET 7, ALQURUM
MUSCAT SULTANATE OF OMAN
					
NAGOYA, JAPAN				
NGOAA : ** VACANT **
TKT/RSVN : (81-52) 963-8586
FAX
: (81-52) 963-8588
SOUTH HOUSE 9F, 6-29, NISHIKI 3-CHOME
AIRPORT : (81-56) 938-1024
NAKA-KU, NAGOYA 460-0003, JAPAN
: (81-56) 938-1023
FAX
OSAKA, JAPAN				
RSVN
: (81-06) 6202-5161
OSAAA : MR. WEERAWAT  RATTANA
FAX
: (81-06) 6202-4758
SUMITOMOSEIMEI YODOYABASHI BUILDING
4-1-21 KITAHAMA, CHUO-KU
AIRPORT : (81-072) 456-5140
FAX
: (81-072) 456-5144
OSAKA 541-0041, JAPAN
					
TKT/RSVN : (47) 2311-8888
OSLO, NORWAY
FAX
: (47) 2311-8880
OSLAD : MISS PLOYPAILIN  PAMON-MONTRI
AKERSGT. 32 4th FLOOR
AIRPORT : (47) 9481-0985
0180 OSLO, NORWAY
FAX
: (47) 6482-0590
					
PARIS, FRANCE				
PARAA : MR. VIRUJ  RUCHIPONGSE
TKT
: (33-1) 5568-8060
TOUR OPUS 12
FAX
: (33-1) 4090-7165
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
AIRPORT : (33-1) 4862-4130
92914 LA DEFENSE CEDEX
FAX
: (33-1) 4864-6267
FRANCE
					
PENANG, MALAYSIA				
PENAD : ** VACANT **  
TKT
: (604) 226-7000
LEVEL 3 BURMAH PLACE
FAX
: (604) 226-6821
142-L BURMAH ROAD
RSVN
: (604) 226-6000
10050 PENANG, MALAYSIA
FAX
: (604) 226-1857
AIRPORT : (604) 643-9491
FAX
: (604) 644-3657
PERTH, AUSTRALIA				
PERAD : MISS PHANIT KONGSIN
TKT
: (61-8) 9265-8201
LEVEL 4, ST MARTINS TOWER
RSVN
: (61-8) 9265-8202
44 ST GEORGE'S TERRACE
FAX
: (61-8) 9265-8260
PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000
AIRPORT : (61-8) 9477-1099
FAX
: (61-8) 9479-2113
					
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA				
PNHAA : MRS. CHATIYA APINYANUKUL  
TKT/RSVN : (855-23) 214-359-61
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
FAX
: (855-23) 214-369
9-14B, REGENCY BUSINESS COMPLEX B
AIRPORT : (855-23) 303-868
294 MAO TSE TOUNG BLVD.
FAX
: (855-23) 890-239
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
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ROME, REPUBLIC OF ITALY				
ROMAA : MR. WAROTE  INTASARA
TKT/RSVN : (39-6) 4781-3304
50, VIA BARBERINI
FAX
: (39-6) 4746-449
00187 ROME, REPUBLIC OF ITALY
AIRPORT : (39-6) 6501-0703 / 773
FAX
: (39-6) 6501-0297
					
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA				
SELAA : MR. SUTTICHOKE  RODLEECHIT
TKT
: (82-2) 3707-0133
15TH FL., HANHWA FINANCE CENTER-TAEPYUNGRO FAX
: (82-2) 3707-0155
92 SEJONG DAERO, JUNG-GU
RSVN
: (82-2) 3707-0011
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, 04525
FAX
: (82-2) 755-5251
AIRPORT : (82-32) 744-3571-4
FAX
: (82-32) 744-3577
SHANGHAI, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA				
SHAAA : MISS PATSAMON  SINGHA-UDOM
TKT/RSVN : (86-21) 3366-4111
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
FAX TKT : (86-21) 3366-4020
SHANGHAI OFFICE UNIT 2302,
FAX RSVN : (86-21) 3366-4010
CHONG HING FINANCE CENTER
AIRPORT : (86-21) 6834-6803
288 NANJING ROAD (WEST)
FAX
: (86-21) 6834-6802
SHANGHAI 200003, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA		
					
SINGAPORE				
SINAA : MR. NIVAT  CHANTARACHOTI
TKT/RSVN : (65) 6210-5000
100 CECIL STREET  #02-00
FAX
: (65) 6223-9005
THE GLOBE, SINGAPORE 069532
AIRPORT : (65) 6542-8333
FAX
: (65) 6542-0179
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STOCKHOLM, SWEDEN				
TKT/RSVN : (46-8) 5988-3600
STOAA : MRS. PORNSRI CHOTIWIT  
: (46-8) 5988-3690
DROTTNINGGATAN 33, BOX 1118
FAX
STOCKHOLM, SWEDEN
AIRPORT : (46-8) 5988-3680
: (46-8) 5988-3693
FAX
					
SYDNEY, AUSTRALIA				
: (61-2) 1300-651-960 / 9844-0929
SYDAA : MR. SERN  CHUPIKULCHAI
TKT
: (61-2) 9844-0936
75 PITT STREET, SYDNEY
FAX
: (61-2) 1300-651-960 / 9844-0999
NEW SOUTH WALES 2000
RSVN
: (61-2) 9844-0936
AUSTRALIA
FAX
AIRPORT : (61-2) 9844-0939 / 9669-3033
: (61-2) 8339-1176
FAX
TAIPEI, TAIWAN				
TKT
: (886) 2-8772-5222  EXT. 711
TPEAA : MR. WIT  KITCHATHORN
7F, NO. 308, SEC. 2, BADE ROAD,
FAX TKT : (886) 2-2776-7656
RSVN
: (886) 2-8772-5111
TAIPEI 10492 TAIWAN
FAX RSVN : (886) 2-8772-7200
AIRPORT : (886) 3383-4131
: (886) 3383-4395
FAX
					
