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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น
สายการบินแห่งชาติ ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม (National Premium Airline) โดยมีกลยุทธ์
ที่สำ�คัญ คือ
1. การเร่งทำ�กำ�ไรเพิ่มจากการตลาดเชิงรุกและมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit)
2. การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
เช่น ธุรกิจบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน ธุรกิจการบริการคลังสินค้า
ธุรกิจครัวการบิน เป็นต้น
3. การสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
(Customer Experience)
4. การดำ�เนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Technology) และ
5. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ (Effective Human Capital Management)
ซึง่ กลยุทธ์ทงั้ 5 ด้านดังกล่าวจะช่วยสร้างให้บริษทั ฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว (Sustainable
Growth)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำ�เนินงาน
และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกิจการขนส่งทางอากาศซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้สัมผัสประสบการณ์ การบินที่โดดเด่น งดงาม
ผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้นโยบายการบริการจากใจ (Service from the Heart)
ให้ ก ารบริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า เต็ ม เปี่ ย มด้ ว ยคุ ณ ภาพและความสะดวกสบายตลอดเส้ น ทางบิ น
และเป็นการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันเพือ่ สร้างผลกำ�ไรทีเ่ พิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการในหน่วยธุรกิจ และกิจการอืน่ ๆ บริษทั ฯ มีนโยบายเพิม่ มูลค่า ขยายโอกาสทางธุรกิจ และ
มุ่งสร้างผลกำ�ไร ทั้งบริการคลังสินค้า บริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน รวมถึงธุรกิจครัวการบิน
ซึ่งมีทั้งการดำ�เนินงานโดยบริษัทฯ เอง และการร่วมดำ�เนินการกับหน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจของพนักงานทุกฝ่ายส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
สายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ ที่ได้ทำ�การสำ�รวจความคิดเห็นจากนักเดินทาง
กว่ า 20.63 ล้ า นคนทั่ ว โลกที่ มี ก ารเดิ น ทางโดยสายการบิ น ต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ ม ากถึ ง 335
สายการบิน ไม่ว่าจะเป็น รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก

THAI

9

นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
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(World’s Best Economy Class) โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 รางวัลอันดับ 1
สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa)
ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน รวมทั้งยังได้รับรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหาร
สำ�หรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering) โดยบริษัทฯ
ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นการยืนยันถึงคุณภาพในการบริการ
ของบริษัทฯ ในฐานะสายการบินยอดเยี่ยมของโลก คือ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น 1
ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airline 2018) รางวัลเหล่านี้ ถือเป็น
รูปธรรมของสัมฤทธิ์ผลแห่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นสายการบินแห่งชาติที่มีคุณภาพ
ยอดเยี่ยม (National Premium Airline)
ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ว่ า ธรรมาภิ บ าลและจริ ย ธรรมจะเป็ น เครื่ อ งมื อ สำ� คั ญ ที่ จ ะทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ
มีความเข้มแข็งจากภายใน อันจะนำ�ไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน ผมในนามคณะกรรมการบริษทั ฯ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานการบินไทย ขอให้ความมั่นใจว่า ทุกการดำ�เนินงานจะเป็นไปภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ดี โปร่งใสและซื่อสัตย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจัดทำ� คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(Code of Conduct) โดยรวบรวมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติ
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนศึกษา ทำ�ความเข้าใจ
และใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ประกาศใช้ในเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้ง
ยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2561 (CG Day 2018) เพื่อส่งเสริม
ให้ทุกคนนับตั้งแต่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมถึงพนักงานทุกคน
ของบริษทั ฯ มีการบริหารงานและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี ธี รรมาภิบาล
จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และได้มอบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ศึกษาแนวทางการดำ�เนินโครงการองค์กรคุณธรรม เพือ่ ให้บริษทั ฯ
เป็นองค์กรคุณธรรม หรือ “การบินไทยคุณธรรม” ได้สำ�เร็จ ภายในปี 2562 – 2563 และ
จากการร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ
ได้รับผลการประเมินตามโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี
2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ที่สถาบัน
กรรมการบริษัทไทยจัดทำ�ขึ้น อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ รวมทั้งได้รับรางวัลเครื่องหมาย 5 ดาวจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ เป็นสิ่งยืนยันถึงการบริหารจัดการที่ให้ความสำ�คัญ
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกลุม่ ต่างๆ เพือ่ สร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
พร้อมสำ�หรับการขับเคลื่อนบริษัทฯ ด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืนอีกครั้ง

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการ
14 มีนาคม 2562

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
14 มีนาคม 2562
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รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ดา้ น กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสีย่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการสอบทาน
ความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน ปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และ นายรัฐพล ภักดีภมู ิ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ธำ�รงธรรมวงศ์ ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง
รวม 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมตามที่กำ�หนดไว้ 9 ครั้ง และเป็นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยการประชุมทุกครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555
แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ การเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นทีส่ �ำ คัญและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยมีสาระสำ�คัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึง
รายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้บริหารสายการเงินและการบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผย
ข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่ส�ำ คัญ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
ของผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ ได้พจิ ารณาคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ขอความเห็นผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและ
เปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรายการปรับปรุงบัญชีที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือ
เกี่ยวกับเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินงวดปัจจุบัน
ที่ผู้ใช้งบการเงินควรทราบ รวมทั้งได้ติดตามการดำ�เนินการและการตอบชี้แจงหนังสือถึงฝ่ายจัดการ (Management Letter)
ของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง

2. การสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทำ�แบบประเมิน
การควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำ�หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway
Commission : COSO 2013
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าชีแ้ จงและร่วมหารือในวาระ
ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญ
นอกจากนี้ ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยง
ทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดำ�เนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี

3. การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ใ ห้แนวทางในการจัดทำ� แผนการตรวจสอบและได้ พิจ ารณาอนุ มัติ แ ผนการตรวจสอบของ
สำ�นักงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้อนุมัติแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งได้มีการประเมิน
และปรับปรุงกรอบความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน (Competency Framework) และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รับทราบ
ผลการดำ�เนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสำ�นักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
12

AR 2018

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนำ�ในการดำ�เนินการแก้ไขสำ�หรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบทีม่ นี ยั สำ�คัญ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร
มีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ได้รายงานเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทราบด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบประมาณประจำ�ปีของสำ�นักงานการตรวจสอบภายใน ประเมินความเพียงพอและ
ความเหมาะสมของทรัพยากร อนุมตั ดิ ชั นีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน พิจารณาความดีความชอบประจำ�ปีของผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ส�ำ นักงาน
การตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้รบั ทราบผลการดำ�เนินโครงการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในจากบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก
ซึง่ สรุปได้วา่ งานตรวจสอบภายในของสำ�นักงานการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสำ�หรับการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และได้สนับสนุนให้ส�ำ นักงานการตรวจสอบภายในเพิม่ บทบาทในการเป็นผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา
แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นทีป่ รึกษาในคณะทำ�งานเตรียมการเพือ่ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition – CAC) ของบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาคณะทำ�งานจัดทำ�แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เป็นต้น

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม และรับทราบรายงานจากสำ�นักเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำ�หน้าที่ กำ�กับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำ�กับติดตามดังกล่าว

5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำ�รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และเป็นรายการทีก่ ระทำ�โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูล
รายการระหว่างกันว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

6. กฎบัตรและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองตามแนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง
ปี 2555) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล ผลการประเมินสรุป
ได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2562
จากการดำ�เนินการ ตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ�
งบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทำ�ธุรกรรมรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เป็นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความยึดมัน่
ในความถูกต้อง เทีย่ งธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25 กุมภาพันธ์ 2562
THAI
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รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ประจำ�ปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในด้าน
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ละกำ�กับดูแลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทำ�แผนงานประจำ�ปี
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดำ�เนินการเรื่อง
การร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน และการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ สังคม โดยในปี 2561 ได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้
แบ่งเป็น ระเบียบวาระเพือ่ พิจารณาจำ�นวน 9 เรือ่ ง และระเบียบวาระเพือ่ ทราบ 14 เรือ่ ง สรุปได้ดงั นี้

1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม
ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กำ�กับดูแลและ
มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการจัดทำ�คูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ จี นแล้วเสร็จ และประกาศใช้ในเดือนกันยายน
2561 โดยนำ�เอาจรรยาบรรณการบินไทย คู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
บริษทั จดทะเบียน ฉบับปี 2560 รวมทัง้ ได้ศกึ ษาหลักธรรมาภิบาลของบริษทั อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นตัวอย่างทีด่ ี มาประกอบการเรียบเรียง
ขึ้นใหม่ และได้กำ�กับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน กำ�กับดูแล
ให้บริษทั ฯ มีการดำ�เนินงานตามแนวทางการประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้ทบทวน
อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมได้พจิ ารณาหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี สำ�หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code : CG Code) และมีมติรับทราบสรุปการปฏิบัติตาม CG Code ตามที่สำ�นักเลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นผู้ประเมินในเบื้องต้น
และนำ�เสนอ โดยเห็นควรให้ฝ่ายจัดการรับไปทบทวนการนำ�หลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล
ประจำ�ปี 2561 (CG Day 2018) โดยเป็นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมกระตุ้นเตือนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีการ
บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งร่วมมือกัน
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือ่ เสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยได้จดั กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล
ประจำ�ปี 2561 โดยครอบคลุมพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีท่ ส่ี �ำ นักงานใหญ่ การบินไทย ศูนย์ปฏิบตั กิ าร การบินไทย ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และที่ฝ่ายช่าง ดอนเมือง โดยในกิจกรรมฯ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคม และกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ได้เป็นผู้นำ�พนักงานร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่นปฏิบัติ
ตามคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้บริษทั ฯ เป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล นำ�มาซึง่ ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
และประเทศชาติ โดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม และกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ได้รว่ มเสวนา
ในหัวข้อ การบินไทย โปร่งใส เป็นธรรม อีกด้วย
นอกจากนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ยังได้มอบหมายให้สายทรัพยากรบุคคลร่วมกับ
สำ�นักเลขานุการบริษัทฯ และฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำ�เนินโครงการ การบินไทย
คุณธรรม เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำ�เนินธุรกิจ ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ

2. การดำ�เนินการเรื่องการร้องเรียนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบจะส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ
รวมถึงพนักงาน ดังนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม จึงเน้นถึงความสำ�คัญต่อการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ หากได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำ�สั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการ
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ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจะส่งเรื่องดังกล่าวให้สำ�นักงานการตรวจการองค์กรรับไปดำ�เนินการตามระเบียบ
บริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คำ�สั่งบริษัท หรือ
ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 ซึ่งในปี 2561 มีเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
และบุคคลภายนอก จำ�นวน 72 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลความผิดทางวินัย จำ�นวน 23 เรื่อง ไม่มีมูลความผิด จำ�นวน
45 เรื่อง ไม่เป็นเรื่องร้องเรียน จำ�นวน 4 เรื่อง และสนับสนุน/ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน
เพื่อให้พนักงานรับทราบและเป็นการปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและ
ประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำ�เสมอ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Bulletin Intranet Facebook Line E-mail ของพนักงาน และ Website ของบริษัทฯ และเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันของสำ�นักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยในปี 2561 ยังได้แต่งตั้งคณะทำ�งานเตรียมการสำ�หรับการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพื่อศึกษาข้อมูล
และแนวทางในการดำ�เนินการต่างๆ เพื่อให้การจัดทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
และการจัดทำ�เอกสารหลักฐานประกอบ เพือ่ ยืน่ ขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. การส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสำ�คัญในการสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำ�เนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ภายใต้กรอบการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยในปี 2561 มีการดำ�เนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการความร่วมมือที่สำ�คัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ความร่วมมือ
โครงการพัฒนาสินค้า OTOP รวมถึงการสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงการดำ�เนินงานให้เป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมผ่านโครงการสำ�คัญ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบิน โครงการคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร และการเข้าร่วม
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) รวมทั้งได้พิจารณาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย (Waste Management) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเตรียมการแต่งตั้งคณะทำ�งานขึ้นชุดหนึ่ง
เพื่อดำ�เนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย โดยให้จัดทำ�แผนการดำ�เนินงานและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมพิจารณาต่อไป ในส่วนการดำ�เนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทั ฯ จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการเดินทางสำ�หรับทีมกู้ภัยจากต่างประเทศในการ
ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดในถ้ำ�หลวง ขุนน้ำ�นางนอน จังหวัดเชียงราย การจัดเที่ยวบินพิเศษนำ�ผู้แสวงบุญฮัจญ์สู่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ร่วมกับมูลนิธิแอร์บัส จัดกิจกรรม “ปันรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ส่งมอบกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ โทสมาสเตอร์คาราวาน
เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผูน้ �ำ ให้แก่เยาวชน โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัด
สระแก้ว โครงการด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กิจกรรมวิ่งการกุศล
“Run for Life” สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโครงการ “ไมล์ปันสุข” เพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อสมทบทุน
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

พลอากาศเอก
(ตรีทศ สนแจ้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
18 กุมภาพันธ์ 2562
THAI
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รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2561
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
จำ�นวน 4 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีผแู้ ทนฝ่ายบริหารเป็นเลขานุการฯ โดยมีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการสรรหากรรมการ
บริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ขน้ึ ไป รวมถึงกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ให้ความสำ�คัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการต่างๆ ในบริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ งจำ�นวนคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
คุณสมบัติกรรมการฯ ในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้อง (Skill Matrix) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
บริษทั ฯ ให้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ให้มคี วามเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอืน่ ๆ นอกจากนัน้ ยังได้ด�ำ เนินการเพือ่
สรรหากรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ตามคุณสมบัติท่กี ำ�หนดให้เข้ามาปฏิบัติงาน
ได้ตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของบริษทั ฯ เพือ่ ขับเคลือ่ นและพัฒนาบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด
ตลอดปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้ 17 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสำ�คัญของการประชุมได้
ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ Core Skills และ Specific Skills ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ
และเชือ่ มโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
2. สรรหาบุคคลทีค่ ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตาม Skill Matrix เพือ่ เสนอชือ่ เป็นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ มีต�ำ แหน่งว่างลง หรือครบวาระ
ให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษทั ฯ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีส่ �ำ คัญ เช่น คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี ป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ (Skill Matrix) จำ�นวนบริษทั ฯ ทีบ่ คุ คลนัน้ ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณา กลัน่ กรอง ให้ขอ้ คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรือ่ งการปรับลด ควบรวม และการปรับปรุงหน้าทีก่ ารทำ�งาน
ของคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะทำ�งานเฉพาะกิจต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ลดความ
ซ้�ำ ซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานให้กบั องค์กร
4. พิจารณาทบทวนการกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทำ�งานเฉพาะกิจต่างๆ ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้มคี วามเหมาะสม และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา
ก่อนนำ�เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2562 เพือ่ อนุมตั ิ
5. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ ตัวชีว้ ดั การทำ�งานทีส่ �ำ คัญในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ของกรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลและการพิจารณาค่าตอบแทนประจำ�ปีทเ่ี หมาะสม เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
6. พิจารณากำ�หนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง
ระดับรองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ทดแทนทีล่ าออกและเกษียณอายุ โดยดำ�เนินการสรรหา เพือ่ ให้เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
โครงสร้างการบริหารทีก่ �ำ หนดไว้ และกำ�หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
แก่ผ้มู ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ�อย่าง
ต่อเนือ่ งตลอดปี 2561
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(นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
20 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
ประจำ�ปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ 21 ครัง้ เป็นการประชุมตามทีก่ �ำ หนดไว้ 13 ครัง้ ประชุมวาระพิเศษ 8 ครัง้
เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองระเบียบวาระก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา และพิจารณาอนุมตั เิ รือ่ งต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบ
อำ�นาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสรุปได้ดงั นี้

1. กลั่นกรองระเบียบวาระต่างๆ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ : คณะกรรมการบริหารได้พิจารณา

กลั่นกรองระเบียบวาระ โดยยึดหลักการดำ�เนินการต้องเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2. ติดตามการดำ�เนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดำ�เนินการตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :

คณะกรรมการบริหารได้มีการกำ�กับ ดูแล ให้ค�ำ แนะนำ� รวมถึงติดตามการดำ�เนินการของสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ
การหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย ดังนี้
• ติดตามผลการดำ�เนินงานของฝ่ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน การวางแผน
อัตรากำ�ลัง การจัดทำ� THAI MRO Master Plan เพือ่ ให้คา่ ใช้จา่ ยของบริษทั ฯ สามารถปรับลดลงได้ตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้
• ติดตามแผนการขายเครือ่ งบินทีป่ ลดระวาง
• ติดตามผลการดำ�เนินงานของสายการพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิ่มรายได้จากการจำ�หน่ายบัตรโดยสาร จากช่องทาง
การขายต่างๆ รวมทัง้ โครงการ Foreign Exchange Guarantee for On-line Ticket System
• ติดตามผลการดำ�เนินงานของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล ทีต่ อ้ งการผลักดันให้ประเทศไทย ยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• ติดตามแผนการจัดหาเครือ่ งบิน

3. พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ : คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณา

อนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับมอบอำ�นาจ อาทิเช่น การขอเพิ่มอัตรากำ�ลัง การปรับเปลี่ยนประเภทการจ้าง และการขอรับ
ทดแทน ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งอัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจำ� โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความจำ�เป็น
ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการเพิ่มอัตรากำ�ลัง

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)
ประธานกรรมการบริหาร
21 มีนาคม 2562
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รายงานของคณะกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
ประจำ�ปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ด้านการกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนฟื้นฟู
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ
ที่เทียบเคียงมาตรฐานชั้นนำ� ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการดำ�เนินการ และปรับรูปแบบ
การดำ�เนินธุรกิจใหม่ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำ�เนินงาน โดยเฉพาะรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีต้นทุนจากการดำ�เนินงานสูง ประกอบกับในปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐาน
บัญชีใหม่ IFRS9 นอกจากนั้นยังต้องปรับปรุงการให้บริการให้มีความสม่ำ�เสมอ และครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรมีขนาดใหญ่
ต้องบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้น
ทั้งนี้ การดำ�เนินการแผนปฏิรูปในปี 2561 นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟู ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2561
ซึ่งมีแนวทางการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์หลัก ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจำ�นวน
47 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จำ�นวน 5 เรื่อง สรุปตามกลยุทธ์ได้ดังนี้

1. กลยุทธ์สร้างกำ�ไรจากการเพิ่มรายได้ ควบคุมต้นทุน และนำ�รูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำ�มาประยุกต์ใช้
ติดตาม กำ�กับดูแล และให้ค�ำ แนะนำ�ฝ่ายบริหาร ในการสร้างกำ�ไรจากการเพิ่มรายได้ โดยปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
เพิ่มรายได้ต่อหน่วยและรายได้เสริม ควบคุมต้นทุน จัดหาเครื่องบินทดแทนให้มีความหลากหลายของแบบเครื่องบินและ
เครื่องยนต์น้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแผนทบทวนตามโครงการจัดหาเครื่องบินดังกล่าวแล้ว
และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนั้น คณะกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์ฯ ยังได้พิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน เพือ่ ลดความซ้�ำ ซ้อน ลดต้นทุนการดำ�เนินการ โดยพิจารณาปรับเปลีย่ นพัฒนาองค์กร ระบบ อุปกรณ์
และกระบวนการปฏิบตั งิ านของงานบริการภาคพืน้ ของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพืน้ และฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
เทียบเคียงระดับสากล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าล่วงเวลาและลดค่าใช้จ่ายบุคลากรจากการบริหารจัดการแรงงาน
ที่ซ้ำ�ซ้อน รวมทั้งยังได้พิจารณาปรับปรุงระบบ Crew Management System ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และนำ�ไปสู่
World-Class โดยในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขปัญหาค่าซ่อมแซมและซ่อมบำ�รุงอากาศยาน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
อย่างมีนัยสำ�คัญ คณะกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์ฯ ได้พิจารณาการดำ�เนินการโครงการ Plan Buy Fly Sell เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมบำ�รุงอากาศยานและเครือ่ งยนต์ของบริษทั ฯ ปรับปรุงแก้ไขปัญหากระบวนการทำ�งานของฝ่ายช่าง และบริหารจัดการ
เครือ่ งบินอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การวางแผนฝูงบิน การจัดซือ้ เครือ่ งบิน การปฏิบตั กิ ารบิน และการขายเครือ่ งบินปลดประจำ�การ
และไม่ปลดประจำ�การ โดยเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการบิน และให้ได้ตามเป้าหมาย

2. กลยุทธ์ปรับปรุงการบริการครบวงจร (Engage, Preflffiight – Inffiight – Postfflight) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
ติดตาม กำ�กับดูแล และให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุงบริการ โดยยกระดับชั้นบริการพรีเมียม รวมทั้งสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุม่ เป้าหมาย ตัง้ แต่การบริการภาคพืน้ ไปจนถึงการบริการบนเครือ่ งบินอย่างครบวงจร เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาการปรับปรุงการบริการในชั้นบริการพรีเมียม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 5 ลำ�ดับแรกจากสกายแทร็กซ์ หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 6 ภายในปี 2565 รวมทั้งพิจารณาการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสาร
กับพนักงานในทุกจุดบริการที่เป็นปัจจุบันอย่างไร้รอยต่อ ให้สามารถพัฒนาการบริการบนเครื่องบินและการบริการภาคพื้น
ให้สามารถบริการลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสารกับพนักงานในทุกจุดบริการที่เป็นปัจจุบันอย่างไร้รอยต่อ
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3. กลยุทธ์ดิจิทัลแอพพลิเคชัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ติดตาม กำ�กับดูแล และให้คำ�แนะนำ�ฝ่ายบริหาร ในการพิจารณานำ�นวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี มาเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการขาย ให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
มีความต่อเนื่อง และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมทั้งพิจารณาการพัฒนาความสามารถ (Feature) ต่างๆ ของระบบ
ให้รวดเร็วทันกับคูแ่ ข่ง เพือ่ เพิม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ รวมทัง้ พิจารณาโครงการ
THAI Operations Control Center (TOCC) เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมปฏิบัติการของบริษัทฯ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อลดความซ้ำ�ซ้อนของการสั่งการ
ลดค่าใช้จ่าย และควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานในการให้บริการผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
จากการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติ (Irregular Operations : IRROPS)
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นในการกำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำ�และดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ แผนฟื้นฟู
และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

(นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย)
ประธานกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
7 มีนาคม 2562
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมาของบริษัทฯ
ปี 2503

รัฐบาลไทยในปี 2503 ได้จดั ตัง้ บริษทั การบินไทย จำ�กัด เพือ่ ให้ประเทศไทยมีสายการบิน
แห่งชาติที่ให้บริการในระดับสากล โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จำ�กัด
กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม มีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อดำ�เนินธุรกิจ
การบินระหว่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุนทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิค
จากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำ�กัด ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่ม 2 ล้านบาท มีบริษัท เดินอากาศไทย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 70 และสายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

ปี 2520

การดำ�เนินการของบริษัทฯ ประสบผลสำ�เร็จด้วยดีหลังการก่อตั้ง ในวันที่ 30 มีนาคม
2520 สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดให้แก่
บริษัท เดินอากาศไทย จำ�กัด ทำ�ให้การร่วมทุนสิ้นสุดลง และบริษัทฯ ได้ทำ�การเพิ่มทุน
โดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็นผู้ถือหุ้น

ปี 2531

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ ได้รวมกิจการการบินภายในประเทศที่ บริษทั เดินอากาศไทย จำ�กัด ให้บริการ
เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝา่ ยเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปี 2534
2553

ปี 2556

จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 โดยได้แปลงกำ�ไรสะสมให้เป็นทุน
ของบริษทั ฯ ทำ�ให้ทนุ จดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็น 13,000 ล้านบาท และได้ท�ำ การเพิม่ ทุนใหม่
อีกจำ�นวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ
4,838,709,670 บาท ในปี 2553
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้ง บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท ชำ�ระแล้วร้อยละ 100 เป็นเงิน 1,800 ล้านบาท
โดยมีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริ่มดำ�เนินการบินตั้งแต่
วันที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยทำ�การบินจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งในช่วงแรกทำ�การบินเส้นทางภายในประเทศ ทั้งหมด 10 เส้นทาง และ
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้เพิ่มการให้บริการ
ในเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน ไต้หวัน และอินเดีย
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เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำ�ไรอย่างยั่งยืน
ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
26,989,009,500 บาท มีทนุ ชำ�ระแล้ว 21,827,719,170 บาท
มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ
53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทั่วไป
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ
จากบริ บ ทแรกในการสร้ า งธุ ร กิ จ การบิ น ที่ ไ ด้ สั่ ง สม
ประสบการณ์และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถ
เพิม่ ทุน และสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบนั
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสายการบิน
แห่งชาติของประเทศไทย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ณ สำ�นักงานใหญ่
ทีก่ รุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารบินทีท่ า่ อากาศยาน
สุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย
การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผู้โดยสาร
และการขนส่ ง สิ น ค้ า และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ และมี ธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพื้น
บริการอุปกรณ์ภาคพื้น ครัวการบิน และบริการซ่อมบำ�รุง
อากาศยาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
ในระหว่ า งปี 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวน
วิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ และได้ปรับปรุงเป็นดังนี้
“เป็ น สายการบิ น แห่ ง ชาติ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และมีกำ�ไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศ
ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย”
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ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติ ประกอบธุรกิจการ
เดินอากาศ ขนส่งผูโ้ ดยสาร พาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น สายการบิ น ที่ ค นไทย
ภาคภูมใิ จ จากการให้บริการระดับโลก ตามมาตรฐานสากล
ผสมผสานด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย สร้างความประทับใจ
และพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่ ลู ก ค้ า จากการบริ ห ารจั ด การ
ที่มีประสิทธิภาพและสร้างกำ�ไรที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและ
ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความ
ประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า
มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อ
สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ แ ก่ อ งค์ ก รและสร้ า ง
ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ
พนักงาน เพื่อให้ท�ำ งานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนัก
ถึงการให้ความสำ�คัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความ
สามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูน
ความผูกพันต่อองค์กร
ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
ทั้งนี้ ต้องดำ�เนินการภายใต้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล

คุณค่าหลัก (Core Values)
เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน และ
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นสภาวะแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ส่งเสริมและยึดมั่นใน
คุณค่าหลักสำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่
1) มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
(Customer Satisfaction)
เป็นองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
โดยนำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม่�ำ เสมอ
2) ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ สม่ำ�เสมอ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
3) สร้างคุณค่าในทุกมิติ (Value Creation)
เป็ น องค์ ก รที่ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานสร้ า งคุ ณ ค่ า จาก
การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการในทุกมิติอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
บริษัทฯ ได้กำ�หนด กรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2569) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจและนโยบายภาครัฐ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจองค์กร ด้านกลุ่มธุรกิจสนับสนุน
องค์กร ด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการภายใน และ
ด้านการเงิน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
1. กลยุทธ์เร่งทำ�กำ�ไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ ทุน
ที่แข่งขันได้ (Aggressive Profit)
2. กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาศั ก ยภาพและแสวงหาโอกาสของ
กลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า
(Customer Experience)

4. กลยุทธ์ด�ำ เนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจทิ ลั เทคโนโลยี
(Digital Technology)
5. กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Human Capital Management)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการดำ�เนินการตามแผนปฏิรูป 3 ระยะ
มาตัง้ แต่ปี 2558 - 2560 ประกอบด้วย แผนปฏิรปู ระยะที่ 1
เริ่มดำ�เนินการในปี 2558 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 6
กลยุทธ์ 21 แผนงานหลักที่สอดคล้องกัน มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดการขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว (Stop Bleeding)
แผนปฏิรูประยะที่ 2 ดำ�เนินการในปี 2559 ประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ และ 20 แผนงานหลักทีส่ อดคล้องกัน
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ในการแข่ ง ขั น
(Strength Building) แผนปฏิรูประยะที่ 3 ประกอบด้วย
6 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) และกลับมา
ทำ�กำ�ไรอย่างยั่งยืน
แต่ เ นื่ อ งจากในปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ผ ลการดำ � เนิ น งาน
โดยเฉพาะรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และมีต้นทุนจาก
การดำ�เนินการสูง ประกอบกับในปี 2562 จะมีการเปลีย่ นแปลง
หลักการในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9
นอกจากนั้นยังต้องปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุม
ลูกค้าทุกกลุม่ รวมทัง้ Digital Technology ทีต่ อบสนองต่อ
พฤติกรรมของลูกค้าทีต่ อ้ งการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่
องค์กรมีขนาดใหญ่ ต้องบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้น
บริษัทฯ จึงได้จัดทำ� แผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว
(แผนฟื้นฟูปี 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการ ปี 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรอย่าง
ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน รวมทัง้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ
การให้บริการที่เทียบเคียงมาตรฐานชั้นนำ� ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการดำ�เนินการ
และปรั บ รู ป แบบการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ โดยมี เ ป้ า หมาย
4 ระยะ ดังนี้

THAI
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แผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

ปี

61

62

65

การดำ�เนินงานมีกำ�ไร
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
เพื่อ Customer Satisfaction
Index (CSI) เพิ่มขึ้น

70

เป็นสายการบินชั้นนำ� 5 อันดับแรก
ของโลกที่ลูกค้าพึงพอใจ
สามารถแก้ปัญหาการขาดทุนสะสม
ได้ภายในปี 2565

มีก�ำ ไรอย่างยั่งยืน
ขยายธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจการบิน
ของเอเชียที่เป็นผู้น�ำ ในเรื่อง
การขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์ซ่อมบำ�รุง
และศูนย์ขนส่งสินค้าภายในปี 2570

โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมาย คือ การดำ�เนินงานมีกำ�ไร และปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อ Customer
Satisfaction Index (CSI) เพิ่มขึ้น โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทาง
การดำ�เนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ 25 แผนงานหลัก
ในการดำ�เนินการตามแผนฟื้นฟู ปี 2561 บริษัทฯ มีปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ ดังนี้
1. การบูรณาการโครงสร้าง (Structure) และทรัพยากร ได้แก่ ฝูงบิน บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์
2. การบริหารจัดการ เพื่อรองรับการดำ�เนินกลยุทธ์
3. กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การดำ�เนินงานที่สำ�คัญในปีที่ผ่านมา
การบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชีและการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำ�มันต่อเนื่อง
จากปีกอ่ น โดยเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของสายงาน มีการ
บริหารเงินสด ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมอย่างต่อเนื่อง
ด้านการบริหารเงินสด บริษัทฯ มีการบริหารกระแส
เงิ น สดโดยเลื อ กปรั บ เงิ น คงเหลื อ ในแต่ ล ะสกุ ล เงิ น
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมกับจัดหาวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงินต่างๆ เพิ่มเติมประกอบคู่กันไป
มีการบริหารจัดการบัญชีทใี่ ช้งานให้เหมาะสม เพือ่ ให้ได้
ผลตอบแทนที่ดีขึ้น และการดำ�เนินงานมีความยืดหยุ่น
เพิ่มขึ้น
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ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื บริษทั ฯ ได้ใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงิน เช่น Cross Currency Swap (CCS) และ/
หรือ Interest Rate Swap (IRS) ในการดำ�เนินการ ภายใต้
มติคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้สอดคล้องกับสกุลเงินสด
สุทธิจากการดำ�เนินงาน (Net Operating Cash Flow)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการพิจารณาการใช้สกุลเงินอืน่ ๆ เพือ่ มา
บริ ห ารเพิ่ ม เติ ม เช่ น ฟรั ง ก์ ส วิ ส ปอนด์ ส เตอร์ ลิ ง
โครเนอร์สวีเดน โดยจะหลีกเลี่ยงการก่อหนี้หรือเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทฯ
มีรายได้สกุลเหรียญสหรัฐฯ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ในสกุลนี้
การจัดการด้านการเงินเหล่านีม้ ผี ลทำ�ให้ตน้ ทุนทางการเงิน
(Cost of Fund) ลดลง 0.60% โดยเงินกู้เฉลี่ยของ
บริษัทฯ ลดลง 5% จาก 166 พันล้านบาท ในปี 2560
เป็น 157 พันล้านบาท ในปี 2561 ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ ของ
บริษทั ฯลดลงเพียง 4% จาก 4.7 พันล้านบาท ในปี 2560

เป็น 4.5 พันล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากร้อยละ 39
ของเงินกู้มีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวมีการปรับตัว
สูงขึ้นต่อเนื่องมาตลอดปี 2561
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั เกียรติบตั รแสดงการเป็นบริษทั
ที่มีนโยบายการกำ�กับดูแลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ตามที่เจ้าพนักงานกำ�หนด และได้รับความเห็นชอบ
ให้เป็นกลุม่ บริษทั ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ �ำ หนด (Qualified
Company) กลุ่ ม แรกจากธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
(ธปท.) สามารถยื่นขอทำ�ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ โดย
มิตอ้ งแสดงหลักฐานประกอบการทำ�ธุรกรรมต่อธนาคาร
พาณิ ช ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว ในการทำ � ธุ ร กรรม
เงินตราต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยลดต้นทุน และลดขั้นตอน
ของบริษทั ในการยืน่ ขออนุญาตเป็นรายกรณีตอ่ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ในด้านการจัดการด้านบัญชี บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาและเตรียม
การรองรับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เรื่องรายได้จาก
สัญญาที่ทำ�กับลูกค้า และที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
เรื่องเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า นอกจากนี้ใน
ส่วนการบริหารงานบัญชีของสำ�นักงานสาขาต่างประเทศ
ได้เริ่มแผนงานการบริหารงานบัญชีจากส่วนกลางเพิ่ม
เติ ม จากปี ก่ อ น สำ � หรั บ ประเทศญี่ ปุ่ น อิ ต าลี และ
ออสเตรเลีย
ในด้านการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำ�มัน แม้ว่าราคา
น้ำ�มันต่อบาร์เรลมีการปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 30.1%
(เฉลีย่ 70.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็น
91.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2561) ค่าใช้จ่าย
น้�ำ มันรวมเพิม่ ขึน้ 19.2% ทัง้ นีจ้ ากการบริหารความเสีย่ ง
ราคาน้ำ�มันอากาศยานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

การปลดระวางเครื่องบิน
ในการจัดหา ปลดระวาง และจำ�หน่ายเครือ่ งบิน เครือ่ งยนต์
อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้พิจารณา
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครือ่ งบิน แนวโน้ม
อุ ต สาหกรรมการบิ น โลก แผนการตลาดของบริ ษั ท ฯ
และศักยภาพของฝูงบินปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ
ได้รับมอบเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จำ�นวน 5 ลำ�
ซึง่ เป็นเครือ่ งเช่าดำ�เนินงาน 3 ลำ� และเช่าซือ้ 2 ลำ� และได้รบั
อนุมัติให้ปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 จำ�นวน
2 ลำ�

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ท�ำ การส่งมอบเครื่องบินที่ด�ำ เนินการ
ขายในปีก่อนหน้า จำ�นวน 2 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์
บัส A330-300 จำ�นวน 1 ลำ� และเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737400 จำ�นวน 1 ลำ� อีกทั้งได้อนุมัติการขายเครื่องบิน จำ�นวน
15 ลำ� ประกอบด้วย เครื่องบินแบบแอร์บัส A340-500
จำ�นวน 2 ลำ� เครื่องบินแบบแอร์บัส A340-600 จำ�นวน 6
ลำ� พร้อมเครื่องยนต์อะไหล่ 6 เครื่องยนต์ เครื่องบินบรรทุก
สินค้าแบบโบอิง้ 747-400BCF จำ�นวน 2 ลำ� เครือ่ งบินแบบ
โบอิ้ ง 737-400 จำ � นวน 1 ลำ � และเครื่ อ งบิ น
แบบ A330-300 จำ�นวน 4 ลำ� ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทำ�สัญญาคาดว่าจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเครื่องบินรอการขาย
ตามบัญชีจ�ำ นวน 21 ลำ� ประกอบด้วยเครือ่ งบินทีด่ �ำ เนินการ
ขายแล้วและอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ จำ�นวน 16 ลำ� ได้แก่
เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 ซึ่งอยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ด้านเอกสารสัญญา จำ�นวน 5 ลำ� (อนุมัติการขายในปี 2558
รอการส่งมอบ 1 ลำ� อนุมัติการขายในปี 2561 อีก 4 ลำ�)
เครื่องบินแบบแอร์บัส A340-500 จำ�นวน 2 ลำ� เครื่องบิน
แบบแอร์บัส A340-600 จำ�นวน 6 ลำ� พร้อมเครื่องยนต์
อะไหล่ 6 เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งบิ น แบบโบอิ้ ง 737-400
จำ�นวน 1 ลำ� เครือ่ งบินขนส่งสินค้าแบบโบอิง้ 747-400BCF
จำ�นวน 2 ลำ� ในส่วนของเครื่องบินที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ขายหรือให้เช่าจำ�นวน 4 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส
A300-600R จำ�นวน 1 ลำ� เครือ่ งบินแบบแอร์บสั A340-500
จำ�นวน 1 ลำ� และเครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400 จำ�นวน 2 ลำ�
(หมายเหตุ: เครือ่ งบินแบบโบอิง้ 737-400TDE จำ�นวน 1 ลำ�
ที่จะไม่อยู่ในรายการขายเนื่องจากใช้เป็น Static Show
ที่กองทัพอากาศ)

การบริหารจัดการด้านการบริการบนเครื่องบิน
New First Class Service
เพื่อเป็นการยกระดับการบริการให้ตรงตามข้อแนะนำ�
จาก Skytrax และ IATA airs@t บริษัทฯ ได้ทำ�การ
ปรับรูปแบบการบริการจาก Restaurant Concept
สำ � หรั บ มื้ อ อาหารกลางวั น และอาหารค่ำ � เป็ น การ
ให้บริการด้วย Service Trolley เพื่อให้ผู้โดยสารได้เห็น
ความหลากหลายของอาหารและการนำ�เสนออาหาร
ของพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินอย่างมืออาชีพ อาหาร
จานหลักที่ใช้บริการเป็นอาหารที่ได้รับการคัดสรรจาก
ผู้ช�ำ นาญการด้านอาหาร โดยคำ�นึงถึงคุณภาพ รสชาติ
และการนำ�เสนออาหารจานหลัก Cheese และผลไม้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2561 พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในชั้นหนึ่ง จะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกและมีการอบรมเพิม่ เติม เพือ่ ปฏิบตั งิ านในชัน้ หนึง่
อย่างมีประสิทธิภาพ
THAI
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New Business Class Service
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการเปลี่ยนแปลง การบริการอาหาร
เครื่องดื่ม และอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน เพื่อสร้าง
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก่ ผู้ โ ดยสารชั้ น ธุ ร กิ จ ภายใต้
งบประมาณที่เหมาะสม โดยได้ทำ�การปรับปรุงรายการ
อาหาร พร้อมทัง้ ปรับปรุงรูปแบบและขัน้ ตอนการบริการ
เพื่อลดเวลาให้กระชับและตรงกับความต้องการของ
ผูโ้ ดยสารให้มากทีส่ ดุ โดยให้บริการแบบพร้อมรับประทาน
(Compact Tray) และใช้ Rectangle Plate เพือ่ ลดเวลา
ในการเตรียมการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
แก่ผโู้ ดยสารอย่างราบรืน่ หากเกิดสภาพอากาศแปรปรวน
อีกทัง้ พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน สามารถเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยการให้บริการ
ในรูปแบบดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2561 และ
กำ�ลังจะขยายต่อไปในเส้นทางบินที่มีชั่วโมงบินต่ำ�กว่า
4 ชั่วโมง

การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแบบใหม่
บริษทั ฯ ได้จดั ระบบการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
รุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึกอบรมแบบ Competency
Base Training และพื้นฐานความรู้ด้าน Safety, Security
และ Service เพื่อสร้างมโนทัศน์ด้านการบริการที่มุ่งเน้น
Customer Experience Management พัฒนาศักยภาพ
พนักงานต้อนรับฯ ให้มีคุณภาพ สร้างจิตสำ�นึกด้านการ
ให้บริการที่มุ่งเน้นบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการที่มี
ความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการสร้างความภาคภูมใิ จ
ในการเป็นพนักงานต้อนรับฯ ของบริษัทฯ ที่มีส่วนผลักดัน
ให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก
อีกทั้งยังมีโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
ให้กบั พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินรุน่ ใหม่ TQV ซึง่ จะนำ�ไปสู่
การพัฒนาเพือ่ ให้พนักงานต้อนรับฯ มีความรูร้ อบในทุกด้าน
ประกอบด้ ว ยหลั ก สู ต รด้ า น Commercial, Culture,
Leadership and Management, Master of Ceremonies,
Train the Trainer และ Personal Assistant หลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ได้รับความร่วมมือและประสานงานกับ
ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และองค์กรภายนอกที่มี
ความชำ�นาญการเฉพาะ ทั้งนี้ได้ดำ�เนินการพัฒนาตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2561 จำ�นวน 198 คน
และจะเริ่มดำ�เนินการฝึกอบรมต่อเนื่องในเดือนเมษายน
2562 เป็นต้นไป
นอกจากนั้น ฝ่ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ได้จัดทำ�หลักสูตรเพิ่มเติม 12 หลักสูตร เพื่อตอบสนอง
นโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบน
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เครือ่ งบิน ในทุกระดับชัน้ ตามการวิเคราะห์ผลจาก Skytrax
และ IATA Airs@t โดยหลักสูตรทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว สามารถ
นำ�ไปสู่การสร้างจิตสำ�นึก ทัศนคติ จิตวิทยาในการบริการ
บทบาทหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส่ ว นของพนั ก งานและ
หัวหน้างาน การสร้างทีม การสือ่ สารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
บุคลิกภาพ ความเป็นมืออาชีพในงานบริการด้วยเสน่ห์
ของความเป็นไทย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ การบริการ และเส้นทางบินใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกเส้นทางระหว่าง ฮ่องกง-โซล ในเทีย่ วบิน TG628/629
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-โซล ทัง้ ไปและกลับ โดยเปิดเทีย่ วบินใหม่
TG654/655 คื อ กรุ ง เทพฯ-โซล ทั้ ง ไปและกลั บ และ
TG 628/629 ทำ�การบินเฉพาะ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ทั้งไป
และกลับเท่านั้น เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561
เพิม่ เทีย่ วบิน TG680/681 กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ทัง้ ไปและกลับ
3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยเทีย่ วบินใหม่นจี้ ะให้บริการในช่วง
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562
เพิ่มความถี่ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ปูซาน ในเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม 2561 ทั้งไปและกลับอีก 1 เที่ยวบินในวันเสาร์
จากเดิม 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
และต่อมาช่วงตารางบินฤดูร้อน 2561 เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ แต่ในตารางบินฤดูหนาวปี 2561/2562 กลับ
มาเป็น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เพิม่ สิทธิประโยชน์ส�ำ หรับลูกค้าภาคองค์กร เช่น Corporate
Lounge Zone รวมทั้งมีการจัดทำ� Counter Check-in
พิเศษสำ�หรับลูกค้าภาคองค์กรในประเทศเรียบร้อยแล้ว และ
ในอนาคตอันใกล้นี้ จะขยายบริการดังกล่าวไปยังประเทศ
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพต่อไป

โครงการขยายช่องทางจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจ On Ground Catering Services
ภายในประเทศ
ปัจจุบนั ฝ่ายครัวการบิน (ดอนเมือง) ได้มงุ่ เน้นการปรับปรุง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะส่งเสริม
การเพิม่ รายได้ และขยายช่องการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจภาคพื้น ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
กับ บริษัท ปตท. น้ำ�มันและการค้าปลีก จำ�กัด (มหาชน)
เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือศึกษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ร่วมกัน โดยเริ่มให้บริการอาหารและเบเกอรี่ของฝ่ายครัว
การบินในร้าน Café Amazon เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
และจำ � หน่ า ยอาหารกล่ อ งและเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร

การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบินรุ่นใหม่ มุ่งเน้น
Customer Experience Management
พัฒนาศักยภาพพนักงานต้อนรับฯ
สร้างจิตสำ�นึกด้านการให้บริการ
ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและมีคุณภาพ

ผู้โดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ทุกมาตรฐาน
ในเที่ยวไปและเที่ยวกลับของ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.)
จำ�นวนกว่า 16 ล้านชุด กำ�หนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี
โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

รางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านต่างๆ อาทิ

รางวัลสายการบินยอดเยี่ยม
รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล
ได้แก่
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัด
ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Economy
Class)
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์
ยอดเยี่ยมของโลก (World’s Best Airline Lounge
Spa)
• รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารสำ�หรับ
ชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class
Onboard Catering)
• การจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุด
ในโลก (World Best Airline 2018)
รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Best South-East Asian Airline) ติ ด ต่ อ กั น
เป็นปีที่ 11 จาก TTG Travel Awards 2018