GSA TEHRAN, IRAN				
THRAA : MR. CHANTOUCH  SRINILTA (ACTING) TKT/RSVN : (98-0) 21 4296-7700
: (98-0) 21 2266-1067
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
AIRPORT :
No.1, MIREMAD ST., MOTAHARI AVE.,
:
TEHRAN, IRAN
FAX
		
TOKYO, JAPAN				
TYOAA : MR. ARNUPHAP  KITTIKUL
TKT/RSVN : (81-3) 3503-3311
1-5-1 YURAKUCHO, CHIYODA-KU
FAX
: (81-3) 3503-3323
TOKYO 100-0006, JAPAN
AIRPORT : (81-4) 7634-8329
(NRT)
FAX
: (81-4) 7634-8328
AIRPORT : (81-3) 3747-0327
(HND)
FAX
: (81-3) 3747-0318
VIENNA, REPUBLIC OF AUSTRIA & EASTERN EUROPE 				
VIEAA : MISS CHONNAKARN AKRAPREEDEE
TEL
: (431) 586-8309
ECKPER GASSE 20-22
FAX
: (431) 586-8198
1180 VIENNA, AUSTRIA
e-mail : thai-vie@aon.at
					
VIENTIANE, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC				
TKT/RSVN : (856-21) 222-527
VTEAD :  MISS PARINEE CHANTHRAKUPT
FAX
: (856-21) 216-143
M & N BUILDING, GROUND FLOOR
ROOM NO. 70/101-103
AIRPORT : (856-21) 512-024
FAX
: (856-21) 512-096
SOUPHANOUVONG AVENUE
VIENTIANE, LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
					

VARANASI, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)				
TOP TRAVEL AND TOURS (P) LTD.
TEL
: (91-0542) 329-5158
GF-3, R.H. TOWERS, THE MALL
FAX
: (91-0542) 250-5353
VARANASI CANTT, VARANASI - 221001
UTTAR PRADESH, REPUBLIC OF INDIA
XIAMEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA				
XMNAA  :   MR. PRASERT TANHANSA
TKT/RSVN : (86-592) 226-1688
UNIT C 23 RD FLOOR, INTERNATIONAL PLAZA, FAX
: (86-592) 226-1678
NO.8 LUJIANG ROAD, XIAMEN, 361001
AIRPORT : (86-592) 573-0558
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
FAX
: (86-592) 573-0578
					
YANGON, UNION OF MYANMAR 				
RGNAA : MR. VUTICHAI KAMPANARTSANYAKORN TKT/RSVN : (95-9) 541-9549
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
AIRPORT : (95-1) 533-173
UNIT 01,03, LEVEL11, TOWER 1,
FAX
: (95-1) 533-172
HAGL MYANMAR CENTRE
192 KABA AYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
					
ZURICH, SWITZERLAND				
ZRHAA  :  MR. ATHIWAT  KRISNAMPOK
TKT/RSVN : (41-44) 215-6500
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX
: (41-44) 212-3408
BAHNHOFSTRASSE 67 / SIHLSTRASSE 1
AIRPORT : (41-43) 816-4323
8001 ZURICH, SWITZERLAND
FAX
: (41-43) 816-4590

ส�ำนักงานภายในประเทศ
CHIANGMAI, THAILAND
CNXSD : MRS. PUANGPETCH KULTHAWEE
TKT
240 PRAPOKKLAO ROAD,
FAX
AMPHUR MUANG, CHIANGMAI 52000, THAILAND RSVN
FAX
AIRPORT
FAX
UDONTHANI, THAILAND
224 UDON-NONGBUALAMPHU ROAD,
T.MAKKANG, MUANG, UDONTHANI 41000,
THAILAND

: (053) 920-920
: (053) 920-990
: (053) 920-999
: (053) 920-995
: (053) 201-286
: (053) 922-162

TKT/RSVN : (042) 246-567, 246-697, 243-222
FAX
: (042) 243-309

PATTAYA, THAILAND			
PYXSD : MISS WANIDA SARIDDICHAINANTA
e-mail : pyxsd@thaiairways.com
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
TKT/RSVN : (038) 420-995-7
DUSIT RESORT, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD
FAX
: (038) 420-998
PATTAYA CITY, CHONBURI 20150, THAILAND
HATYAI, THAILAND
HDYSD : MR. KITTISAK PINMUANG (Acting)
11/206-207 PRACHAYINDEE ROAD      
HATYAI, SONGKHLA 90110, THAILAND
PHUKET, THAILAND
HKTSD : MR. KITTISAK PINMUANG
78 RANONG ROAD, TAMBON TALAD NUE
MUANG DISTRICT, PHUKET 83000, THAILAND

TKT/RSVN : (074) 233-433
FAX
: (074) 232-392  

TKT   
FAX   
RSVN
FAX   
AIRPORT
FAX   

: (076) 360-400
: (076) 360-487-8
: (076) 360-444
: (076) 360-485-6
: (076) 351-216
: (076) 327-423

THAI OFF LINE OFFICE ADDRESS
PATTAYA, THAILAND			
PYXSD : MISS WANIDA SARIDDICHAINANTA
e-mail : pyxsd@thaiairways.com
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
TKT/RSVN : (038) 420-995-7
DUSIT RESORT, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD
FAX
:(038) 420-998
						