รางวัล 1 ใน 11 สายการบินหลักทีด่ ที ส่ี ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย
(Travelers’ Choice Major Airline - Asia) จาก
TripAdvisor
รางวัลผูป้ ระกอบการดีเยีย่ ม จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน)
รางวั ล DHL Outstanding Handling Service
in Bangkok จากบริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด
รางวัล Agent Friendly Airline Award จาก Korea
Association of Travel Agents : KATA
รางวัลสายการบินที่มียอดการจำ�หน่ายบัตรโดยสาร
ยอดเยี่ยม จากงาน Travelport Solutions Showcase
and Awards Ceremony 2018 สาธารณรัฐสิงคโปร์
รางวัล Top Agent Award จากองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan National
Tourism Organization: JNTO) สำ�นักงานกรุงเทพฯ
รางวัล 2017 Excellent Catering Service Award
จากสายการบิน อีวีเอ แอร์ ประจำ�ประเทศไทย
รางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite In-Flight Food &
Beverage และ รางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite
Airline Loyalty Program สำ�หรับโปรแกรมสะสมไมล์
รอยัล ออร์คิด พลัส จากเว็บไซต์ KAYAK
เกียรติบัตร Thai SELECT จากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในงานแสดงสินค้า
THAIFEX - World of Food Asia 2018
THAI
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รางวัลด้านธรรมาภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report
Award) ประเภทดีเด่น จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
จากผลสำ�รวจตามโครงการสำ�รวจการรายงานการ
กำ�กับดูแลกิจการจากบริษัทจดทะเบียน ประจำ�ปี
2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR 2018) ประเมินโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนน
ประเมินในภาพรวม 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
ได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ประจำ�ปี 2561 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน
สำ�หรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการ
ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และประกาศนียบัตร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรที่มีคุณูปการ
ในการสืบสานตำ�นานต้นไม้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวั ฒ นธรรม ตามโครงการ “รุ ก ข มรดก
ของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”
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รางวัลอื่นๆ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ ปฏิ ทิ น ดี เ ด่ น ประจำ � ปี 2 561
ประเภททั่วไป ในชื่อชุด “A NEW THAI VISION” และ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ สมุ ดบั น ทึ ก ประเภทส่ ง เสริม
เอกลั ก ษณ์ แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ในชื่ อ ชุ ด
“A NEW THAI VISION” จากการประกวดปฏิทินดีเด่น
รางวั ล “สุ ริ ย ศศิ ธ ร” ครั้ ง ที่ 38 จั ด โดยสมาคม
นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ รับพระราชทาน โล่เกียรติคณ
ุ ผูใ้ ห้การสนับสนุน
สถาบั น องค์ ก รมุ ส ลิ ม ทั่ ว ประเทศงานเมาลิ ด กลาง
ฮ.ศ. 1439 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ที ม การบิ น ไทยได้ รั บ ถ้ ว ยรางวั ล อั น ดั บ ที่ 8 จาก
50 ที ม ในการแข่ ง ขั น กรี ฑ าผู้ สู ง อายุ ชิ ง ชนะเลิ ศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำ�ปี 2561 จังหวัด
ลำ�ปาง

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้
ปี 2561
ล้านบาท
รายได้จากกิจการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้�ำ หนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิจการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น (2)
รวมรายได้

160,255
22,340
182,595
13,370
195,965
4,621
200,586

ปี 2560

ร้อยละ

ล้านบาท

79.9 157,475
11.1 20,272
91.0 177,747
6.7 12,111
97.7 189,858
2.3
677
100.0 190,535

ปี 2559

ร้อยละ

ล้านบาท

82.7 148,060
10.6 18,578
93.3 166,638
6.3 11,674
99.6 178,312
0.4
3,134
100.0 181,446

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ
รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		 และรายได้อื่นๆ

หมายเหตุ :
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(1)
(2)

ร้อยละ
81.6
10.3
91.9
6.4
98.3
1.7
100.0

2.3 %
6.7 %

0.4 %
6.3 %
10.6 %

11.1 %

82.7 %

79.9 %

2561

1.7 %
6.4 %
10.3 %

2560

ในฐานะทีบ่ ริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม และดำ�รงสถานะเป็นสายการบิน
แห่งชาติ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ
ให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร
โดยแบ่งการบริหารจัดการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการ ประกอบด้วย
กิจการขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ
(Business Unit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
บริการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ ส่วนหน่วย
ธุรกิจเป็นกิจการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการ
ลานจอดและอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น และครั ว การบิ น สำ �หรั บ
กิจการอื่นๆ เป็นกิจการสนับสนุนการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน การบริการอำ�นวยการบิน
การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจำ�หน่าย
สินค้าทีร่ ะลึก บริการเครือ่ งฝึกบินจำ�ลอง และการดำ�เนินงาน
ของบริษัทย่อยทั้งหมด มีรายละเอียดดังนี้

กิจการขนส่งทางอากาศ
กิ จ การขนส่ ง ทางอากาศถื อ เป็ น กิ จ การหลั ก ของบริ ษั ท ฯ
ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า
พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ แ ละไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ โดยให้ บ ริ ก ารขนส่ ง ใน
เส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ�และ
เที่ ย วบิ น เช่ า เหมาลำ � ครอบคลุ ม ทั้ ง เส้ น ทางบิ น ระหว่ า ง
ประเทศและภายในประเทศ ซึ่ ง ให้ บ ริ ก ารโดยบริ ษั ท
การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์
จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

81.6 %

2559
ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน

รายได้การบริการอื่นๆ

ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์

รายได้อื่น

หน่วยธุรกิจ
หน่ ว ยธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งโดยตรงกั บ
กิจการขนส่งและมีสว่ นสำ�คัญในการสนับสนุนให้การดำ�เนิน
ธุรกิจสายการบินเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ละหน่วยธุรกิจมี
การดำ�เนินงานทีส่ อดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้เครือ่ งบิน
สามารถเดินทางจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางตรง
ตามกำ � หนดเวลาที่ ร ะบุ ใ นตารางบิ น ด้ ว ยความสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการ
ขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
• ธุรกิจการบริการคลังสินค้า (Cargo & Mail Terminal
Services) ให้บริการจัดการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริการจัดการคลังสินค้า
ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการ
ดำ�เนินงานบริการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการ
เก็บรักษาชั่วคราวและการดูแลสินค้าทั่วไป สินค้าที่ต้อง
ได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ทยี่ งั มีชวี ติ วัตถุมคี า่
และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการควบคุมอุณหภูมิ
เป็นพิเศษ เป็นต้น
• ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น (Ground Customer
Services) ให้บริการอำ�นวยความสะดวกโดยตรงกับ
ผูโ้ ดยสารตัง้ แต่เข้ามาสูท่ า่ อากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ
จนเข้าสู่ตัวอากาศยาน จากตัวอากาศยานสู่ภาคพื้น
ในเทีย่ วบินทัง้ ขาเข้า-ขาออก โดยให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
ของบริษัทฯ และผู้โดยสารของสายการบินลูกค้า
THAI
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• ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment
Services) ให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อากาศยาน
อำ�นวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กับ
บริษัทฯ และสายการบินลูกค้า ให้เป็นไปด้วยความ
เรี ย บร้ อย มีความปลอดภัย สูงสุด พร้อมทำ �การบิ น
เข้า-ออก ได้ตรงเวลา
• ธุรกิจครัวการบิน (Catering Services) ดำ�เนินการ
ในการผลิตอาหารสำ�หรับบริการผู้โดยสารทั้งเที่ยวบิน
ในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทฯ รวมถึ ง
อาหารสำ�หรับบริการผู้โดยสารของสายการบินชั้นนำ�
อื่ น ๆ พร้ อ มทั้ ง ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ภาคพื้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House)
การให้บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ ร้านอาหาร
สวัสดิการพนักงาน การบริการอาหารในโรงพยาบาล
การบริการอาหารห้องรับรองพิเศษสายการบิน (Airlines
Lounge) และเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ องค์ ก รต่ า งๆ
ในการจำ � หน่ า ย ให้ บ ริ ก าร อาหารและเครื่ อ งดื่ ม
เช่น บขส. Cafe Amazon

กิจการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ายช่าง
การบริการอำ�นวยการบิน การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษี
บนเครื่ อ งบิ น การจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก และบริ ก าร
เครื่องฝึกบินจำ�ลองเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการบิน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบเครื่องบิน
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
รวม
32

AR 2018

กิจการขนส่งทางอากาศ

บริษัทฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการด้านการขนส่ง
ทางอากาศ เป็นกิจการหลักซึง่ ได้พฒ
ั นาการขนส่งไปสูภ่ มู ภิ าค
ต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย
• กิจการขนส่งผู้โดยสาร
• กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

กิจการขนส่งผู้โดยสาร
กิจการขนส่งผู้โดยสารมีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดและ
เครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ น ขี ด ความสามารถและ
ดำ�เนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็นศูนย์กลาง
การบิน (Hub) ที่สำ�คัญของภูมิภาค

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ฝ ูงบินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และสายการบิน
ไทยสมายล์ มีจำ�นวนเครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการบินจำ�นวน
103 ลำ� ประกอบด้วยเครื่องบินพิสัยไกลที่ใช้ทำ�การบิน
เส้นทางข้ามทวีป จำ�นวน 48 ลำ� ได้แก่ เครือ่ งบินแบบแอร์บสั
A380-800 แอร์บัส A350-900 โบอิ้ง 747-400 โบอิ้ง
777-200ER/300ER เครื่องบินพิสัยกลางที่ใช้ทำ�การบิน
เส้นทางภูมิภาค จำ�นวน 35 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิ้ง
777-200/300 แอร์บัส A330-300 โบอิ้ง 787-8/-9 และ
เครือ่ งบินลำ�ตัวแคบทีใ่ ช้ท�ำ การบินเส้นทางระยะใกล้ จำ�นวน
20 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A320-200
จำ�นวน (ลำ�)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6
12
10
6
14
6
6
15
6
2
20

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

103

100

ใ นปี 2561 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ มอบเครื่ อ งบิ น แบบแอร์ บั ส
A350-900 จำ�นวน 5 ลำ� เพือ่ นำ�มาใช้ในเส้นทางบินภูมภิ าค
และเส้นทางบินข้ามทวีป และปลดระวางเครื่องบินแบบ
โบอิ้ง 737-400 จำ�นวน 2 ลำ�

รวม 19 เมือง ได้แก่ ฮ่องกง กวางโจว ฉางซา ฉงชิ่ง ปีนัง
เจิ้งโจว เกาสง กัวลาลัมเปอร์ มัณฑะเลย์ ย่างกุ้ง มุมไบ
พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนาว์ เสียมราฐ พนมเปญ
หลวงพระบาง และเวียงจันทน์

การพัฒนาเส้นทางบินและจุดบิน
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีเป้าหมายปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
ตามแผนปฏิรูปการบินไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษทั ฯ และมุง่ ให้มกี �ำ ไรในระยะยาว โดยดำ�เนินการปรับเวลา
หรือแบบเครื่องบิน ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดของแต่ละ
จุดบิน รวมทั้งพัฒนาตลาด โดยเน้นการปรับความถี่ของ
เที่ยวบินในจุดบินที่มีศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายเส้นทางบิน โดยเพิ่มจุดบินใหม่ และเพิ่มการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากความร่ ว มมื อ กั บ สายการบิ น พั น ธมิ ต ร
เพื่ อ ขยายเครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น ให้ ค รอบคลุ ม ลู ก ค้ า ได้
ทุกกลุม่ เป้าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตาราง
การบินให้สอดคล้องกับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาล
รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
การเดิ น ทางและสภาวะการแข่ ง ขั น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ให้
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มต่ อ เส้ น ทางบิ น
ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ รองรั บ การเปิ ด เสรี ภ ายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)

บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบน
เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบิน
บางกอกแอร์ เ วย์ ส เป็ น การสร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ของ
เครือข่ายเส้นทางบินในรูปแบบพันธมิตรการบินของทั้งสอง
สายการบิน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทฯ ได้
ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วมในเส้นทางบินภายในประเทศ รวม 10
เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง สมุย เชียงใหม่
เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ลำ�ปาง สุโขทัย ตราด รวมทั้ง
เชี ย งใหม่ - แม่ ฮ่อ งสอน และสมุ ย -ภู เ ก็ ต ในเส้ นทางบิน
ระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ไปยัง ดานัง
หลวงพระบาง มัลดีฟส์ (มาเล่) เสียมราฐ ฟูโ้ กว๊ก และเนปิดอว์

บริษัทฯ ยังคงความร่วมมือตามแนวทางของ THAI Group
เพื่อบริหารบริษัทฯ สายการบินไทยสมายล์ และสายการ
บินนกแอร์ ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งวางแผนการบิน
เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันร่วมกัน และครอบคลุม
ลูกค้าได้ทกุ กลุม่ เป้าหมาย โดยบริษทั ฯ ได้รว่ มลงนามสัญญา
ความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share
Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินรอง ได้แก่
เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มเที่ยวบิน
ไปยั ง จุ ด บิ น ที่ เ ป็ น จั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง พร้ อ มทั้ ง
ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองรอง
ใ นส่ ว นของสายการบิ น ไทยสมายล์ ทำ � การบิ น ทดแทน
การบินไทย และทำ�การบินเสริมในจุดบินทีเ่ หมาะสม รวมทัง้
ขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมในภูมิภาคอาเซียน จีน และ
อินเดีย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบิน
ของบริษัทฯ และรองรับการขยายตัวของตลาด ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2561 สายการบิ น ไทยสมายล์ ทำ � การบิ น
ภายในประเทศ รวม 10 เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี
ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่
สุราษฏร์ธานี และนราธิวาส เส้นทางภายในประเทศข้ามภาค
คือ เชียงใหม่–ภูเก็ต และทำ�การบินไปยังต่างประเทศ

บริษทั ฯ ขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายเส้นทางบินของบริษัทฯ และรองรับการขยายตัว
ของตลาด โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ
ระหว่างกันบนเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight)
กับสายการบินเซินเจิ้น เพื่อขยายเส้นทางบินไปสู่จุดหมาย
ปลายทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เส้นทางไป-กลับ
กรุงเทพฯ-กวางโจว กรุงเทพฯ-เซินเจิน้ และเส้นทางไป-กลับ
เซินเจิ้น-ภูเก็ต เป็นต้น
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ� ตารางบิ นเป็ นสองช่ ว งฤดู
ประกอบด้วย ตารางบินฤดูร้อน (Summer Schedule)
เริ่ ม จากวั น อาทิ ต ย์ สุ ด ท้ า ยของเดื อ นมี น าคมถึ ง วั น เสาร์
สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว
(Winter Schedule) เริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ละปี
เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (International Air Transport Association:
IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดูจะมีการกำ�หนดความถีข่ องเทีย่ วบิน
ชนิ ด เครื่ อ งบิ น และตารางการบิ น ไปยั ง จุ ด บิ น ต่ า งๆ
ที่อาจแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ในแต่ละช่วงเวลา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์
มี เ ครื อ ข่ า ยเส้ น ทางบิ น ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม 80 จุ ด บิ น
ใน 31 ประเทศทั่วโลก โดยเป็น 10 จุดบินภายในประเทศ
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
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เส้นทางบินภายในประเทศ
บ ริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาเทีย่ วบินภายในประเทศ โดยให้ความสำ�คัญ
กั บ จุ ด บิ น หลั ก ขณะที่ จุ ด บิ น รองและจุ ด บิ น ย่ อ ยบางจุ ด
บริษทั ฯ ได้รว่ มมือกับสายการบินพันธมิตร เพือ่ รักษาส่วนแบ่ง
การตลาด
บริษัทฯ ทำ�การบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 108 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้ ได้แก่
ภูเก็ต และกระบี่ โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการโดย
สายการบินไทยสมายล์ ด้วยความถี่ 266 เที่ยวต่อสัปดาห์
ทำ � การบิ น ในเส้ น ทางหลั ก ได้ แ ก่ กรุ ง เทพฯ-เชี ย งใหม่
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี่ และทำ�การบินทดแทน
การบิ น ไทยในเส้ น ทางกรุ ง เทพฯ-เชี ย งราย กรุ ง เทพฯสุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม่-ภูเก็ต
และเส้นทางอื่น ได้แก่ กรุงเทพ-นราธิวาส
บริ ษั ท ฯ หยุ ด ทำ � การบิ น ไปยั ง เกาะสมุ ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 3
กั น ยายน 2561 เป็ น ต้ น ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ
ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบิน
รหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอก
แอร์เวย์ส ในทุกเที่ยวบินของเส้นทางนี้
เส้นทางบินระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทำ�การบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 763 เทีย่ วบิน
ต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทาง
ภูมิภาคเอเชีย 620 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 52 จุดบิน
ใน 18 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 143 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
ไปยัง 18 จุดบิน ใน 13 ประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ แผนเครื อ ข่ า ยการบิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายการบินให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุม 52 จุดบิน
ใน 18 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย
เป็น 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายเหนือ เส้นทางสายใต้
เส้นทางสายตะวันตก เส้นทางสายตะวันออกกลาง และ
เส้นทางสายอินโดจีน
เส้นทางสายเหนือ
เป็ น เส้ น ทางที่ มี ป ริ ม าณผู้ โ ดยสารหนาแน่ น ทำ � กำ � ไรสู ง
ให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ มีจดุ บินไปยัง 21 จุดบิน
ใน 4 ประเทศ ด้วยความถี่ 294 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่
ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะ และฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟุกูโอกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปักกิ่ง ปูซาน เซี่ยงไฮ้
กวางโจว คุนหมิง เซี่ยเหมิน และเฉิงตู
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สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ฉางซา
ฉงชิ่ ง เจิ้ ง โจว เกาสง และยกเลิ ก ทำ � การบิ น เส้ น ทาง
ภูเก็ต-กวางโจว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยเปลี่ยน
ทำ�การบินเส้นทาง กรุงเทพ-กวางโจว ทดแทน เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2561 และเพิ่มจุดบินใหม่ไปยังฮ่องกง โดย
ทำ�การบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง ภูเก็ต-ฮ่องกง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561
บริษทั ฯ ได้ท�ำ ความร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
(Star Alliance) ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight)
ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และ
จีน รวมทั้งสิ้น 12 จุดบิน
เส้นทางสายใต้
เป็นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงจากการทีส่ ายการบินต้นทุนต่�ำ
ทำ�การบินด้วยความถี่สูงหลายสายการบิน บริษัทฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 84 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์ และ
จาการ์ตา
สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ปีนัง และ
กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนีม้ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่นสูง มีการเจริญเติบโต
ที่ดี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกัน
การแข่งขันทวีความรุนแรงมากขึน้ เนือ่ งจากสายการบินจาก
อินเดียมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมุ่งเข้าสู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 18 จุดบิน ใน 6
ประเทศ ด้วยความถี่ 144 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี
มุมไบ กัลกัตตา ไฮเดอราบัด เบงกาลูรู ธากา โคลัมโบ
กาฐมาณฑุ ย่างกุ้ง เจนไน การาจี อิสลามาบัด และละฮอร์
สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์
ย่างกุ้ง พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนาว์ และมุมไบ
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบิ น ตะวั น ออกกลางมี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า นเงิ น ทุ น
ซึ่งเอื้อต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่ ง ผลให้ เ ส้ น ทางสายตะวั น ออกกลางเป็ น เส้ น ทางที่ มี
การแข่งขันสูง
บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ
ด้วยความถี่ 10 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ดูไบ มัสกัต และ
ยกเลิกทำ�การบินไปยังเตหะราน เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทฯ ได้ท�ำ ความร่วมมือกับสายการบินกัลฟ์แอร์ แอลอัล
อิสราเอลแอร์ไลน์ และโอมานแอร์ ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วม
(Code Share Flight) ไปยังบาห์เรน เทลอาวีฟ และมัสกัต

เส้นทางสายอินโดจีน
เป็นเส้นทางที่เป็นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมิภาค
เนื่ อ งจากมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ดี และมี ศั ก ยภาพในการ
ทำ � กำ � ไรสู ง ขณะเดี ย วกั น มี ก ารแข่ ง ขั น จากสายการบิ น
ต้นทุนต่�ำ เพิม่ ขึน้ รวมถึงสายการบินต่างๆ ทำ�การบินตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 6 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 88 เที่ยวบิน
ต่อสัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ห์
สำ�หรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เสียมราฐ
เวียงจันทน์ พนมเปญ และหลวงพระบาง
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนือ
สำ � หรั บ เส้ น ทางสายนี้ เ ป็ น ตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ และ
มีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึ้นอยู่กับ
การเชือ่ มโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ ทำ � การบิ น โดยตรงไปยั ง เส้ น ทาง
อเมริกาเหนือ บริษัทฯ ได้ทำ�ความร่วมมือกับพันธมิตร
การบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทำ�เทีย่ วบินรหัสร่วม
(Code Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางข้าม
แปซิฟิก บริษัทฯ ได้ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วมกับออลนิปปอน
แอร์เวย์ ในเส้นทางจากญี่ปุ่นเข้าอเมริกาเหนือ คือ เส้นทาง
โตเกียว ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก
วอชิ ง ตั น ดี . ซี . ซี แ อตเทิ ล และแซนโฮเซ และบริ ษั ท ฯ
ได้ท�ำ การบินรหัสร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง
ฮ่องกง ไปยัง โทรอนโต และแวนคูเวอร์ เส้นทางโตเกียว
ไปยัง แวนคูเวอร์ และเส้นทางไทเป ไปยัง แวนคูเวอร์
บริษัทฯ ได้ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วมกับสายการบิน อีวา แอร์เวย์
โดยมีไต้หวันเป็นศูนย์กลางไปยัง นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก
แวนคูเวอร์ ลอสแองเจลิส ซีแอตเทิล ฮูสตัน ชิคาโก และ
โทรอนโต และบริษัทฯ ได้ทำ�การบินรหัสร่วมกับสายการบิน
เอเชียน่าในเส้นทางเกาหลี เข้าอเมริกาเหนือ เส้นทางโซล
ไปยัง ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ซีแอตเทิล
โฮโนลูลู และชิคาโก

สำ�หรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษัทฯ ได้ทำ�การบิน
รหั ส ร่ ว มกั บ สายการบิ น ลุ ฟ ต์ ฮั น ซา โดยมี แ ฟรงค์ เ ฟิ ร์ ต
เป็นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก
ดัลลัส และวอชิงตัน ดี.ซี. บริษัทฯ ได้ท�ำ การบินรหัสร่วมกับ
สายการบินบรัสเซลส์ โดยมีบรัสเซลส์เป็นศูนย์กลางไปยัง
นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และโทรอนโต บริษทั ฯ ได้ท�ำ การบิน
รหัสร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง แฟรงค์เฟิรต์
ไปยั ง มอนทรี อ อล และโทรอนโต เส้ น ทางลอนดอน
ไปยัง โทรอนโต เส้นทางซูริก ไปยังโทรอนโต
ทั้งนี้บริษัทฯ ทำ�เที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Flight)
รวมทั้งหมด 15 จุดบินในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา และ
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเที่ยวบินรหัสร่วม เนื่องจากมีนโยบาย
มุ่งเน้นการขายเส้นทางเครือข่าย โดยจะส่งเสริมการขาย
ร่วมกับสายการบินพันธมิตรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ
มีรายได้เพิ่มขึ้นในเส้นทางที่บริษัทฯ ทำ�การบินเองและมี
เทีย่ วบินเชือ่ มต่อกับสายการบินอืน่ ในรูปแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม
เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศ ของ
ภูมภิ าคยุโรป ด้วยความถีร่ วม 97 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่
ลอนดอน แฟรงค์เฟิรต์ ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม
ซูริก มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโคว์ และ เวียนนา
สำ � หรั บ ตลาดที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ เ ปิ ด ทำ � การบิ น โดยตรง
ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ท�ำ ความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้
เที่ยวบินรหัสร่วม ซึ่งเที่ยวบินรหัสร่วมทั้งหมดในยุโรปและ
สหราชอาณาจักรครอบคลุม 39 จุดบิน ใน 16 ประเทศ
เส้นทางออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ในภาคพื้ น ออสเตรเลี ย บริ ษั ท ฯ ให้ บ ริ ก าร 5 จุ ด บิ น
ใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ธ
ในออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่
รวม 46 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบิน
รหัสร่วม กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นสายการบิน
THAI
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พันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษัทฯ
เข้ากับเส้นทาง ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์ และ เที่ยวบินระหว่าง
เมืองท่องเที่ยวต่างๆ รวม 2 จุดบิน ใน 1 ประเทศ คือ
เวลลิงตัน ไครสต์เชิร์ช

การบริการลูกค้า
ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารในทุ ก จุ ด สั ม ผั ส อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์
การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักtษณ์ของความเป็นไทย
เริ่มตั้งแต่การบริการก่อนเที่ยวบิน (Pre-flight Services)
การบริการบนเที่ยวบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการ
ให้บริการหลังเที่ยวบิน (Post-flight Services) โดยมี
แผนการดำ � เนิ น งาน แนวคิ ด และภาพลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจน
ภายใต้นโยบายการบริการจากใจ (Service from the Heart)
ซึ่งพนักงานบริษัทฯ ทุกคนยึดมั่นมาตลอด 5 ทศวรรษของ
การให้บริการ ด้วยตระหนักดีว่าคุณภาพของการบริการ
ลูกค้าเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำ�เร็จของภารกิจการให้บริการ
การขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับ
สายการบินคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน
เพือ่ เน้นย้�ำ ถึงการบริการทีเ่ ป็นเลิศ สม่�ำ เสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานทีต่ กลงไว้ การบริการลูกค้าถือว่าเป็นหัวใจในการ
ดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำ�หนดขั้นตอนการให้บริการและ
ทำ�ข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement:
SLA) กับทุกจุดบริการหลัก ตัง้ แต่การสำ�รองทีน่ งั่ จนเสร็จสิน้
การเดินทางที่จุดหมายปลายทาง รวมทั้งตรวจประเมิน
ทุกจุดบริการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพ
การบริการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Service
Operation Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน
แบบไม่แจ้งให้ผู้รับการตรวจทราบ (Mystery Shopping)
รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลก
การประเมินผลและการกำ�กับดูแลข้อตกลงระดับการบริการ
ที่ดี นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ
เดินทาง (Customer Experience) ให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ ภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทฯ (Brand Loyalty)
อันเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีก และ
ยังช่วยให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
โดยเฉพาะจากผู้บริโภคที่ชอบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์
ใดๆ ที่ตนชื่นชอบ (Brand Advocates) ทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) สำ�หรับรายละเอียดของการ
พัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
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ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิน
บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
โทรศัพท์มอื ถือ (Electronic and Mobile Service) เพือ่ เพิม่
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึ้น อาทิ ข้อมูล
การจองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ
เที่ยวบิน ตารางบิน ตลอดจนการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ
เมื่อเที่ยวบินไม่เป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทาง
การจ่ายเงินในเว็บไซต์ให้มากขึ้น และให้บริการ Website
Live Chat 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
และให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ
เช็คอินด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และ
เครื่อง Kiosk สำ�หรับการบริการที่ท่าอากาศยาน ได้เพิ่ม
เคาน์เตอร์ Bag Drop ที่ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ สำ�หรับ
ลูกค้าที่เช็คอินด้วยตนเอง (e-check-in)
ด้านการบริการบนเครื่องบิน
บริ ษั ท ฯ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบริ ก ารของพนั ก งานต้ อ นรั บ
บนเครื่องบิน โดยปรับรูปแบบการให้บริการเป็นแบบเฉพาะ
บุคคลมากขึน้ ทัง้ ในชัน้ หนึง่ และชัน้ ธุรกิจ รวมถึงปรับรายการ
อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการและการนำ�เสนอให้มีความ
โดดเด่นและน่าสนใจมากขึน้ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น อาหารสำ�รับไทย เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนูพิเศษ
ในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ ได้ปรับรายการอาหารเส้นทาง
ภายในประเทศเป็น Hot Snack และเส้นทางอินโดจีนเป็น
Hot Light Meal
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการบนเครื่องบิน
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารในทุกชั้นบริการ
โดยในการบริการบนเครือ่ งบิน พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
จะให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารเป็ น แบบเฉพาะบุ ค คลมากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในชัน้ หนึง่ และชัน้ ธุรกิจ พร้อมได้วางแผน
และกำ � หนดขั้ น ตอนการบริ ก ารให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
พึ ง พอใจและความต้ อ งการของผู้ โ ดยสารอย่ า งแท้ จ ริ ง
ในแต่ละเส้นทาง ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยทาง
การบินของสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ในส่วนของอุปกรณ์บริการบนเครือ่ งบิน ได้คดั สรรและจัดหา
อุปกรณ์สำ�หรับใช้บริการบนเครื่องบินระดับ World Class
ทีถ่ อื เป็น Touch Point ของ Five Stars Airlines Rating ได้แก่
• หูฟังสำ�หรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ให้บริการ
ด้วย Brand “AKG” ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในเรื่อง
ของรูปแบบและคุณภาพ
• Comfort Wear สำ�หรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึง่ Brand “Boggi”
• ชุดอำ�นวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit)
สำ � หรั บ ผู้ โ ดยสารชั้ น หนึ่ ง Brand “Rimowa” และ
“Porche Design”

• ชุดอำ�นวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit)
สำ�หรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ Brand “Mandarina Duck”
และ “Lacoste”
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ปรับปรุงและออกแบบรายการ
อาหารทีใ่ ช้บริการในชัน้ หนึง่ และชัน้ ธุรกิจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญและ
ชำ�นาญการ ทัง้ นี้ ได้ค�ำ นึงถึงรสชาติอาหารทีเ่ ป็นแบบฉบับของ
อาหารแต่ละชนิด โดยเฉพาะรสชาติของอาหารไทย โดยได้
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและมีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับ มาเป็นทีป่ รึกษา
และออกแบบรายการอาหาร ได้แก่ ผศ.ศรีสมร คงพันธ์
เจ๊ไฝ Chef Michelin จากประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้
ได้จัดหารายการอาหารพิเศษสำ�หรับให้บริการผู้โดยสาร
ในช่วงเทศกาลต่างๆ อีกด้วย และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ
ได้น�ำ ผลิตภัณท์วสิ าหกิจชุมชน (OTOP) ขึน้ บริการบนเทีย่ วบิน
อาทิ ชุดอำ�นวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit)
อาหารว่ า งขบเคี้ ย วที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบนเครื่ อ งบิ น (Snacks)
เป็นต้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่งเสริม
ผลิตภัณท์วิสาหกิจชุมชน (OTOP)
ในการพัฒนาการบริการในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม
ได้ยึดหลักการ 5 ข้อ คือ
1. ด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณคำ�นึงถึงการใช้
งบประมาณอย่างเหมาะสม และระบบ Win-Win ระหว่าง
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. Operation System ในด้าน Operation System
ต้องเป็น Single System ทัง้ ระบบ เพือ่ ให้การดำ�เนินการ
เป็นไปในทางเดียวกัน และตรวจสอบได้
3. Seasoning and Promotion ในด้านของอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม จะมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ฤดู ก าลของวั ต ถุ ดิ บ
ที่มาของวัตถุดิบ ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การ
บริหารต้นทุน และคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง ต้ อ งมี ก ารสร้ า ง Promotion
เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี
4. Partner & Vendor ในส่วนของผู้ประกอบการ และ
Catering ที่เกี่ยวข้อง จะให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และสามารถ
พัฒนาคุณภาพของการบริการไปถึงเป้าหมายทีก่ �ำ หนดได้
5. Executive Chef Officer ในส่วนของ Menu Planning
รวมทั้งเครื่องดื่ม จะจัดให้มีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อกำ�หนดแนวทาง
วางแผนพัฒนา และรวมทัง้ ดูแลต้นทุนเพือ่ ให้เกิดมูลค่า
สูงสุดในการบริการ
โดยมุง่ เน้นการบริการเพือ่ ให้เป็น TOP 5 ของโลก ตลอดระยะ
เวลาที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ ได้ ว างแผนและกำ � หนดทิ ศ ทาง
ของการทำ�งานโดยใช้พื้นฐานจากทั้ง 5 ประการนี้ โดยได้

ติดต่อผ่านครัว และ Partner ต่างๆ เพื่อหาแนวร่วมใน
การพัฒนาเรื่องของอาหาร ในปีที่ผ่านมาโดยได้รับความ
ร่วมมือจาก Chef Michelin ในการรังสรรค์เมนูในหลายๆ
เที่ยวบิน เช่น ปารีส ไทเป โตเกียว โอซากา เป็นต้น
ในส่วนของเครื่องดื่ม ได้ขอความร่วมมือจาก Supplier
ต่างๆ เพื่อพัฒนาในส่วนของ Cocktail และ Mocktail
สำ�หรับการบริการบนเครือ่ งบิน เช่น Ginger Me หรือ Rum Thai
ในปี 2562 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปในคำ�ว่า Local Signature
Menu, Menu By Chef, Best Raw Material, Signature
Drink, Signature Tea & Coffee ในส่วนของการบริการ
ในชัน้ หนึง่ (First Class) ถือเป็นห้องรับแขกทีแ่ สดงศักยภาพ
สูงสุดของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ Simple, Quality, and
Consistency เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการสู ง สุ ด ของ
ลูกค้าเป็นสำ�คัญ ในด้านความรับผิดขอบต่อสังคม บริษัทฯ
ยั ง คงดำ � เนิ น นโยบายในส่ ว นของ Cooperate Social
Responsibility (CSR) เช่น โครงการ OTOP การใช้วตั ถุดบิ
จากวิสาหกิจชุมชน สินค้าโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพจากเกษตรกรไทยโดยตรง เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าจะมุ่งเน้นการดำ�เนินการเพื่อพัฒนา
อาหารและเครื่องดื่มที่บริการบนเครื่องบินให้มีคุณค่า และ
คุ ณ ภาพอย่ า งเต็ ม ความสามารถ เพื่ อ เป้ า หมายสู ง สุ ด
ขององค์กรในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5
ของโลก เพื่อให้การบินไทยเป็นสายการบินชั้นนำ�ของโลก
ตลอดไป
อุปกรณ์และบริการ
บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และแผนงานด้านการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถ
ให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิ่มความสะดวกสบายโดยรวม
ให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ งั่ โดยสาร และ
ระบบสาระบันเทิง
	 วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ของบริษัทฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินทุกลำ�
ที่เป็นแบบเดียวกัน ให้มีที่นั่งโดยสารและระบบสาระ
บันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชั้นโดยสาร เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ งั่ โดยสาร
		ปี 2561 บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการปรับปรุงทีน่ งั่ โดยสาร
		 บนเครือ่ งบินแบบแอร์บสั A330-300 จำ�นวน 3 ลำ�
		 ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสะดวกสบายมากยิ่ ง ขึ้ น
		 โดยเก้ า อี้ โ ดยสารชั้ น ธุ ร กิ จ จะสามารถปรั บ เอน
		 นอนราบได้ 180 องศา
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1.2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิง
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทั้งด้านภาพ
และเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศ
ทุกลำ� เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุก
ชั้นโดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์ที่สามารถ
เลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิง
ให้ ผู้ โ ดยสารเลื อ กอย่ า งหลากหลาย อาทิ เ ช่ น
ภาพยนตร์ไทย New Release Favorite และ
World Cinema รวมทั้งเกมส์ ข้อมูล และภาพ
เส้นทางบิน นอกจากนี้ ยังพัฒนาและปรับปรุง
ซอฟต์ แ วร์ (Software) รองรั บ จำ � นวนเนื้ อ หา
(Content) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และ e-Shopping
เป็นต้น

2. การติดตัง้ อุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวกสำ�หรับธุรกิจและ
การสือ่ สาร
	 บริษัทฯ ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect)
บนเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวของตนเอง โดย
ในปี 2561 ได้ให้บริการบนเครือ่ งบิน จำ�นวนรวม 36 ลำ�
ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส A330-300 (33H) จำ�นวน
7 ลำ� แบบแอร์บัส A330-300 (33R) จำ�นวน 3 ลำ�
แบบแอร์บัส A380-800 จำ�นวน 6 ลำ� และแบบแอร์บัส
A350-900 จำ�นวน 12 ลำ� แบบโบอิ้ง 787-8 จำ�นวน
6 ลำ� และแบบโบอิ้ง 787-9 จำ�นวน 2 ลำ� นอกจากนี้
เพือ่ ความสะดวกสบายของลูกค้า บริษทั ฯ ได้มอบบริการ
Free Wi-Fi จำ�นวน 20 MB สำ�หรับลูกค้าชั้นหนึ่ง
บนเครื่องแบบแอร์บัส A380-800 และจำ�นวน 20 MB
สำ�หรับลูกค้าชั้นธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บัส A350-900
แบบโบอิ้ง 787-8 และ 787-9

การปฏิบัติการบิน ความปลอดภัย ความมั่นคง
และมาตรฐานการบิน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเป็นหัวใจของธุรกิจการ
บิน ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะ
สร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร
โดยเน้นที่การปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัย
และความมั่ น คงการบิ น ของสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย: กพท. (Civil Aviation Authority of
Thailand: CAAT) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)
หน่ ว ยงานควบคุ ม ความปลอดภั ย ด้ า นการบิ น ของยุ โ รป
(European Aviation Safety Agency: EASA) สมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และหน่วยงานกำ�กับดูแล
ด้านความปลอดภัย และความมั่นคงการบินพลเรือนของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ พร้อมที่จะพัฒนา
องค์ ก ร รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ กั บ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้
ประเทศไทยมีการดำ�เนินการด้านการบินตามมาตรฐาน
สากล โดยปีนี้ ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลสำ�หรับการประเมิน
ผลการดำ�เนินงานของประเทศไทยตามแผน The Global
Aviation Safety Plan (GASP) และ The Global Air
Navigation Plan (GANP) ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:
ICAO)
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต Third Country
Operators (TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU
Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุญาตนี้ บริษัทฯ
สามารถคงการปฏิบตั กิ ารบินไปยังสหภาพยุโรปได้ตอ่ ไป และ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองผู้ด�ำ เนินการเดินอากาศ
ฉบับใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุญาต
ขนส่งวัตถุอันตราย (Dangerous Goods Certificate)
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษทั ฯ ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม อาหารสดอย่างเต็มรูปแบบ
รวมทั้งวัตถุสินค้าอื่นๆ ที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
บริษัทฯ มีระบบเตรียมการโดยดำ�เนินการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านภายในองค์ ก ร (Operational
Compliance Audit) ของทุกหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งครบถ้ ว นและ
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมรับการตรวจประเมินจาก
องค์กรภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถผ่านการตรวจประเมิน
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และได้ รั บ ใบรั บ รองคุ ณ ภาพสากลด้ า นความปลอดภั ย
ในการปฏิบตั กิ ารของสายการบิน (IATA Operational Safety
Audit :IOSA) เป็นรายแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2547
และได้รบั การรับรองอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด โดยผ่านการ
ตรวจประเมินทุกสองปี ครัง้ ล่าสุดเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2561
และได้รบั ใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการของผู้ให้บริการภาคพื้น (IATA Safety Audit for
Ground Operations (ISAGO) ตั้งแต่ปี 2560
ในปี 2561 หน่วยงานกำ�กับดูแลด้านการบินพลเรือนของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกยังคงเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทย
ที่ทำ�การบินเข้าในแต่ละประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับการ
ตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection)
ตามมาตรฐานสากลทั้งสิ้น 126 ครั้ง กรณีที่พบข้อบกพร่อง
สามารถแก้ไขได้ภายในตามเวลาที่กำ�หนด
เมือ่ ต้นเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมาได้เปิดตัว โครงการ Resilience
Engineering for Safety Leadership ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการบินไทย ในการปลุกจิตสำ�นึก
ให้พนักงานตระหนักในเรือ่ งความปลอดภัย โดย Resilience
Engineering เป็นแนวคิดใหม่ด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้น
เสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการ
ทบทวนกระบวนการทำ � งาน ประเมิ น และปรั บ เปลี่ ย น
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความ
มัน่ คงการบิน (Security Management Systems / SeMS)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ กำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน
ด้านความมั่นคงการบินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
และสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำ�หนดด้านความมั่นคง
การบิน (Aviation Security) ขององค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ องค์การ
การบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO) สำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand:
CAAT) หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงในการเดิ น ทางของ
ประเทศออสเตรเลีย (Australia’s Office of Transport
Security: OTS) กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European
Union Regulations: EU Regulations) หน่วยงานด้านความ
มัน่ คงของประเทเยอรมัน (German Civil Aviation Authority:
LBA) หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงของประเทศอั ง กฤษ
(Department for Transport: DfT) หน่วยงานด้านความมัน่ คง
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Switzerland’s Federal
Office of Civil Aviation: FOCA) หน่วยงานด้านความ

มั่นคงของประเทศญี่ปุ่น (Japan’s Civil Aviation Bureau:
JCAB) โดยบริ ษั ท ฯ มี ผ ลการดำ �เนิ น งานที่ อ ยู่ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจประเมินจากทุกหน่วย
งานที่มาทำ�การตรวจประเมินทั้งสิ้น 27 ครั้ง โดยไม่พบข้อ
บกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ
เหตุฉกุ เฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response
Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ
ระหว่างประเทศ และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ยังได้
จัดทำ�แผนการจัดการในภาวะวิกฤติเพื่อเตรียมพร้อมรับ
วิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผนย้ายฐานการ
ปฏิบัติงาน แผน Public Health Emergency แผนกรณี
พนักงานชุมนุมประท้วง แผนกรณีภัยพิบัติ และได้เข้าร่วม
ฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำ�ปี 2561
การฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบ
ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SEMEX-18) การ
เข้ายึดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีการจับตัวประกัน และ
การฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบ
ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง (DEMEX-18)
กรณี ขู่ ว างระเบิ ด อาคารผู้ โ ดยสารและเกิ ด เหตุ ร ะเบิ ด
รวมทั้งเพื่อสามารถพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
จึงมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤติ (Crisis Management
& Operations Center: CMOC) ทำ�หน้าที่เฝ้าระวังเหตุ
ที่ อ าจเป็ น ภั ย คุ ก คามต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ตลอด 24 ชัว่ โมง อีกทัง้ มีการฝึกอบรม การจัดสัมมนาสมาชิก
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผปู้ ระสบภัยฯ (Family
Assistance & Support Team : FAST Center) สอดคล้อง
กับมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ สำ�หรับ
เที่ยวบินของบริษัทฯ สายการบินพันธมิตร และสายการบิน
ที่มีข้อตกลงร่วมกัน
บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีจิตสำ�นึก
สูงสุดด้านความปลอดภัย มุง่ เน้นการสรรหาบุคลากรการบิน
ที่ มีคุณ ภาพระดั บ สากล โดยกำ � หนดให้ มีก ารตรวจสอบ
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) นักบินของบริษัทฯ
จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความถนัดในการเป็น
นักบินพาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute
of Aviation Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็น
สถาบันที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับด้านการคัดเลือก
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นักบินให้กับสายการบินชั้นนำ�ของโลก การสอบจิตวิทยา
การบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์
การบิ น กองทั พ อากาศ รวมทั้ ง จะต้ อ งผ่ า นการทดสอบ
ความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check) และการ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษตามมาตรฐานสากล (English ICAO
Proficiency) นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น การฝึ ก อบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้มีความรู้
ความชำ�นาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องานบริการ
ควบคูไ่ ปกับความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ ง
และสม่ำ�เสมอ
บ ริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร Safety Management
System Course ให้ กั บ บุ ค ลากรการบิ น และพนั ก งาน
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่อให้มั่น ใจว่าบุคลากรการบิ นของ
บริษัทฯ มีความพร้อมในการปฏิบัติการบินอย่างปลอดภัย
และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ ICAO และบริษทั ฯ ได้จดั ให้มี
การอบรมหลักสูตร Engagement โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เพื่อช่วย
พัฒนาองค์กรไปในทิศทางทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ได้ นำ � ระบบการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) และการนำ�แนวทางจัดการความรู้ (Knowledge
Management) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ใ นกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน อั น จะนำ � ไปสู่
ประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า การดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย และ
ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้องกันอันตรายและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งที่ต้องดำ�เนินการ
ควบคู่ ไ ปกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ บริ ษั ท ฯ จึ ง มี น โยบาย
ในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานบนพื้นฐานของมนุษยธรรม
โดยถือประโยชน์ของพนักงานเป็นหลัก และได้ดำ�เนินการ
อย่างครบวงจร คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้า
ระวังและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย การป้องกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุและสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายในการ
ทำ�งาน การเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำ�งาน
การปฐมพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
บริ ษั ท ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน (Occupational Health and
Safety Committee: OHSC) ซึ่งมีผู้แทนของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อทำ�หน้าที่
ในการวางแผน กำ�หนดนโยบาย และแนวทางการดำ�เนินงาน
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ให้ เ ป็ น ระบบสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำ � หนดของกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการจัดประชุมฯ เพือ่ ติดตามการปฏิบตั งิ าน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานในภาพรวมของบริษทั ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในภาพรวมของการปฏิ บั ติ ก ารบิ น บริ ษั ท ฯ ได้ มุ่ ง เน้ น
ในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด
และคุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินที่ดีเลิศ โดยการ
นำ � เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย และมี ม าตรฐานด้ า น
ความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้
กับเอกลักษณ์การให้บริการด้วยเสน่หไ์ ทย บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
รักษาคุณภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐาน
การบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เป็นปัจจัยหลัก
ในการดำ�เนินธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญเป็นอันดับแรก
มาโดยตลอด และบริ ษั ท ฯ จะได้ ดำ �เนิ น นโยบายเชิ ง รุ ก
ในการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และ
มาตรฐานการบินอย่างต่อเนื่อง

การตลาดและการแข่งขัน

น โยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินตามแผนวิสาหกิจ (25602564) มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ ต ามลั ก ษณะตลาด
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุม่ ตลาดทีบ่ ริษทั ฯ เป็นผูน้ �ำ ตลาด เช่น ตลาดกลุม่ ประเทศ
สแกนดิเนเวีย จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้น
ในการดำ�รงความเป็นผู้นำ�ตลาด ปรับกลยุทธ์เพื่อรักษา
ส่วนแบ่งตลาดและผลกำ�ไรในการดำ�เนินงานเป็นหลัก โดยการ
เพิ่มเที่ยวบิน และเปลี่ยนแบบเครื่องบินที่มีอุปกรณ์ทันสมัย
เพื่อป้องกันการสูญเสียลูกค้าให้แก่สายการบินอื่น
กลุ่มตลาดที่มีการแข่งขันสูง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง
และกลุ่มประเทศในอาเซียน บริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุง
ความสามารถในการแข่ ง ขั น เพื่ อ รั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาด
โดยเพิ่มความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อเพิ่ม
ผู้โดยสารเชื่อมต่อที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งใช้
สายการบิ น ไทยสมายล์ ใ นการรั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาดใน
เส้นทางภูมิภาคระยะสั้น
กลุ่มตลาดที่คู่แข่งมีความเข้มแข็ง เช่น ตลาดรัสเซีย และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเฝ้าระวังปริมาณ
การขนส่งและผลกำ�ไรขาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปรับกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยใช้เครื่องบินที่เหมาะสม
กับความต้องการของตลาด และมีความคล่องตัวในการ
ปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินโดยต้องมีการติดตามผลการดำ�เนินงาน
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

นโยบายการตลาดและลักษณะตลาด
ของสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
สายการบินไทยสมายล์ได้กำ�หนดตำ�แหน่งทางการตลาด
ของสายการบิ น เป็ น สายการบิ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบ
(Full Service Airlines) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการทีเ่ ยีย่ มยอด ควบคูไ่ ปกับความคุม้ ค่า
ของราคาบัตรโดยสารที่กำ�หนดไว้ให้ครอบคลุมทุกบริการ
โดยมีการกำ�หนดแนวทางในการดำ�เนินนโยบายการตลาด
ดังนี้
1. การให้บริการมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ (Excellent Services)
	 เน้นเพิม่ เติมการนำ�เสนอคุณค่าให้กบั ลูกค้าทุกจุดสัมผัส
ของการบริการ (Touch Point) โดยมีแนวทางดังนี้
• Excellent Check-in พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบ
		 และขัน้ ตอนการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ให้ผโู้ ดยสาร
		 สามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ดว้ ยตนเอง เช่น สามารถ
		 เลือกทีน่ งั่ และพิมพ์บตั รขึน้ เครือ่ ง (Boarding Pass)
		 ตลอดจนการจัดให้มหี อ้ งรับรองผูโ้ ดยสาร (Lounge)
		 สำ�หรับผู้โดยสารทุกท่าน
• Excellent In-Flight Services พัฒนาปรับปรุง
		 วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารใน
		 เทีย่ วบินให้มปี ระสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ
		 ให้ผโู้ ดยสารเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อาทิ การให้บริการและ
		 บรรยากาศภายในห้องโดยสาร อาหารและเครือ่ งดืม่
		 ในเที่ยวบิน เป็นต้น
• Excellent Customer Relation พัฒนาระบบการ
		 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความพึงพอใจ
		 ให้ลูกค้าในทุกรายละเอียด อาทิ ระบบการจอง
		 บั ต รโดยสาร การเช็ ค อิ น ผู้ โ ดยสาร ผลิ ต ภั ณ ฑ์
		 ภายในห้องโดยสาร นอกจากนีย้ งั ให้บริการแก่ลกู ค้า
		 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
		 ในทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การทำ�กิจกรรมร่วมกับ
		 ลู ก ค้ า ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ การพั ฒ นาระบบ
		 ให้ข้อมูลและการสื่อสารกับลูกค้า เป็นต้น
2. การกำ�หนดราคาขายที่เหมาะสม
(Reasonable Price, High Value)
• ปรั บ โครงสร้ า งการกำ � หนดราคาเพื่ อ ให้ มี ร าคา
		 บั ต รโดยสารที่ ห ลากหลายเหมาะสมสำ � หรั บ
		 แต่ ล ะตลาด เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการแข่ ง ขั น กั บ
		 สายการบินอื่น (Right Price, Right Market)
• สร้าง Price Value เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าใช้บริการ
		 ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้โดยสารผ่านทาง
		 ช่องทาง On-line หรือ Internet เพิ่มเติม
3. การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิน
(Route Network Development)

•
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		
•

เสริมสร้างเครือข่ายการบินให้แข็งแกร่ง ด้วยการ
เพิม่ ความถีห่ รือความจุของเทีย่ วบินให้เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาการเชื่อมต่อ
เที่ ย วบิ น ในเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม จำ � นวน
ผูโ้ ดยสารทัง้ แบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to Point)
และแบบต่ อ เที่ ย วบิ น (Connecting Traffic)
จากจุดต้นทางถึงปลายทางให้มากขึน้ เช่น เส้นทาง
จีน อินเดีย อินโดจีน และเส้นทางในภูมิภาค
ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือ
กั บ การบิ นไทยเพื่ อให้ เกิ ดการเชื่ อมต่ อเที่ ย วบิน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสะดวกแก่ ผู้ โ ดยสารเพิ่ ม ขึ้ น
(Seamless Connectivity) เช่น การเชื่อมต่อ
เส้นทางบินจากประเทศอินเดียของไทยสมายล์กับ
เส้นทางบินสู่ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ของ
การบินไทย ซึง่ มีผโู้ ดยสารชาวอินเดียทัง้ ทีเ่ ดินทาง
ด้วยตัวเอง และที่เดินทางเป็นหมู่คณะซึ่งมีความ
ต้องการในการเดินทางเป็นจำ�นวนมาก เป็นต้น
ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือ
กับสายการบินคูค่ า้ คือ สายการบินในกลุม่ ลุฟต์ฮนั ซา
		 ได้ แ ก่ สายการบิ นลุ ฟ ต์ ฮันซา สายการบิ น สวิส
		 สายการบิ นออสเตรี ยน แอร์ ไ ลน์ เพื่ อเชื่ อมต่อ
		 เส้นทางจากประเทศเยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และ
		 ออสเตรีย มายังประเทศไทย รวมทั้งจุดพ้นจาก
		 ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เกิดรายได้จากจุดที่
		 ไม่ได้ทำ�การบินมายังประเทศไทย โดยมีแผนจะทำ�
		 ความร่วมมือกับสายการบินอีวีเอ (EVA airlines)
		 เพื่ อ เชื่ อ มโยงการเดิ น ทางระหว่ า งทวี ป อเมริ ก า
		 มายังประเทศไทย
4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางโฆษณาและ
สือ่ สารการตลาด (Strengthen Brand Communication)
• เพิ่มช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาดให้มี
		 ความเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้
		 อย่างตรงเป้าหมายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น
		 กลุ่มลูกค้าทั่วไป ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้า
		 ที่ซื้อผ่านช่องทาง On-line
• เพิ่มความถี่ในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์
		 จากการสื่ 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 Segmentation Strategy)
• เส้ น ทางประเทศจี น : มุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า ที่ เ ดิ น ทาง
		 ด้วยตนเอง (FIT: Fully Independent Traveler)
THAI
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		 ที่มีกำ�ลังซื้อสูงเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างสื่อและ
		 ทำ�กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (Marketing
		 Communication) ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Focus
		 Group) เป็นต้น
• เส้นทางประเทศอินเดีย: มุ่งเน้นลูกค้าที่เดินทาง
		 ด้วยตนเอง (FIT: Fully Independent Traveler)
		 ลู ก ค้ า กลุ่ ม MICE (Meeting, Incentives
		 Convention, Exhibition) ลู ก ค้ า ที่ ต้ อ งการ
		 การจัดงานแต่งงานภายในประเทศ (Wedding)
		 และลูกค้ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน (Labor) เป็นต้น
• เส้ น ทางในอิ น โดจี น : ปรั บ เวลาต่ อ เที่ ย วบิ น
		 (Connecting time) เพื่อให้สามารถรองรับการ
		 เชือ่ มต่อกับเส้นทาง longhaul จากสายการบินยุโรป
• เส้นทางในประเทศ : รักษาฐานลูกค้าเดิม และ
		 เพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ โดยการทำ�กลยุทธ์ทางการตลาด
		 และการขายที่ มี ค วามน่ า ดึ ง ดู ด และเข้ า ถึ ง
		 กลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางการขายทุกช่องทาง
		 ตลอดจนสร้ า งประสบการณ์ ใ นการเดิ น ทางที่
		 ประทับใจและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
		 สายการบินอื่นๆ (Competitive Edge)
6. บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง
และยั่ ง ยื น สร้ า งผลกำ � ไรสู ง สุ ด (Strong and
Sustainable Growth with High Profitability)
• เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented)
• เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
		 (Competitiveness)
• เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (Dynamic)
แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจำ�หน่าย
แผนบริหารรายได้
เพื่อรักษาและเพิ่มคุณภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด การแข่งขัน
ทีร่ นุ แรง รวมทัง้ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
การบิน ขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษัทฯ จึงมีแผนงาน
มุ่งเน้นการขายและเพิ่มรายได้โดย
• ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารโดยการบริ ห ารฝู ง บิ น
แนวใหม่ด้วยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเส้ น ทางหลั ก ด้ ว ยการใช้ เ ครื่ อ งบิ น รุ่ น ใหม่ ที่ ดี ก ว่ า
ปรับกำ�ลังการผลิตในบางตลาด และเพิม่ การใช้เครือ่ งบิน
ให้มากขึ้น
• เพิ่มการขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดย
แสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก
โดยการจั ด ทำ � ความตกลงร่ ว มกั บ สายการบิ น คู่ ค้ า
ดังที่ปรากฏในรายการส่งเสริมการขายจุดบินใหม่ๆ
ของบริษัทฯ ในทวีปยุโรป
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• เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) โดยพั ฒ นาระบบที่ ส ามารถอำ � นวย
ความสะดวกสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ โ ดยสาร
สำ�หรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การหารายได้เสริม
นอกเหนื อ จากธุ ร กิ จ การบิ น หลั ก ที่ บ ริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น งาน
ด้านการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
และบริการเสริมต่างๆ เป็นรายได้เสริมองค์กรอีกทางหนึ่ง
โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�บริการเสริมในรูปแบบการช้อปปิ้ง
ออนไลน์ (Shopping Online) บนเว็บไซต์ เช่น การเลื่อนชั้น
ที่นั่ง บริการรถเช่า รถรับส่งสนามบิน โรงแรม รวมทั้งเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว อาทิ สินค้า
THAI Shop ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ห้องรับรองพิเศษ
(Lounge) เป็นต้น รวมทั้งหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่คิดว่า
เป็นทีน่ า่ สนใจ คุณภาพทีค่ ดั สรรมาอย่างดีจากทีต่ า่ งๆ ทัง้ ใน
และต่างประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากจะเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ในประเทศแล้ ว ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น นโยบายรั ฐ บาล
และต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อีกทางหนึง่ ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ มีขดี ความสามารถทีจ่ ะหารายได้เสริม
อืน่ ๆ ได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน โดยการหาความร่วมมือ
ทางธุรกิจที่มีความสอดคล้องกันเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเจรจา
และต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามา
เสริมธุรกิจการบินให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อตอบสนองรสนิยม
(Lifestyle) ของลูกค้ายุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบาย
รวดเร็วและเป็นการเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้กบั แบรนด์ (Brand) ด้วย
รวมทั้งจะทำ�ให้เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ มีบทบาท
และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความประทับใจให้กับ
ลูกค้าของบริษัทฯ ตามความต้องการในการใช้บริการที่
แตกต่างกันในระหว่างการเดินทาง (Customer Experience
Management)
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวและการขนส่ง
เป็นธุรกิจที่มีความโดดเด่นและอยู่ในความสนใจทั้งจาก
ผู้บริโภคภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย
บริษัทฯ วางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า
ในระดั บ นานาชาติ แ ละบริ ก ารจั ด ส่ ง แบบครบวงจร คื อ
สั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงิน
และดำ�เนินการจัดส่งให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ลูกค้า
จะได้ รั บ ความสะดวกในการซื้ อ บริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆ ที่ มี
คุณภาพ มีความคุ้มราคาที่บริษัทฯ ทำ�การคัดสรรมาแล้ว
และนำ�เสนอเป็นทางเลือกตามรสนิยมและความต้องการของ
ผู้โดยสารตามเส้นทางและวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่ง
บริการเสริมดังกล่าว จะทำ�ให้ผู้โดยสารของบริษัทฯ ได้รับ

ประสบการณ์ทดี่ ตี ลอดการเดินทาง และบอกต่อประสบการณ์
การเดินทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์และกับเพื่อนๆ เพื่อจูงใจ
ให้หันกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจำ�หน่าย
ในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็นหลัก
โดยทำ�การขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทย ไปยัง
เมืองต่างๆ ทั่วโลกทั้งในแบบเที่ยวบินประจำ� และเที่ยวบิน
เช่าเหมาลำ� ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยวางตำ�แหน่งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็น
สายการบินชั้นเยี่ยมระดับโลก (Premium Service Airline)
ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด
บริษทั ฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุม่ (Segment) เป็นอย่างดี
โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนาช่องทาง
จัดจำ�หน่าย ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวัง
อย่างแท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็น
• ลูกค้าพรีเมี่ยม ประกอบด้วยลูกค้าชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ
สมาชิกแพลตินั่ม สมาชิกบัตรทอง
• ลูกค้าภาคราชการ (Government)
• ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ
ธุรกิจขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprise)
• ลูกค้ากลุ่มท่องเที่ยว (Leisure)
• นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยี่ยมเพื่อนและญาติ (VFR:
Visiting Friends and Relatives)
• ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest
and Life-Style)
• ลูกค้ากลุม่ ประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเทีย่ ว
ที่ได้รับเป็นรางวัล (MICE)
• ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments
Product Offering) โดยใช้กลยุทธ์ทั้งในเชิงบริหารรายได้
(Revenue Management) ควบคู่กับการบริหารราคาขาย
(Pricing) ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่มีความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน

การขายแบบเครือข่าย (Network) และกลุ่มพันธมิตร
การบินสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance)
เครือข่ายเส้นทางบินของกลุม่ พันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์
ที่ครอบคลุมไปยังทุกทวีปทั่วโลก ช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาส
ในการทำ�ตลาดได้กว้างกว่าจุดบินทีท่ �ำ การบินเอง ผ่านความ
ร่วมมือด้าน Interline/Codeshare กับสายการบินสมาชิก
บริษทั ฯ มีเป้าหมายในการเพิม่ การทำ� Interline/Codeshare
กั บ สายการบิ น สมาชิ ก เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ลู ก ค้ า
และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
สตาร์อัลไลแอนซ์ ยังช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ
การบริการเพื่อเพิ่มประประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้าตลอดการเดินทาง ตามกลยุทธ์ใหม่ของ
สตาร์อัลไลแอนซ์ (Making Customer Journey Better)
ปัจจุบันกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อัลไลแอนซ์ มีสมาชิก
ทัง้ หมด 28 สายการบิน ให้บริการมากกว่า 18,450 เทีย่ วบิน
ต่อวัน ไปยัง 1,300 จุดบิน ใน 190 ประเทศทั่วโลก
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
(02-356-1111) เป็นด่านแรกของจุดบริการหลักที่ลูกค้า
จะตัดสินใจใช้บริการ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญในการ
ให้ บ ริ ก ารในส่ ว นนี้ เ ป็ น อย่ า งมาก โดยมี ข้ อ ตกลงระดั บ
การให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) คือ
ต้องให้บริการตอบรับสายลูกค้าร้อยละ 80 ของปริมาณ
สายที่เรียกเข้าทั้งหมดภายในเวลา 20 วินาที และมีอัตรา
ละทิ้งสายไม่เกินร้อยละ 8 โดยมีบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านนีร้ บั การว่าจ้างมาให้บริการภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
TCC ตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนด เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า
บริษัทฯ มีช่องทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลาย
ช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ Live Chat และ
โทรศัพท์เลขหมายพิเศษ สำ�หรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งลูกค้า
กลุ่มพรีเมี่ยม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
Digital Commerce
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางดิจิทัล (Digital)
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี
ใหม่ที่กำ�ลังเข้ามา ทำ�ให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจการบินของโลก จึงไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ว่า ผู้บริโภคจะมีบทบาทสำ�คัญมากขึ้น ทั้งโทรศัพท์มือ
ถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งอุปนิสยั
ใหม่ของผู้บริโภคที่เรียกว่า Socialnomics ทำ�ให้แนวโน้ม
ของผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลในการซื้อบัตรโดยสาร
และการใช้บริการทีส่ ามารถทำ�ด้วยตนเองได้ (Self Service)
THAI
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การสื่อสารต่างๆ กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น
เป็นลำ�ดับ บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับช่องทางดิจิทัล
เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยี รวมทั้งการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิมและรวดเร็วกว่า
คูแ่ ข่งขัน บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นการพัฒนาการให้บริการออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ได้ง่ายและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจากทุกอุปกรณ์
เช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น
นอกจากบริษัทฯ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
เที่ยวบินและเครือข่ายเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับสายการบิน
พันธมิตรไปทัว่ โลก บริษทั ฯ ยังสามารถให้บริการลูกค้าแบบ
บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Services) บริษัทฯ
ได้มีการปรับตัวและรับมือกับสภาพการแข่งขันต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โดยการขยายช่องทางชำ�ระเงิน
หลากหลายช่ องทางมากขึ้น เพื่อเพิ่ม ความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้า เช่น ชำ�ระเงินผ่าน Counter Service, 7 Eleven,
Tesco Lotus, PayPal, Line Pay, ATM, Bank Transfer
และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาการสื่อสารข้อมูล
เพือ่ ดึงดูดความสนใจกับลูกค้าและช่วยเผยแพร่ไปในวงกว้าง
รวมทั้ ง การบริ ห ารการส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ข องบริ ษั ท ฯ
ขยายเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนออนไลน์
(Online Communication) ผ่านช่องทาง Social Media
ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง จั ด ทำ � ในหลายรู ป แบบ อาทิ Banner,
Info graphic, VDO เป็นต้น ตลอดจนการใช้ช่องทาง
Social Media ในการส่งเสริมรายได้ให้บริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึง่
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาด
ทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาส่วนแบ่งตลาด
เสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้มากทีส่ ดุ
ในสภาวะตลาดที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ผั น ผวน
ภายนอก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขัน
ในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดย
โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid
Plus: ROP) และรายการแพ็คเกจท่องเที่ยว รอยัล ออร์คิด
ฮอลิ เ ดย์ : เอื้ อ งหลวง (Royal Orchid Holidays)
ที่หลากหลาย ซึ่งคัดสรรแล้วสำ�หรับนักท่องเที่ยวผู้โดยสาร
การบิ น ไทยเป็ น การให้ บ ริ ก ารเชื่ อ มต่ อ จากการโดยสาร
เครื่ อ งบิ น ในการให้ บ ริ ก ารที่ พั ก และการท่ อ งเที่ ย วแก่
ผู้โดยสารของการบินไทย
รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ มีการขายผ่านทั้งสำ�นักงานขาย
และตัวแทนจำ�หน่ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบ
เพื่อให้รองรับการขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) มีการ
พัฒนารายการท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ ทีต่ อบสนอง
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ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย
มีการส่งเสริมการขายผ่านสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด
Event และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัด
รายการส่งเสริมการขายช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว นโยบาย
เหล่านี้เป็นทั้งการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
รายการทัวร์ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ และทัวร์เอื้องหลวง
ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น และยังเป็นการสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
ช่องทางการจัดจำ�หน่ายของสายการบินไทยสมายล์
(Thai Smile)
ในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
เป็นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้ใช้ระบบ Navitaire
ในการจัดจำ�หน่ายและบริการลูกค้า (Distribution and
Passenger Service System: DPS) และได้จัดทำ�ความ
ร่วมมือแบบเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share Agreement)
กับการบินไทย เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการให้บริการ
ผู้โดยสารที่เดินทางบนเส้นทางของไทยสมายล์ และได้รับ
สิทธิประโยชน์มากขึ้น ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 จึงได้
พัฒนาระบบจัดจำ�หน่ายอะมาดิอุส (Amadeus-ALTEA)
ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับการบินไทย เพื่อให้สามารถทำ�การ
ขายแบบเชื่ อ มต่ อ (Network) ในจุ ด บิ น ต่ า งๆ ทั่ ว โลก
มายังเส้นทางของไทยสมายล์ โดยยังคงความร่วมมือแบบ
เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement) กับการบินไทย
ในขณะเดี ย วกั น ได้ ข ยายความร่ ว มมื อ ไปยั ง สายการบิ น
พันธมิตรทีใ่ ช้ระบบจัดจำ�หน่ายลักษณะเดียวกันกับอะมาดิอสุ
ด้วย ได้แก่ สายการบินกลุม่ ลุฟต์ฮนั ซา สายการบินลุฟต์ฮนั ซา
สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียน เป็นต้น
สายการบินไทยสมายล์มงุ่ เน้นการควบคุมและบริหารจัดการ
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่ (Fixed
Cost) ให้ ต่ำ � เน้ น การดำ � เนิ น งานเฉพาะกิ จ กรรมหลั ก
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น
การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย การกำ�หนดรูปแบบ
และมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า
บนเครือ่ งบิน การบริหารภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสือ่ สาร
การตลาด การกำ�หนดราคาและการบริหารรายได้ ทั้งนี้
นอกจากสายการบินไทยสมายล์จะจัดจำ�หน่ายผ่านระบบ
จัดจำ�หน่ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักแล้ว
ยั ง ได้ มี ก ารขายผ่ า นระบบอะมาดิ อุ ส และผ่ า นตั ว แทน
จำ�หน่ายออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่น Expedia,
TripAdvisor, Ctrip, Qunar, SkyScanner, JetRadar,
MakeMyTrip, Cleartrip Yatra และ Goibibo เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มการรับรู้ให้มากขึ้น เป็นต้น

สภาวะอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขัน
ในปี 2561 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงาน
เศรษฐกิ จ โลกเติ บ โตที่ ร้ อ ยละ 3.7 ใกล้ เ คี ย งกั บ ปี ก่ อ น
ที่ ร้ อ ยละ 3.8 จากเศรษฐกิ จ ที่ ช ะลอตั ว ในบางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและเอเชีย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
ของสงครามการค้า ภาวะการเงินโลกตึงตัว การเพิม่ ขึน้ ของ
ราคาน้ำ�มัน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึง
ความไม่มั่นคงทางการเมืองและปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลักมาจากสงครามการค้าที่มีการเรียกเก็บ
ภาษีสินค้านำ�เข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็นประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อนั ดับ 1 และ 2 ของโลก และมีการค้าขาย
กับหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศเศรษฐกิจ
เกิดใหม่และกำ�ลังพัฒนายังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ�คัญ
โดยเฉพาะจีนมีการขยายตัวที่ประมาณร้อยละ 6.6 สำ�หรับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่นมีการขยายตัวประมาณ
ร้อยละ 2.9, 1.8 และ 0.9 ตามลำ�ดับ ในส่วนของเศรษฐกิจไทย
มีการขยายตัวอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.6 เพิม่ ขึน้ จากประมาณการเดิม
ที่ร้อยละ 3.9 จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของภาค
การท่องเที่ยวและการส่งออก ประกอบกับการลงทุนจาก
ภาครั ฐ และเอกชนที่ ข ยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ คาดการณ์
ปี 2562 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะส่งผลกระทบ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชัดเจนขึ้น โดยปรับลดลง
จากเดิมในแทบทุกภูมภิ าค ซึง่ เศรษฐกิจโลกชะลอการขยายตัว
อยู่ที่ร้อยละ 3.5 จากคาดการณ์เดิมในเดือนตุลาคม 2561
ที่ร้อยละ 3.7 เช่นเดียวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนชะลอ
การขยายตั ว ลงอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 2.5 และ 6.2 ตามลำ �ดั บ
(คาดการณ์ ณ เดือนมกราคม 2562 ยกเว้นประเทศไทย
เป็นข้อมูลคาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2561)
ในส่วนของน้�ำ มันซึง่ ถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบิน ราคา
น้�ำ มันดิบและน้�ำ มันเครือ่ งบินเฉลีย่ ปี 2561 อยูท่ ี่ 71.52 และ
84.79 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำ�ดับ ปรับตัวสูงกว่า
ปีก่อนที่ประมาณร้อยละ 30 จากการปรับลดกำ�ลังการผลิต
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ำ�มันรายใหญ่ของโลก ทั้งกลุ่มโอเปก
และประเทศนอกกลุ่มโอเปก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
น้ำ�มัน และป้องกันอุปทานน้ำ�มันดิบโลกล้นตลาด รวมทั้ง
ความกังวลต่อมาตรการคว่ำ�บาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
อย่างไรก็ดี ราคาน้ำ�มันยังคงผันผวนไปตามสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้ำ�มัน
สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน และการเก็งกำ�ไรราคา
น้�ำ มัน เป็นต้น สำ�หรับแนวโน้มปี 2562 ซิตกี้ รุป๊ คาดการณ์วา่
ราคาน้ำ � มั น ดิ บ และน้ำ � มั น เครื่ อ งบิ น จะปรั บ ตั ว ลดลงที่
ประมาณร้อยละ 10-13 อยู่ที่ประมาณ 51.57 และ 66.59
เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลำ�ดับ จากความกังวลต่อ
ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน อีกทัง้

ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลงกว่าคาด ส่งผลให้
ความต้องการใช้น้ำ�มันดิบมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับ
แนวโน้มการเพิ่มกำ�ลังการผลิตน้ำ�มันดิบของประเทศนอก
กลุ่มโอเปกอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: รายงานความเคลื่อนไหว
ราคาน้ำ�มันรายเดือน แผนกเอกสารและสัญญาการบริหาร
ความเสี่ยงราคาน้ำ�มันและคาดการณ์ราคาน้ำ�มันรายเดือน
ซิตี้กรุ๊ป เดือนมกราคม 2562)
จากความผั นผวนของราคาน้ำ�มั นและอั ต ราแลกเปลี่ย น
ประกอบกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจการบิน
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน
ความถี่เที่ยวบิน และฝูงบิน ทั้งจากสายการบินให้บริการ
เต็มรูปแบบ สายการบินต้นทุนต่ำ� และการเพิ่มศักยภาพ
โดยการรวมตั ว ของกลุ่ ม สายการบิ น ในลั ก ษณะต่ า งๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของการ
แข่งขันในหลายๆ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้น
การปรับตัวของสายการบินควบคู่กับการวางกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนรอบคอบ และสอดคล้องทันต่อ
เหตุการณ์ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินงาน
เพื่อรักษาความยั่งยืนของสายการบิน
สภาวะการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International
Air Transportation Association: IATA) ได้ประมาณ
การปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (RPK) ของ
สายการบินในแต่ละภูมิภาคปี 2561 โดยรวมยังคงมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่ร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำ�กว่าปี 2560
ที่อยู่ที่ร้อยละ 8.0 จากราคาบัตรโดยสารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากต้นทุนน้ำ�มันเครื่องบินที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าปี 2562
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรวมจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.0
ซึ่งจะเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำ�กว่าปี 2560 และ 2561
(คาดการณ์ ณ เดือนธันวาคม 2561)
ส �ำ หรับสายการบินในภูมภิ าคทีม่ ปี ริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก ในปี
2561 ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการขยายตัวสูงที่สุด
และสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม อยู่ที่ร้อยละ 8.5 (สัดส่วน
การขนส่ ง ผู้ โ ดยสารมากที่ สุ ด อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 33.8 ของ
อุตสาหกรรมโดยรวม) โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ
อินเดียมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในอัตราเลขสองหลัก
(Double digit growth) อยู่ที่ร้อยละ 15.0 ติดต่อกัน 50
เดือน (ณ เดือนตุลาคม 2561) รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป
และละตินอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 6.4 และ 6.0 ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ คาดว่าปี 2562 สายการบินในภูมิภาคที่มีการขยายตัว
มากทีส่ ดุ อันดับ 1 คือ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 7.5
THAI
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ยั ง คงเป็ น การขยายตั ว สู ง ที่ สุ ด และสู ง กว่ า อุ ต สาหกรรม
โดยรวม อันดับ 2 คือ ภูมิภาคละตินอเมริกาที่ร้อยละ 6.0
และอันดับ 3 คือ ภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางขยายตัว
ในระดับเท่ากันที่ร้อยละ 5.5
สำ � หรั บ ประเทศไทย ภาพรวมการท่ อ งเที่ ย วปี 2561
ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของภาครัฐ ประกอบกับปัจจัยหนุนจากการ
ขยายตัวของเส้นทางการบินภายในประเทศและเส้นทาง
การบินระหว่างประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มายังประเทศไทยมีจำ�นวน 38.1 ล้านคน เติบโตร้อยละ
7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 นักท่องเที่ยวจีน
ยังคงเดินทางมาประเทศไทยมากทีส่ ดุ จำ�นวน 10.5 ล้านคน
เติบโตร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก
การขยายตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรก แม้ว่าจำ�นวนนักท่องเที่ยว
จี น มี อั ต ราการขยายตั ว ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ เ ดื อ น
กรกฎาคม ผลจากความไม่เชื่อมั่นในความปลอดภัยของ
ประเทศไทยจากอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต ประกอบกับความ
กังวลในเรือ่ งสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีนและค่าเงินหยวนที่
อ่อนค่า ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วจีนชะลอการใช้จา่ ยและเดินทาง
(ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดือนมกราคม 2562)
อย่างไรก็ดี ในช่วงพฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 รัฐบาล
ได้จดั แคมเปญส่งเสริมการท่องเทีย่ วเพือ่ กระตุน้ การเดินทาง
เพิ่มขึ้น อาทิ การยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว
ของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival : VOA) และ
การให้สิทธิ์เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครั้งภายใน 6
เดือน (Double entry visa) และการอนุญาตให้กลับเข้ามา
ประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่เมื่อเดินทาง
ไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้าน (Re-entry Visa) เป็นต้น
ส่งผลให้จ�ำ นวนนักท่องเทีย่ วจีนขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561
ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย 11 เดือนแรกปี 2561
(มกราคม-พฤศจิกายน) มีสายการบินทีท่ �ำ การบิน (Schedule
& Non-Schedule Flight) ในเส้นทางระหว่างประเทศและ
ในประเทศจำ�นวน 163 สายการบิน ขนส่งผู้โดยสารรวม
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107.9 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.4 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2560 เป็นผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางกับบริษทั ฯ (การบินไทย
และไทยสมายล์) จำ�นวน 21.6 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.2
โดยบริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
20.0 (ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน))
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ
ธุรกิจการบินภายในประเทศปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึน้ ทัง้ จากสายการบินต้นทุนต่�ำ ทีใ่ ห้บริการอยูเ่ ดิมมีการ
ขยายตัวในตลาดอย่างรวดเร็ว และสายการบินต้นทุนต่ำ�
รายใหม่ที่เห็นโอกาสจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาด
เส้ น ทางภายในประเทศที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้
ในแต่ละปีตลาดสามารถเติบโตได้ในอัตราสูง โดยในช่วง
11 เดือนแรกปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีสาย
การบินที่ทำ�การบินภายในประเทศจำ�นวน 25 สายการบิน
มีปริมาณโดยสารของสายการบินที่ทำ�การบิน (Schedule
& Non-Schedule Flight) ภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น
35.4 ล้านคน เติบโตสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
3.5 โดยบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จำ�นวน 5.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.7 ต่�ำ กว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.3
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ตา่ งๆ ในปี 2561 ยังคงเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินและปริมาณ
การเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน้ำ�มันที่
ปรับตัวสูงขึน้ ปัญหาเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆ ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทาง
การเมืองในหลายประเทศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง
มากขึ้ น จากการขยายเครื อ ข่ า ย เพิ่ ม ความถี่ เ ที่ ย วบิ น
และการเปิดเส้นทางบินใหม่ของทั้งสายการบินที่ให้บริการ
เต็มรูปแบบ และสายการบินต้นทุนต่�ำ โดยเฉพาะการขยาย
เส้ นทางบิ นของสายการบิ นต้ นทุ นต่ำ � ออกสู่ ต่ า งประเทศ
ทัง้ จากเมืองหลักและเมืองรองเพิม่ ขึน้ และมีแผนทีจ่ ะเติบโต
ต่อเนือ่ งด้วยการขยายฝูงบิน มุง่ เน้นการเติบโตไปยังประเทศ
ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ได้แก่ ตลาดจีน เกาหลี ญี่ปุ่น

ไต้หวัน อินเดีย และ CLMV และให้บริการเส้นทางบิน
ระยะไกลไปยุโรป อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มแี ผน
เปิดให้บริการไปยุโรปตะวันออกในปี 2562 และสายการบิน
ไทยไลอ้อนแอร์มีแผนเปิดให้บริการไปยุโรปตะวันตกในปี
2563 เป็ น ต้ น อีกทั้งมีการพัฒ นาเป็น เครือข่ายการบิ น
เชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม และ
การสร้างพันธมิตรทางการบิน พร้อมทั้งมีการแข่งขันด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยการยกระดั บ ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
สายการบิ น เต็ ม รู ป แบบมากขึ้ น พั ฒ นาโปรแกรมสะสม
คะแนนเพือ่ สร้างความจงรักภักดีของลูกค้าและเพิม่ ยอดขาย
ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ทัน สมัย และใช้ช่องทางการจัดจำ� หน่ า ย
ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น
ขณะที่สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบยังคงมีการขยายตัว
มายั ง ประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากคู่ แ ข่ ง หลั ก อาทิ
สายการบินตะวันออกกลาง สายการบินจีน รวมถึงสายการบิน
อื่นๆ ที่มีการปรับกลยุทธ์มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ศูนย์กลางของตัวเอง (home-based hub) โดยขยายการ
เชื่อมต่อมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็นจุดหมายที่ได้รับ
ความนิยมจากการเป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค ซึง่ มีการขยายมา
ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ใช้กลยุทธ์การให้บริการแบบ
กลุ่ ม สายการบิ น เพื่ อ ครอบคลุ ม การให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสาร
ในทุกตลาด โดยการใช้สายการบินให้บริการเต็มรูปแบบและ
สายการบินต้นทุนต่�ำ ในการเข้าตลาดต่างๆ อาทิ สายการบิน
อี วี เ อ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางบิ น ใหม่ ไทเป-เชี ย งใหม่
7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมีแผนที่จะให้บริการสู่ย่างกุ้ง
และปีนัง เพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางอเมริกาเหนือ และ
การให้บริการของกลุ่มสายการบินลุฟต์ฮันซา กลุ่มสิงคโปร์
แอร์ ไ ลน์ และกลุ่ ม ของสายการบิ น จี น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบิ น มา
ประเทศไทยด้วยสายการบินภายในกลุ่ม เป็นต้น
สำ�หรับสายการบินตะวันออกกลาง ประเทศไทยยังคงเป็น
จุ ด หมายที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม โดยการปรั บ เพิ่ ม ความถี่
เส้นทางบินเดิม เปิดเส้นทางบินใหม่ ปรับแบบเครื่องบิน
ขยายเส้นทางบินไปยังเมืองรอง และเพิ่มความร่วมมือเป็น
พันธมิตรกับสายการบินอื่น อาทิ กาตาร์แอร์เวย์ เปิดบิน
เส้ น ทางใหม่ โ ดฮา-พัทยา และปรับเพิ่มความถี่ เส้ นทาง
โดฮา-กรุงเทพ กระบี่ และเชียงใหม่ โอมานแอร์ ทำ�สัญญา
ความร่ ว มมื อ เที่ ย วบิ น ร่ ว มกั น กั บ สายการบิ น บางกอก
แอร์เวย์ส เพือ่ ขยายเส้นทางบินไปยังเมืองต่างๆ ของไทยใน
เส้นทาง เชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ลำ�ปาง ตราด สุโขทัย
และสมุย เป็นต้น อย่างไรก็ดี สายการบินตะวันออกกลาง
ยังคงให้ความสนใจตลาดอินโดจีนและอาเซียน โดยเพิ่ม

กำ�ลังการผลิตและเปิดเส้นทางบินตรงมากขึน้ อาทิ เอมิเรตส์
ให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางดู ไ บ-ย่ า งกุ้ ง -พนมเปญ และกาตาร์
ขยายกำ�ลังการผลิตไปในเส้นทาง โดฮา-ย่างกุ้ง และมีแผน
เปิ ด บิ น โดฮา-ดานั ง และโดฮา-ดาเวา ซึ่ ง ในระยะยาว
อาจส่งผลด้านลบต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคอินโดจีนได้
อย่างไรก็ดี จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยการกระตุน้
เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้น
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ลงสู่ ท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยการกระจายรายได้ สู่
เมืองรอง และอุตสาหกรรมการบินถือเป็นตัวหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้ง รัฐบาลมีแผน
ปรับปรุงสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ ฐานในการเดินทาง
ระหว่างเมืองหลักไปเมืองรอง แผนปรับปรุงท่าอากาศยานหลัก
และภูมิภาค รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ
ระหว่างท่าอากาศยานหลัก ส่งผลให้ปริมาณการเดินทาง
เข้า-ออกประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เห็นว่า
ยังมีปจั จัยบวกทีเ่ ป็นโอกาสของตลาดประเทศไทยทีส่ ามารถ
ขยายตัวได้ โดยเฉพาะตลาดทีม่ ศี กั ยภาพและเติบโต เช่น จีน
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะ
ความเป็นศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมในการเชือ่ มต่อระหว่างเมือง
ในอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง โดยในช่วง 11 เดือนแรก
ปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีปริมาณผู้โดยสารของ
สายการบินที่ทำ�การบิน (Schedule & Non-Schedule
Flight) ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 72.5 ล้านคน สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 7.9 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ (การบินไทย
และไทยสมายล์) มีการขนส่งผู้โดยสารทั้งสิ้นจำ�นวน 15.8
ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.2 ยังคงเป็นผูน้ �ำ ตลาดทีม่ สี ว่ นแบ่ง
ตลาดผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุด คือร้อยละ 21.8
บริษัทฯ ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อทุกเหตุการณ์
และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละตลาด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรักษาความเป็นสายการบิน
ชั้นนำ�ต่อไป
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ของสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
จากข้ อ มู ล การคาดการณ์ ข องสมาคมขนส่ ง ทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) ปี 2561 อุตสาหกรรมการบิน
ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีอตั ราการเติบโตของ
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ร้อยละ 7.7 จากปีก่อน
และมีอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิต (ASK) ร้อยละ
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6.7 ซึง่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ ยังคงเป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโต
มากที่ สุ ด โดยคาดการณ์ ว่ า จะมี อั ต ราการเติ บ โตของ
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) ร้อยละ 9.5 และมีอัตรา
การเติบโตของปริมาณการผลิต (ASK) ร้อยละ 8.8
ปี 2561 ถึงแม้ว่าความต้องการเดินทางทางอากาศยังคง
มีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู แต่สายการบินต่างๆ ยังคงเผชิญกับ
การแข่งขันสูงภายในอุตสาหกรรมสายการบิน ประกอบกับ
ราคาน้ำ�มันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง IATA ได้คาดการณ์ราคาน้ำ�มัน
เครือ่ งบินของปี 2561 จะอยูท่ ี่ 84 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 17.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือร้อยละ
25.9 ส่งผลให้ คาดการณ์ก�ำ ไรสุทธิของอุตสาหกรรมการบิน
ปี 2561 อยู่ที่ 33.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 11 โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คาดว่าจะมีก�ำ ไร 8.2
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 23.3
ด้านอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ ปี 2561 ธุรกิจ
การบินของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีการ
แข่งขันสูงจากการเติบโตอย่างมากของสายการบินต้นทุนต่�ำ
(Low Cost Carrier) จากข้อมูลสถิตขิ องบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน) ในช่วง 10 เดือน (มกราคม 2561 – ตุลาคม
2561) มีจ�ำ นวนเที่ยวบินเข้า-ออก (Aircrafts Movement)
ท่าอากาศยานของ บริษัท ท่าอากาศยานฯ ทั้งหมด จำ�นวน
734,834 เทีย่ วบิน เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ
6.6 โดยเป็นเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำ� จำ�นวน
371,163 เทีย่ วบิน เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ
12.5 และมีผู้โดยสารเข้า-ออก (Passengers Movement)
ท่าอากาศยานทั้งหมด จำ�นวน 116.08 ล้านคน เติบโตจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.2 เป็นผู้โดยสารจาก
สายการบินต้นทุนต่ำ� จำ�นวน 57.4 ล้านคน เติบโตจาก
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.3 ในขณะที่อัตรา
การเติบโตของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full
Services Carriers) อยู่ในระดับที่ต่ำ� โดยมีอัตราการ
เติบโตของผู้โดยสารเข้า-ออก (Passengers Movement)
ท่าอากาศยานของ บริษัท ท่าอากาศยานฯ เพียงร้อยละ
0.8 และอัตราการเติบโตของจำ�นวนอากาศยานเข้า-ออก
(Aircrafts Movement) ร้อยละ 1.3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่�ำ ทีส่ งู ขึน้ มากในภูมภิ าคนี้
ซึ่งสายการบินต้นทุนต่ำ�ส่วนใหญ่ทำ�การบินด้วยเครื่องบิน
ลำ�ตัวแคบ พิสยั ใกล้ และมีกลยุทธ์มงุ่ เน้นตลาด ASEAN จีน
และอินเดีย อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเซีย ไทยไลออนแอร์
นกแอร์ ไทยเวี ย ดเจ็ ต นิ ว เจนแอร์ ไ ลน์ ซึ่ ง เป็ น ตลาด
เดียวกันกับสายการบินไทยสมายล์ ทำ�ให้สายการบินไทย
สมายล์ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำ�
โดยเฉพาะในตลาดภายในประเทศ ที่สายการบินต้นทุนต่�ำ
มีส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณร้อยละ 70 ในปี 2560
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(ข้อมูลจากสำ�นักงานการบินพลเรือน) ซึ่งส่งผลต่อรายได้
ต่ อ หน่ ว ย (Passenger Yield) และอั ต ราการบรรทุ ก
ผู้โดยสาร (Cabin Factor) ของเส้นทางภายในประเทศไทย
ของไทยสมายล์ รวมทั้ ง เส้ น ทางบิ น ระหว่ า งประเทศมี
สายการบินต้นทุนต่ำ�บินในเส้นทางเดียวกัน ก็มีการแข่งขัน
ด้ า นราคาเช่ น เดี ย วกั น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น จาก
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทีม่ ตี �ำ แหน่งทางการตลาดใกล้
เคียงกับไทยสมายล์ และสายการบินต่างประเทศอืน่ ๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สายการบินไทยสมายล์ได้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมาย เช่ น
มีเมนูอาหารพิเศษสำ�หรับเทศกาลต่างๆ มีการปรับปรุง
ห้องรับรองพิเศษ (Lounge) การพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึ่งทำ�ให้สายการบิน
ไทยสมายล์ได้รบั รางวัลจาก TripAdvisor ซึง่ เป็นเว็บไซต์ดา้ น
การท่องเทีย่ วชือ่ ดังของโลกทีม่ ฐี านผูใ้ ช้งานกว่า 350 ล้านคน
ทั่วโลก ในปี 2561 (TripAdvisor Travelers’Choice
Awards for Airlines 2018) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ได้แก่
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของประเทศไทย
รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มในเอเซีย และรางวัลสายการบิน
ยอดเยี่ยมชั้นประหยัดในเอเซีย
นอกจากนี้ในปี 2561 ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีนล่ม
ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ส่งผลให้
ปริ ม าณนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ตั้ ง แต่ ช่ ว งเดื อ นกรกฏาคม
2561–ตุลาคม 2561 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีกอ่ น
ประมาณร้อยละ 11.4 (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา) ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจำ�นวน
ผู้โดยสารในเที่ยวบินของไทยสมายล์ที่ทำ�การบินไปกลับ
เมืองต่างๆ ของประเทศจีน ได้แก่ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เจิง้ โจว
กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง และกรุงเทพฯ-ฉางซา

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

แผนฝูงบิน
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2562 2569) คือการจัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน จำ�นวน
38 ลำ� (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ที่ได้รับ
การอนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ตามแผนยุ ท ธศาสตร์
ปี 2562-2570) โดยเป็นการจัดหาเครื่องบินใหม่สำ�หรับ
รองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวาง
เครือ่ งบินทีม่ อี ายุการใช้งานนาน จำ�นวน 31 ลำ� ทัง้ นี้ เพือ่ เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีรายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้ (ข้อมูลตาม
โครงการจัดหาเครือ่ งบินปี 2562-2569 Fleet Plan ณ วันที่
7 มกราคม 2562)

เครื่องบินที่จัดหา

• B777-300ER
• ลำ�ตัวกว้างพิสัยกลาง
• ลำ�ตัวแคบพิสัยใกล้
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

รวม 8 ปี
(2562
-2569)

-

3*
3*

1
6
7

1
7
8

1
4
5

-

4
2
6

5
2
7

3
12
26
38

5
5

หมายเหตุ :	 * เครื่องบินเช่าดำ�เนินการระยะสั้นไม่นับรวมอยู่ในจำ�นวนที่จัดหาใหม่

กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

นอกจากบริการรับส่งสินค้าทัว่ ไปและไปรษณียต์ ามปกติแล้ว
ยังมีบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 P remium Products คื อ สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ล
เป็นพิเศษ ภายใต้หลักประกันในการขนส่งสินค้าตามกำ�หนด
เวลา ได้แก่
1.	 TGX หรือ TG Force คือ บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน
โดยการรับประกันการขนส่งระหว่างสนามบินต้นทาง
และปลายทาง ตามเที่ยวบินที่กำ�หนด
2.	 TGF หรือ TG Fresh คือ บริการการขนส่งทีอ่ อกแบบมา
เพื่อสินค้าของสดที่ออกจากรุงเทพโดยเฉพาะ
Temperature Controlled Products คือ สินค้าทีต่ อ้ งการ
การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ต ลอดห่ ว งโซ่ ก ารขนส่ ง เพื่ อ รั ก ษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนดจาก
ผู้ส่งจนไปถึงมือผู้รับ เช่น TGC หรือ TG Cool & Carry คือ
บริการขนส่งสินค้าทีต่ อ้ งการการควบคุมอุณหภูมอิ ย่างทัว่ ถึง
และสม่ำ�เสมอตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพ
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของผู้รับ รวมถึงรักษาความสด
จนถึงมือผู้รับ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์อาหารสด ผลิตภัณฑ์
ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
เวชสำ�อาง และยาทีไ่ ม่ตอ้ งการการดูแลอย่างเข้มงวด เป็นต้น
นอกจากนี้ทางฝ่ายฯ ยังมีบริการขนส่งสินค้าพิเศษต่างๆ
อาทิเช่น สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ สินค้าอันตราย
สินค้ามีคา่ สินค้าของสด สินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่ มีน�้ำ หนักมาก
เช่น เครื่องจักร เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า หรือรถยนต์ เป็นต้น

การตลาดและการแข่งขัน
ของการบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

บริษัทฯ เน้นการตั้งราคาให้เหมาะสมกับความต้องการ
ในการขนส่งในแต่ละเส้นทาง และบริหารพื้นที่ระวางใต้ท้อง
เครือ่ งบินให้เกิดรายได้สงู สุด ทัง้ เส้นทางการบินของบริษทั ฯ
และเครือข่าย รวมถึงเส้นทางรถบรรทุก บริษัทฯ ยังคงมี
นโยบายร่วมเป็นพันธมิตรในการดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการขนส่งทางอากาศ โดยใช้สายการบินพันธมิตรและ
บริษัท Charter Freighters ต่างๆ เพื่อเสริมพื้นที่ระวาง
ในจุดทีก่ ารขนส่งหนาแน่น นอกจากนีม้ แี ผนการรองรับธุรกิจ
E-Commerce ทีย่ งั คงมีการเติบโตสูงอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน
โดยการขยายพื้นที่คลังที่สนามบินสุวรรณภูมิ
การขนส่งและการให้บริการในการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ยังคงมีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
จากสายการบินอื่นๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะ
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน อันอาจจะก่อให้
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการผลิต
และรวมถึงภาคการผลิตลำ�ดับถัดไปได้ นอกจากนีย้ งั มีปจั จัย
ภายนอกที่สำ�คัญ คือ ราคาน้ำ�มันที่ผันผวนไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงการเมืองระหว่างประเทศทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตและราคาน้ำ�มันที่รุนแรงและยืดเยื้อต่อไปได้
บริษทั ฯ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลก และให้ทนั กับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน และจะต้องปรับปรุงบริการเดิมที่มี
อยูแ่ ล้วให้ดขี นึ้ สะดวก รวดเร็วต่อการใช้บริการของลูกค้า และ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทดั เทียม หรือดีกว่าของคูแ่ ข่ง
เพื่ อ เสริ ม จุ ด เด่ น และลดจุ ด ด้ อ ย เพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง
อย่างยั่งยืนต่อไป

หน่วยธุรกิจ

บริษัทฯ ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง
โดยจัดตั้งเป็นหน่วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการคลัง
สิ น ค้ า และการจั ด การขนส่ ง การบริ ก ารลู ก ค้ า ภาคพื้ น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจการบริการคลังสินค้า
ฝ่ายปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า ได้ด�ำ เนินงานปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานภายในให้กระชับอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 2 ปี
ที่ผ่านมา โดยใช้การจัดการแบบ Lean Management
เข้ามาดำ�เนินการ ซึ่งประสบความสำ�เร็จในเรื่องการสร้าง
การรับรู้การเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงานโดยทั่วกันแล้วนั้น
ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า ยังได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่ม
THAI
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ขีดความสามารถของคลังสินค้าให้สามารถรองรับปริมาณสินค้า
ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้ศึกษาผลกระทบและโอกาสจากธุรกิจ
E-commerce และมีโครงการนำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ
Big Data, IoT (Internet of Things) เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ
ของคลังสินค้า มุ่งสู่การเป็น Smart Warehouse และ
ยกมาตรฐานการให้บริการคลังสินค้าสูร่ ะดับ Top World Class
โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่องในปี
2562 ดังนี้
ก ารเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยในคลังสินค้า โดยการนำ� Height Racking
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บเชิงสูง การพัฒนา
ระบบ Software ใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Automatic
Storage and Retrieval System (AS/RS) และ Elevated
transfer Vehicles (ETV) และการจัดการคลังสินค้าให้เป็น
ระบบปิดซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้เป็น
Cargo Terminal ระบบปิดตามมาตรฐานสากล รวมถึงการ
จัดการสินค้าขาเข้าและขาออกบน Workstation ทัง้ หมดตาม
มาตรฐานของ IATA ภายในปี 2564
การวางแผนการจัดการแรงงานในอนาคตโดยใช้งาน
จ้างเหมาบริการ เพือ่ ดำ�เนินงานในกิจกรรมทีไ่ ม่ใช่งานหลัก
ลดต้ น ทุ น ระยะยาว และแก้ ปั ญ หาบุ ค ลากรขาดแคลน
ในอนาคต อีกทัง้ โครงการสร้างคนรุน่ ใหม่ของฝ่ายปฏิบตั กิ าร
คลังสินค้า ได้สรรหาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีศักยภาพ
นำ�มาอบรม พัฒนาทักษะ ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
บริหารงาน และอื่นๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ในอนาคต รวมทั้ง สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ให้กับบริษัทฯ
ก ารจัดตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center :
CCC) สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1374200
เป็นการเพิม่ คุณภาพการบริการลูกค้า รองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาต่างๆ
เป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริการ นำ�ไปสู่การสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
ในการให้บริการของ THAI Cargo
การเพิม่ ความร่วมมือกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
เพื่อดำ�เนินกิจกรรมใหม่ๆ ในเขต Free Zone เช่น การ
ให้ บ ริ ก ารลากจู ง สิ น ค้ า จากคลั ง สิ น ค้ า TG และ BFS
ไปส่งยังคลังสินค้าเพิ่มมูลค่า (VAA) ของลูกค้าภายในเขต
Free zone และยังมีแผนจะให้บริการ BUP Service
(การส่งมอบทั้งตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสัมภาระของผู้โดยสาร)
ร่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการยกระดับมาตรฐานการทำ�งาน เพือ่ ปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เชื่อมโยงระบบ
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อัตโนมัติเพื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับ World Class
รองรับการขยายของสนามบินเฟส 2 และการสร้างโอกาส
ลงทุนในการทำ�ธุรกิจใหม่ๆ
ในด้านเทคโนโลยี ปี 2561 ได้มี การพัฒนา Warehouse
Application มาใช้รว่ มกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Tablet) เพื่อนำ�มาใช้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งการนำ�เอาระบบนี้มาใช้
จะช่ ว ยลดความความผิ ด พลาดในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานได้ โดยการทำ�งานของระบบนี้จะถูกพัฒนามา
ใช้แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน การบันทึกข้อมูลในระบบจะเป็น
แบบ Real Time จะไปต่อเชื่อมข้อมูลกับระบบ Tracking
บน www.thaicargo.com ทำ�ให้ลูกค้าสามารถดูสถานะ
ของสินค้าได้ทันที
การพัฒนาระบบ Automatic Storage and Retrieval
System (AS/RS) และ Elevated transfer Vehicles
(ETV) เป็นแบบ Fully Automation ให้เชื่อมต่อข้อมูลกับ
ระบบ CHORUS ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบจัดเก็บสินค้า
ในคลังสินค้า จะทำ�ให้คลังสินค้ามีระบบจัดเก็บที่สมบูรณ์
อีกทัง้ จะมีขอ้ มูลการจัดเก็บสินค้าทีเ่ ชือ่ มต่อกับ Warehouse
Application ในระบบ CHORUS ได้ ในส่วนที่เหลือจาก
การจัดเก็บใน ETV และ ASRS แล้ว ในชั้นจัดเก็บสินค้า
จะนำ�เอาระบบ Barcode เพื่อต่อเชื่อมกับระบบ CHORUS
อีกด้วย ประโยชน์ของการพัฒนาระบบให้กับอุปกรณ์การ
จัดเก็บสินค้านี้ จะทำ�ให้ง่ายต่อการบริหารจัดการคลังสินค้า
และสิ น ค้ า ต่ า งๆ ได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณ
การขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
การนำ�เอาระบบการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
Cargo Community System (CCS) ซึ่งทางบริษัทฯ
ได้คัดเลือกบริษัท SITA CHAMP เป็นตัวแทนในการรับส่ง
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยจะเป็นการเชื่อมข้อมูลการ
ขนส่งสินค้าโดยตรงจากลูกค้าทั่วโลกกับบริษัทการบินไทย
ในการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ น Cargo Community
System (CCS) นี้ มีผลให้บริษทั ฯ จะได้ขอ้ มูลสินค้าทีร่ วดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นการลดกระบวนการทำ�งานแบบ Manual
ทำ�ให้บริษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการได้

ธุรกิจการบริการลูกค้าภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพื้น
แบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถ
ให้บริการครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types)
จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้า
ภาคพื้นมากว่า 50 ปี นับแต่เริ่มให้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองเป็นต้นมา แม้วา่ ปัจจุบนั ได้ยา้ ยฐานการปฏิบตั งิ าน

มาอยู่ ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รั บ
อนุญาตจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
ให้เป็นผูป้ ระกอบการบริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะ
เวลาของสัญญารวม 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549
ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยาน
นานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
กระบี่ และเชี ย งราย ให้ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ภาคพื้ น
ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทั้งนี้ สัญญาการ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยาน
ต่างๆ นั้น ยังคงมีการดำ�เนินงานอยู่ทั้งในส่วนของบริษัท
ท่ า อากาศยานไทยฯ ยกเว้ น ท่ า อากาศยานกระบี่ ที่ เ ป็ น
ส่วนของกรมท่าอากาศยาน
ประเภทของการให้บริการ
บริการผูโ้ ดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสาร
ทั้งการให้บริการ ณ จุดบริการปกติและจุดให้บริการโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Kiosk) เอกสารการเดินทาง หมายเลข
ที่นั่ง อาหารพิเศษ และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบ
การเดินทาง หรือตามที่ได้ส�ำ รองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและ
บันทึกน้�ำ หนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร รวมถึงบริการผูโ้ ดยสาร
ขาออกบริ เ วณห้ อ งพั ก ผู้ โ ดยสารก่ อ นเข้ า อากาศยาน
ให้บริการตรวจทานเอกสารการเดินทาง จัดลำ�ดับและระเบียบ
การเข้าสู่อากาศยาน และอำ�นวยความสะดวกผู้โดยสาร
ที่ออกจากอากาศยานสำ�หรับเที่ยวบินขาเข้า
บริการห้องรับรองพิเศษ สำ�หรับให้บริการแก่ผู้โดยสาร
ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารสมาชิกบัตรแพลททินั่ม และ
สมาชิกบัตรทอง มีบริการสปา (Royal Orchid Spa) สำ�หรับ
ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีห้องรับรอง
แบบ Exclusive Service ซึ่งเป็นการให้บริการห้องรับรอง
พิเศษแบบเดินทางเป็นหมู่คณะ
บริการด้านสัมภาระ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระ
สูญหาย และซ่อมแซมหรือชดใช้กรณีกระเป๋าชำ�รุดเสียหาย
รวมถึงให้บริการนำ�สัมภาระล่าช้าส่งให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั
รวมถึงติดตามและจัดเก็บสิ่งของลืมบนเครี่องบิน
บริการควบคุมระวางบรรทุก และบริการวางแผนระวาง
บรรทุก คำ�นวณน้ำ�หนักบรรทุก ควบคุมการบรรทุกสัมภาระ
สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทั้งขาขึ้นและขาลง (Loading and
Unloading) โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดยสาร
ที่ ป ระสบปั ญ หาต่ า งๆ ทั้ ง เที่ ย วบิ น ขาเข้ า -ขาออก และ
ผู้โดยสารต่อเครื่องหรือผู้โดยสารพลาดการต่อเที่ยวบิน

(กรณีเทีย่ วบินขาเข้าของบริษทั การบินไทยล่าช้า) ให้สามารถ
เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น ได้รับ
ความสะดวก ปลอดภัยมากทีส่ ดุ การให้บริการยังครอบคลุม
ถึงการประสานงานกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร
และการท่าอากาศยานฯ นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษต่างๆ
(Special Services) อาทิ การบริการเฉพาะบุคคลสำ�คัญ
ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางในชัน้ หนึง่ การให้บริการเช็คอินล่วงหน้า
ทางโทรศัพท์ส�ำ หรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึง่ และเคาน์เตอร์เช็คอิน
พิเศษสำ�หรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ สมาชิกแพลททินั่ม และ
สมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการผูโ้ ดยสารสูงอายุ ผูพ้ กิ าร
ผู้ป่วยที่แพทย์รับรองการเดินทาง และผู้โดยสารที่มีอายุ
ต่ำ�กว่า 12 ปีที่เดินทางลำ�พัง เป็นต้น
บริการพิเศษเฉพาะลูกค้าของหน่วยงานเอกชน (NonCustomer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และบริษัท
เอกชนต่างๆ ที่ต้องการให้บริษัทฯ อำ�นวยความสะดวก
ให้ลูกค้าของตนเป็นพิเศษ เช่น บริการด้านการอำ�นวย
ความสะดวกในการเดินทาง ห้องรับรองพิเศษ และการ
บริการพิเศษต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญาการให้บริการ
บ ริการสายการบินลูกค้า (Customer Airlines Services)
ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวางบรรทุก
ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามที่มีระบุ
ไว้ในสัญญาการให้บริการ

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้นการ
เพิม่ สัดส่วนของบริษทั ฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้าภาคพืน้
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีคู่แข่งอีก 2 ราย โดย
ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้า 47 สายการบิน
เป็นสัดส่วนอยูร่ อ้ ยละ 35.7 บริษทั คูแ่ ข่งมีสดั ส่วนทางตลาด
อยู่ร้อยละ 23.6 ส่วนสายการบินที่มีการบริการภาคพื้น
ด้วยตนเองมีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 40 เที่ยวบินพิเศษอื่นๆ
ร้อยละ 0.7 และสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเอง
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่บริษัทฯ จะรุกเข้าไปเสนอให้บริการ
แก่สายการบินเหล่านี้ด้วย
ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก าร ณ ท่ า อากาศยานภู มิ ภ าค
ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนั้น จะมี
คู่แข่งอยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาด
ของบริษทั ฯ จะมากกว่าร้อยละ 80 ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ต
จะเป็นตลาดทีม่ อี ปุ สงค์ (Demand) มาก ทัง้ สายการบินแบบ
ฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลำ� (Charter) รวมทั้ง
สายการบินราคาประหยัด (Low Cost Carriers) ซึ่งจะมี
จำ�นวนเพิ่มมากขึ้นตามลำ�ดับ
THAI
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การให้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น แบบเหมาลำ � (Charter Flight)
ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศจะพิจารณาดำ�เนินการ
ตามที่ สายการบิ นขอใช้บริการ ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับสิ่งอำ �นวย
ความสะดวก ณ ท่าอากาศยานนัน้ พร้อมทัง้ หน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการอำ�นวยความสะดวกโดยรวมถึงเที่ยวบิน
ที่มีภารกิจพิเศษต่างๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การเปิ ด ให้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยานดอนเมื อ งของบริ ษั ท
ท่ า อากาศยานไทยฯ ที่ ป ระกาศใช้ ม าตั้ ง แต่ ปี 2557
เป็ น โอกาสในการขยายรู ป แบบบริ ก ารที่ จ ะสามารถเพิ่ ม
รายได้จากการให้บริการภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานต่างๆ
อีกทางหนึ่งด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ปัจจัยสำ�คัญที่มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการให้บริการลูกค้า
ภาคพื้นในทุกๆ ท่าอากาศยานคือ แรงงาน เนื่องจากการ
เติบโตทางด้านธุรกิจการบินส่งผลทำ�ให้แรงงานที่มีอยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศหรือธุรกิจการบินมีการ
โยกย้ายไปยังสายการบินอื่นที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือ
แม้แต่มีการไหลออกไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่าจ้าง
แรงงานที่ปรับสูงขึ้นหรือต่ำ�กว่าเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหนื่อย
จากการทำ�งานเป็นกะและความกดดันจากการให้บริการซึ่ง
ทัง้ บริษทั ฯ เองและคูแ่ ข่งต่างได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ในส่วนของบริษัทฯ นั้น ได้มีการบริหารจัดการแรงงาน
เพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการว่าจ้างแรงงาน
แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมา
งานบริการ (Out-Job) รวมทั้งหาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา
(Part Time) มาเสริมเพือ่ ให้มปี ริมาณแรงงานเพียงพอต่อการ
ให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น
อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายในการแปรสภาพการจ้างแรงงาน
ภายนอกของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด ที่บริษัทฯ
ถือหุ้นอยู่ให้เป็นพนักงานแบบสัญญาเพื่อสร้างความมั่นคง
ในการทำ�งานให้แก่พนักงานเหล่านั้น

ธุรกิจการบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ได้ รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท
ท่าอากาศยานไทยฯ ให้เป็นผู้ประกอบการบริการอุปกรณ์
ภาคพื้น ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลา
ของสั ญ ญา 34 ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2549
ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
ฝ่ า ยบริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น มี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นมากว่า 50 ปี
ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททั้งอากาศยาน
ของบริษัทฯ และสายการบินลูกค้า
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ประเภทของการให้บริการ ประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบ
ของสั มภาระผู้ โดยสาร สิ นค้ าและไปรษณียภั ณ ฑ์ทั้ง
เที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าว
ยั ง รวมถึ ง การขนถ่ า ยสิ น ค้ า ขนาดใหญ่ ที่ ข นส่ ง ด้ ว ย
อากาศยานแบบเครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการบันไดสำ�หรับใช้ขึ้น-ลง อากาศยาน การให้
บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารจากอาคารผู้ โ ดยสารไปยั ง
อากาศยาน และ/หรื อ จากอากาศยานมายั ง อาคาร
ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นสามารถ
ให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษทีม่ คี วาม
หรูหรา และทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผู้โดยสาร
แต่ละประเภท รวมถึงการให้บริการผู้โดยสารป่วยหรือ
ทุพลภาพ
3. การให้บริการอากาศยานด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า
อุปกรณ์ช่วยติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน อุปกรณ์
ส่งลมเย็นเพื่อช่วยปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารของ
อากาศยาน การบริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลจากอากาศยาน
การบริ ก ารเติ ม น้ำ � ดื่ ม แก่ อ ากาศยานด้ ว ยมาตรฐาน
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IDQP/IATA
Drinking-Water Quality Pool) และเป็ น ไปตาม
ข้อกำ�หนดของ WHO (World Health Organization)
รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายอากาศยานภาคพื้นดิน
4. การให้ บ ริ ก ารทำ � ความสะอาดภายในอากาศยานทั้ ง
ประเภทอากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทำ�ความ
สะอาดขั้นโรงเก็บ (Deep Clean) ทั้งนี้ การให้บริการ
ทั้งสองประเภทนั้นอยู่ในระดับของ Secure Clean
เป็นการทำ�ความสะอาดควบคู่ไปกับการตรวจเช็คด้าน
ความมั่นคงการบินไปในเวลาเดียวกัน และจากความ
ทุ่มเทและการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำ�ให้
การทำ�ความสะอาดภายในอากาศยานได้รับรางวัลจาก
Skytrax และได้รับการชมเชยจากสายการบินลูกค้ามา
โดยตลอด
5. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุกเฉินทัง้ กรณีฉกุ เฉิน
ทางการแพทย์ ที่ เ ป็ น การติ ด ต่ อ จากโรคระบาด การ
เตรี ย มรั บ สภาวะฉุ ก เฉิ น เมื่ อ อากาศยานเกิ ด ไฟไหม้
รวมถึงการย้ายฐานในกรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไม่สามารถให้บริการได้ โดยการจัดทำ�เป็นแผนป้องกัน
และการฝึกเตรียมความพร้อมสำ�หรับรองรับเหตุฉกุ เฉิน
ร่วมกับบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
ยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์บริการภาคพืน้
และตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสัมภาระของผู้โดยสาร (ULD/Unit
Loading Devices) ซึ่งผ่านการรับรองแหล่งซ่อม ULD
จากสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

การบริการของฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก ISAGO
และ IOSA (ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศ
นานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และ
มาตรฐานด้านความมัน่ คงการบินจากการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration,
Department of Homeland Security: TSA) หน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย
(Office of Transport Security: OTS) ทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าการใช้บริการจากฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นจะได้รับ
ความปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับ
สากลและมีความมั่นคงทางการบินสูงสุด
นอกจากการให้ บ ริ ก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้ น ที่ ท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิแล้ว ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นยังให้บริการ
ที่ ท่ า อากาศยานภู มิ ภ าคอี ก 10 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยาน
อุดรธานี ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานขอนแก่น
และท่ า อากาศยานสุ ร าษฎร์ ธ านี อย่ า งไรก็ ต าม หาก
ท่ า อากาศยานนอกเหนื อ ไปจากที่ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ า งต้ น
มีความจำ�เป็นที่ต้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาทิ
การบริการเที่ยวบินพิเศษ VVIP และ VIP โดยเครื่องบิน
กองทัพอากาศหรือการบริการเทีย่ วบินเช่าเหมาลำ� (Charter)
เช่น การบริการเที่ยวบินฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
เป็นต้น ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นสามารถนำ�อุปกรณ์
ภาคพื้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือท่าอากาศยาน
ข้างเคียงมาให้บริการได้อย่างเต็มขีดความสามารถ

การตลาดและการแข่งขัน
การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิมีคู่แข่ง
อยู่ 1 ราย โดยฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้า
52 สายการบิน เป็นสัดส่วนอยู่ร้อยละ 39.00 บริษัทคู่แข่ง
มีสัดส่วนทางตลาดอยู่ร้อยละ 24.6 ส่วนสายการบินที่มีการ
บริการภาคพืน้ ด้วยตนเองมีสดั ส่วนอยูร่ อ้ ยละ 35.08 เทีย่ วบิน
พิเศษอื่นๆ ร้อยละ 0.6 ทั้งนี้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ต้องมีศักยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหา
ลูกค้าใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนือ่ ง โดยการนำ�ข้อมูลจากลูกค้า
ทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการ
วัดความพึงพอใจมาศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการทำ�งาน
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการจะเป็นไปตามมาตรฐานและ
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการอย่างสูงสุด
สำ�หรับการหาลูกค้าใหม่นั้น ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
ได้ใช้จุดแข็ง คือ การบริการจากพนักงานที่เชี่ยวชาญ และ

มีประสบการณ์โดยผ่านการฝึกอบรมที่ได้ตามมาตรฐาน
สากล รวมถึงการมีหน่วยงานควบคุมการบริการภาคพื้น
ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสินใจ ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ

ปัจจัยสำ�คัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น คือ อุปกรณ์
และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ ฝ่ายบริการภาคพืน้ ได้จดั ทำ�
โครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Equipment
Services Fleet Plan) เพื่อรองรับฝูงบินของบริษัทฯ และ
สายการบินลูกค้าและเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอ
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารและทั น สมั ย อยู่ เ สมอโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจัดหาอุปกรณ์และการซ่อมบำ�รุงต่ำ�ที่สุด ส่วนในด้าน
แรงงานนั้น ได้ดำ�เนินการว่าจ้างแรงงานทั้งแบบจัดจ้าง
คนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางานบริการ (Out-job)
โดยแรงงานจะได้รับการอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
จากฝ่ายฝึกอบรมตามมาตรฐานของท่าอากาศยานและ
มาตรฐานสากล รวมทั้ ง การพั ฒ นาแรงงานเดิ ม ให้ มี
ขี ด ความสามารถในการควบคุ ม การใช้ ง านอุ ป กรณ์ ไ ด้
หลากหลายประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารอุ ป กรณ์ แ ละมี แ รงงานเพี ย งพอต่ อ การ
ปฏิบัติงาน รวมถึงมีต้นทุนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
นอกจากนัน้ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้จดั ทีมงานวิศวกร
ศึกษาวิเคราะห์และจัดหาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะกับพื้นที่ในการทำ�งานและอากาศยานทุกประเภท
เช่น รถลากจูงขบวนสัมภาระแบบใช้ระบบไฟฟ้า (Electric
Towing Tractor) เป็นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
สำ�หรับลากจูงตู้สัมภาระ เป็นการตอบสนองต่อโครงการ
Green Airport ซึ่งทำ�ให้ประหยัดต้นทุนในการดำ�เนินการ
และรักษาสภาพแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน

ธุรกิจครัวการบิน
ครั ว การบิ น เป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ หนึ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถสร้างรายได้และผลกำ�ไรให้บริษัทฯ มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา ครัวการบินสามารถทำ�กำ�ไรได้
มากกว่า 2,000 ล้านบาท
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบัติการ 3 แห่ง ดังนี้
1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ใน
เขตปลอดอากร บนพืน้ ทีป่ ระมาณ 120,000 ตารางเมตร
ดำ�เนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารใน
เที่ยวบินระหว่างประเทศของบริษัทฯ และสายการบิน
ชั้นนำ�อื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน โดยในปี 2561
ครัวการบิน ได้ขยายสายการบินเพิม่ ขึน้ อีก 2 สายการบิน
THAI
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2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพนื้ ทีป่ ระมาณ
40,200 ตารางเมตร ดำ�เนินการผลิตอาหารเพื่อให้
บริการแก่ผโู้ ดยสารเทีย่ วบินภายในประเทศของ บริษทั ฯ
และผู้โดยสารของสายการบินชั้นนำ�อื่นๆ ที่ทำ�การบิน
จากท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจ
ภาคพื้นอื่นๆ อาทิ ธุรกิจภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติในประเทศไทย ธุรกิจเบเกอรี่พัฟแอนด์พาย
(Puff & Pie) ธุรกิจให้บริการจัดเลี้ยงทั้งในและนอก
สถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน ธุรกิจการบริการ
อาหารในโรงพยาบาล และธุรกิจการบริการอาหารใน
ห้องรับรองพิเศษของสายการบิน (Airline Lounge)
เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น การตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ครั ว การบิ น ได้ พั ฒ นา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่ๆ รวมถึง
ยังมีการขยายช่องทางการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ โดย
เป็นพันธมิตรกับองค์กรภาครัฐต่างๆ
3. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานกระบี่ มีพน้ื ที่ 1,200 ตารางเมตร
ดำ � เนิ น การผลิ ต อาหารเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ โ ดยสาร
เที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทฯ และสายการบิน
ชั้นนำ�อื่นๆ และสายการบินเช่าเหมาลำ�จากยุโรป
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้นำ�ในการ
ผลิตอาหารให้แก่สายการบินที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
มากกว่า 82,500 เที่ยวบินต่อปี ผลิตอาหารเฉลี่ยมากกว่า
75,000 ชุดต่อวัน มีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ
ร้อยละ 79 และนำ�เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ร้อยละ 21
กระบวนการผลิตอาหารและการให้บริการของครัวการบิน
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับจาก
สมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์ ก าร
อนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO
9001 : 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร
(Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP)
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good
Manufacturing Practices : GMP) โดยได้บูรณาการ
ทั้งสามระบบข้างต้นเป็นระบบ QHS (Quality-HygieneSafety) นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองระบบการ
ผลิตอาหารฮาลาล (HALAL & HAL-Q) ระบบการจัดการ
ชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
จากประสบการณ์กว่า 50 ปี และการได้รับการรับรองฯ
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจาก
ลูกค้า ส่งผลให้ ครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) ได้รับรางวัล สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง
จาก Skytrax ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบิน
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ชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มใน ปี 2017 และ 2018 (Best Economy
Class Onboard Catering) สายการบิน EVA Air (BR) จาก
ประเทศไต้หวัน ได้มอบรางวัล 2017 Excellent Catering
Service Award สายการบิน China Eastern Airlines (MU)
ได้มอบรางวัล Honorable Award for Excellent Service
2017 รวมถึงในปี 2017 ได้รับรางวัลชนะเลิศสายการบิน
ที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยม ประจำ�ปี 2017
(Best Inflight Food 2017) จาก IFSA Compass Awards
รางวัล Bronze Medal “Sky Delight Awards 2017”
จากงาน Sky Service Forum 2017 และได้รางวัล Best
Catering Award 2018 จากสายการบิน Air China (CA)
รวมถึงได้รับมอบเกียรติบัตร Thai Select จากกระทรวง
พาณิชย์ และได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเยี่ยม ประจำ�ปี
2017 จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) และ
ได้เป็นองค์กรรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบอาหาร
ไทย ขนมอบ เบเกอรี่ และการโรงแรม จากสถาบันรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ สำ�นักนายก โดยปี 2016 รับรองวิชาชีพได้
90 คน ปี 2017 รับรองได้ 147 คน และ ปี 2018 รับรอง
ได้ 297 คน รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยัน
คุณภาพและการบริการของครัวการบิน ซึ่งนับเป็นความ
ภาคภูมิใจของ ฝ่ายครัวการบิน เป็นอย่างยิ่ง
สภาวะเศรษฐกิจทีผ่ า่ นมามีผลกระทบต่อครัวการบิน โดยเฉพาะ
ต้นทุนสินค้าและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ด้วยความ
มุ่ ง มั่ น ของฝ่ า ยบริ ห ารและพนั ก งาน ที่ พ ยายามบริ ห าร
จัดการ ปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อาทิ การขยายฐานลูกค้า
การขยายฐานการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติ
อาหารไทยแท้ การขยายสาขาธุรกิจ ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย
(Puff & Pie) การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุน
ในการดำ�เนินการ การควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดค่าน้ำ�
ค่ า ไฟฟ้ า รวมถึ ง การนำ � ระบบ Lean Management
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดการ
สูญเสียของวัตถุดิบ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลดลง
ผลจากการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อการแข่งขัน
ทำ�ให้ครัวการบินสามารถสร้างผลกำ�ไรมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืนตลอดไป

กิจการอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีกิจการอื่นที่เป็นธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง
ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน ธุรกิจบริการอำ�นวย
การบิน ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
ธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจบริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
ฝ่ า ยช่ า ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ซ่อมบำ�รุงอากาศยานของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจำ�ฝูงบิน
จนกระทั่ ง ปลดประจำ � การและจำ � หน่ า ยออกจากฝู ง บิ น
ให้คงสภาพความสมควรเดินอากาศ โดยให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นตามข้ อ กำ � หนดของสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่ งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรต่างๆ ที่ ค วบคุ ม
สายการบิ น พาณิ ช ย์ ต ามที่ บ ริ ษั ท ฯ ตกลงรั บ ที่ จ ะผู ก พั น
ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ ฝ่ายช่างยัง
ให้บริการซ่อมบำ�รุงอากาศยานของสายการบินลูกค้าอีกด้วย
การซ่อมบำ�รุงอากาศยานของฝ่ายช่างประกอบด้วยงานหลัก
ดังนี้
1. งานซ่อมบำ�รุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance)
เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อมบำ�รุง
อากาศยานทุกครัง้ ทีม่ กี ารจอดแวะ (Transit) การบินกลับ
ต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน (Night
Stop) ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. งานซ่อมบำ�รุงย่อย (Light Maintenance) เป็นการ
ให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบำ�รุงรักษาอากาศยาน
ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ดำ�เนินการที่ศูนย์ซ่อม
อากาศยาน ฐานปฏิบัติการสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและ
อู่ตะเภา
3. งานซ่ อ มบำ � รุ ง ขั้ น โรงงาน (Heavy Maintenance)
เป็นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบำ�รุงรักษา
อากาศยาน ทัง้ ลำ�ตัวอากาศยาน (Airframe) เครือ่ งยนต์
(Engine) อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบ
ต่างๆ ตามระยะเวลาบินหรือชั่วโมงบิน ดำ�เนินการ
ทีศ่ นู ย์ซอ่ มอากาศยานฐานปฏิบตั กิ ารดอนเมือง อูต่ ะเภา
และสุวรรณภูมิ
การดำ�เนินการซ่อมบำ�รุงอากาศยานของฝ่ายช่างในแต่ละ
งานตามที่กล่าวข้างต้นนั้น ฝ่ายช่างต้องมีคุณสมบัติตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละผ่ า นกระบวนการตรวจสอบจนได้ รั บ การ
รั บ รองขี ด ความสามารถจากสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย (กพท.) และจากองค์กรควบคุมการบิน
ต่ า งๆ เช่ น สำ � นั ก งานบริ ห ารการบิ น แห่ ง ชาติ ข อง
สหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration - FAA)
และสำ�นักงานความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป
(European Aviation Safety Agency - EASA) เป็นต้น
น อกจากงานหลักในการซ่อมบำ�รุงอากาศยานแล้ว ฝ่ายช่าง
ยั ง ให้ บ ริ ก ารทำ � สี ลำ � ตั ว อากาศยาน (Exterior Aircraft
Painting) ให้กบั สายการบินต่างๆ ทีท่ า่ อากาศยานดอนเมือง

รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ารล้ า งทำ � ความสะอาดลำ � ตั ว อากาศยาน
ให้กับสายการบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง เพือ่ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั
สายการบิน อีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและ
ช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
การซ่อมบำ�รุงอากาศยานเป็นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูง
ทั้งด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีอากาศยานที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้โดยสารและผู้ที่ใช้งานอากาศยาน
ที่ฝ่ายช่างให้บริการ ได้รับความสะดวกสบายและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด

ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ง
กิ จ การสนั บ สนุ น การขนส่ ง ประกอบด้ วย บริ ก ารอำ�นวย
การบิน การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และ
การจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก
• การให้บริการอำ�นวยการบิน (Dispatch Services)
การให้บริการอำ�นวยการบินเป็นการให้บริการวางแผน
การบินและจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน
พยากรณ์อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
แก่เที่ยวบินของบริษัทฯ และเที่ยวบินของสายการบิน
ลูกค้า ให้เป็นไปตามกฎระเบียบการบิน และข้อกำ�หนด
ตามที่ระบุในสัญญา เพื่อให้เที่ยวบินสามารถปฏิบัติ
การบินไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
• การจำ�หน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on
Board) ในปี 2561 บริษัท King Power Marketing
and Management Co.,Ltd. เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการ
ขายสิ น ค้ า ปลอดภาษี บ นเครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
• การจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก (THAI Shop) บริ ษั ท ฯ
ได้ดำ�เนินการเปิดร้านจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก รวมทั้งสิ้น
6 แห่ ง ประกอบด้ ว ย สำ � นั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ
สำ � นั ก งานหลานหลวง สำ � นั ก งานสี ล ม สำ � นั ก งาน
เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center: OPC)
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำ�นักงานหลักสี่ อีกทัง้
ได้เปิดจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
เพิ่ ม ช่ อ งทางการขายให้ ม ากขึ้ น และรองรั บ กั บ ความ
ต้องการของลูกค้าในระดับนานาชาติและบริการจัดส่ง
แบบครบวงจร คื อ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า น
ออนไลน์ ข องบริ ษั ท ฯ จ่ า ยเงิ น และดำ � เนิ น การจั ด ส่ ง
ให้ถงึ มืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นีล้ กู ค้าจะได้รบั ความสะดวก
ในการซื้อสินค้าง่ายขึ้น
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คาดการณ์
ว่าจะมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำ�คัญ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร
พิจารณาปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอก
ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ี ผ่ า นมา บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น
ความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ ควบคูก่ บั การดำ�เนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
อย่างสูง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบิน
สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงมุ่งให้
ความสำ�คัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนือ่ ง มาตัง้ แต่ปี 2546 เพือ่ สร้างผลตอบแทนทีน่ า่ พึงพอใจ
และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
การระบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งและแนวทางการดำ � เนิ น การระยะสั้ น
และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึงการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่
ผู้บริหารทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปลูกฝัง
การบริหารความเสีย่ งให้เป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Management Committee) อันประกอบด้วย
กรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีกรรมการอิสระร่วมอยู่ด้วย และฝ่าย
บริหาร กำ�หนดและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งกำ�กับ
ดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง
ประเมินและจัดลำ�ดับความสำ�คัญ สำ�หรับวางมาตรการ
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ป้องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปัจจัยความเสี่ยงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับฝ่ายทีอ่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน
(Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission: COSO) ประกอบกั บ มี ก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ
ในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปเพือ่ ส่งเสริมให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ายขององค์กรใช้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
เพื่อป้องกันผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความไม่แน่นอน พร้อมกับสนับสนุนให้การดำ�เนินแผนฟื้นฟู
กิจการของบริษทั ฯ เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ บริษทั ฯ จึงมี
การบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเข้ากับแผน
ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยง
และความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ ได้ด�ำ เนินการ
จัดทำ�ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) เพือ่ ใช้
เป็นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise-wide Risk
Management System) ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
อันเอือ้ ต่อการเชือ่ มโยงการจัดทำ�รายงานการควบคุมภายใน
และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำ�มันอากาศยาน

ค่าใช้จ่ายน้ำ�มันอากาศยานเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการดำ�เนิน
ธุรกิจการบิน โดยบริษัทฯ มีต้นทุนค่าน้ำ�มันอากาศยาน
คิดเป็นประมาณร้อยละ 27.5 ของค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ซึ่งราคาน้ำ�มันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง
บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารจั ด ทำ � ประกั น ความเสี่ ย งจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาน้�ำ มัน (Fuel Hedging) เพือ่ ลดความ
ผันผวนของต้นทุนด้านน้�ำ มันอากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบาย
บริหารความเสีย่ งราคาน้�ำ มันอากาศยาน ซึง่ มีผลกระทบต่อ
การดำ�เนินงานของบริษทั ฯ มิใช่เป็นการแสวงหากำ�ไร แต่เป็น
การชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน้�ำ มันฯ หากราคา
มีการปรับตัวสูงขึ้น สำ�หรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำ�มันฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกัน
ความเสีย่ งราคาน้�ำ มันฯ ล่วงหน้าไว้ในสัดส่วนถัวเฉลีย่ ร้อยละ
45 ของปริ ม าณการใช้ ทั้ ง นี้ ร ะหว่ า งปี ก ารดำ � เนิ น งาน
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการปรับปรุงธุรกรรมประกัน
ความเสี่ยงราคาน้ำ�มัน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคา
น้ำ�มันโลกอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าน้ำ�มัน
ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้�ำ มัน
ได้ บ างส่ ว น ขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะของตลาด การแข่ ง ขั น
ความผันผวนของราคาน้ำ�มันอากาศยาน การตอบสนอง
ของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ำ�มันอากาศยาน
ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งได้มีการบริหารจัดการน้ำ�มัน
คงคลัง (Fuel Stock Management) และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการใช้น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (Fuel Management)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศกว่า 50
สกุลเงิน คิดเป็นประมาณร้อยละ 61 ของรายได้รวมทัง้ หมด
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ
(Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็นเงินสกุล
เดียวกับรายได้มากที่สุด หลังจากนั้นบริษัทฯ บริหารกระแส
เงินสดโดยจัดการแลกเปลี่ยนเงินคงเหลือในแต่ละสกุล
เข้ามาเป็นเงินสกุลเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ เช่น
ค่าใช้จา่ ยน้�ำ มัน ค่าเช่าเครือ่ งบิน ค่าใช้จา่ ยพนักงาน และปรับ
โครงสร้างเงินกู้ในสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงิน
ของเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินการ (Net Operating Cash
Flow) พร้อมๆ กับลดความเสี่ยงของการมีหนี้เป็นเงินสกุล
ต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนีส้ กุลบาทด้วยส่วนหนึง่
เพือ่ ลดความผันผวนของรายการผลกำ�ไร/ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ นในงบการเงิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ใช้เครือ่ งมือ
ทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วง
ทีต่ ลาดเงินเอือ้ อำ�นวย และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward)
สำ�หรับชำ�ระค่าใช้จ่าย และหนี้ที่บริษัทฯ มีภาระผูกพันใน
อนาคต
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีธุรกรรม CCS จำ�นวนทั้งสิ้น 25
รายการ แบ่งเป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุล
ยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 รายการ แปลงหนี้เงินบาท
(THB) เป็นหนีส้ กุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 10 รายการ
แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตรา
ดอกเบีย้ ลอยตัว 3 รายการ แปลงหนีเ้ งินบาท (THB) เป็นหนี้
สกุลปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 รายการ
แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ 2 รายการ และแปลงหนีส้ กุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)
เป็นหนี้เงินสวิสฟรังก์ (CHF) อัตราดอกเบี้ยคงที่ จำ�นวน 4
รายการ โดยสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวในสกุลหลักภายหลัง
จากการทำ� CCS เป็นดังนี้ USD 5% EUR 32% JPY 21%
GBP 1% CHF 6% THB 35% ทั้งนี้วงเงินคงเหลือของ
ธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน
32,143.69 ล้ า นบาท จะมี ก ารชำ � ระแลกเปลี่ ย นเงิ น ต้ น
และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน รายไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน
ซึ่งสัญญา จะทยอยสิ้นสุดตั้งแต่ ปี 2562 ถึงปี 2575
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest
Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มี
แนวโน้ ม ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น มาเป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ หรื อ
ดำ�เนินการ Restructure ธุรกรรม CCS หากทำ�ให้บริษัทฯ
สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ในระยะยาว โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนของภาระหนีส้ นิ ระยะยาว
ภายหลังการ Swap ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตรา
ดอกเบีย้ คงทีเ่ ท่ากับร้อยละ 39 ต่อ 61 (ไม่รวมค่าเช่าเครือ่ งบิน
เพื่อการดำ�เนินงาน) ทั้งนี้ หากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 581 ล้านบาท

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจการบิน
จากแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารภายในภูมิภาคเอเชีย และ
ปริมาณการสัง่ ซือ้ เครือ่ งบินสูงสุดของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ
ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า โดยเฉพาะเครือ่ งบินแบบทางเดินเดียว ซึง่ เป็น
เครือ่ งบินทีส่ ายการบินต้นทุนต่�ำ ใช้ท�ำ การบิน แสดงให้เห็นถึง
การแข่งขันของสายการบินในภูมภิ าคนีย้ งั คงทวีความรุนแรง
นอกจากนี้ จำ�นวนผู้โ ดยสารระหว่างประเทศที่เ ดิ นทาง
เข้ า ออกประเทศไทยมี เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน และการเปิดเสรีการบินของประเทศ
ซึง่ ทุกสายการบินเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ทำ�ให้ปริมาณ
เที่ ย วบิ น ที่ ผ่ า นเข้ า และออกประเทศไทยยั ง คงมี จำ � นวน
มากขึ้น ทั้งจากการแข่งขันจากสายการบินตะวันออกกลาง
ทีย่ งั มีอยู่ และการปรับกลยุทธ์ในหลายๆ รูปแบบของหลายๆ
สายการบิน รวมถึงการเติบโตสูงอย่างรวดเร็วของสาย
การบินต้นทุนต่ำ�ที่เข้าออกประเทศไทย ซึ่งได้พัฒนารูปแบบ
การให้บริการจากแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point-to-Point)
ของสายการบินต้นทุนต่�ำ มาเป็นลักษณะเชือ่ มโยงเครือข่าย
ระหว่างสายการบินภายในกลุม่ และเพิม่ การให้บริการภายใน
ภูมิภาคมากขึ้น
บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางตอบสนองการแข่งขัน ให้มกี ารเร่ง
ทำ�กำ�ไรเพิ่มจากรายได้ผู้โดยสารเชิงคุณภาพ ทั้งจากลูกค้า
องค์กร การปรับปรุงการขายผ่าน Digital Marketing การบริหาร
รายได้ แ ละราคาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตอบสนอง
การแข่ ง ขั น ด้ า นราคาอย่ า งรวดเร็ ว เหมาะสมกั บ ความ
ต้องการของตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรให้เชื่อมต่อเส้นทางบินของบริษัทฯ
กับกลุม่ สายการบินพันธมิตรในการขยาย Network ไปจุดต่างๆ
ให้มากขึ้น การจัดการเส้นทางบินที่ไม่ทำ�กำ�ไร โดยมีการ
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ติดตามผลการดำ�เนินงานของแต่ละเส้นทางบินอย่างใกล้ชดิ
เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของจำ�นวนทีน่ งั่ เสนอให้บริการ
และจำ�นวนผู้โดยสารที่ใช้บริการและปรับปรุงความถี่ของ
เที่ยวบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้เพิม่ แผนริเริม่ เชิงกลยุทธ์ทจี่ ะสร้างกำ�ไร
จากการเร่งหารายได้เสริม (Ancillary Revenue) จากผลิตภัณฑ์
และบริการทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ครบทุกจุดบริการ การแสวงหาโอกาสจากธุรกิจสนับสนุน
และลงทุนในธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญเพือ่ เพิม่ รายได้
จากกิจการอื่นให้กับบริษัทฯ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มทีท่ นั สมัย เพือ่ รองรับและสนับสนุนการทำ�ธุรกิจ
ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึง่ เป็นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับ อุต สาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงทำ�ให้ บริษัทฯ
อาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว อันเป็นผลจากปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ
โรคระบาด ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ รวมถึงปัจจัยการเมืองและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจำ�เป็นในการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center:
CMOC) และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis
Management Committee: CMC) ติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ
อย่างใกล้ชิด โดยจะเข้าบริหารจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่
ภาวะปกติ รวมทั้งให้มีการประเมินความเสี่ยง การกำ�หนด
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมถึงการดำ�เนินการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ลดระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำ�
การประเมินเพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
ทุกปี และมีการประเมินปัจจัยและแนวโน้มต่างๆ ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ เพื่อเป็น
ข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รองรับ
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อาทิ การเปิ ด ทำ �การบิ น
สถานีใหม่ การพิจารณาความร่วมมือเที่ยวบินรหัสร่วม

(Codeshare) เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤต
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทำ�แผนเผชิญเหตุ
ปรับปรุงคูม่ อื การปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับสถานการณ์ ฝึกซ้อม
อย่างสม่�ำ เสมอ และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบิน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบูรณาการความ
ร่ ว มมื อ เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ต่ า งๆ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่บริษทั ฯ และเพิม่ ความมัน่ ใจในการเดินทาง
ของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการสือ่ สาร
ที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และการประชาสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Speedy Communications and Effective
Public Relations) ทำ�ให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
กรณีเกิดภัยธรรมชาติและโรคระบาด ในปี 2561 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น สถานการณ์ภูเขาไฟอากุง ที่เกาะบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และภูเขาไฟมายอน ทีเ่ กาะลูซอน
ประเทศฟิลิปปินส์ สถานการณ์พายุไต้ฝุ่นมาเรีย ไต้ฝุ่นจ่ามี
ไต้ฝุ่นเจบิ ไต้ฝุ่นชงดารี ไต้ฝุ่นกองเรย และไต้ฝุ่นมังคุด
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสนิปาห์ ที่สาธารณรัฐอินเดีย
สร้างความมัน่ ใจในมาตรฐานความปลอดภัยของการบินไทย
ที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการบิน
ไทยจะสามารถดำ�รงธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่ งในทุกสถานการณ์

ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
บริษทั ฯ ดำ�เนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบินแบบครบวงจร
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายสาขา

ส่งผลต่อการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความแตกต่างกัน
รวมทั้งระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังไม่สามารถ
กำ�หนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและ
ของบริษัทฯ และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำ�ให้พนักงาน
ขาดแรงจูงใจและอาจไม่สามารถผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามควบคุมจำ�นวน
พนักงานมีการรับพนักงานใหม่เฉพาะตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญ
และมีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทำ�ให้
บางหน่วยงานมีจำ�นวนพนักงานไม่เพียงพอและเกิดการ
ขาดช่วงอายุของพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ มุ่ ง เสริ ม สร้ า งพนั ก งานให้ มี
ขีดความสามารถ มีผลผลิตและมีความผูกพันต่อองค์กร
โดยได้ด�ำ เนินการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อน
การดำ�เนินงานทางธุรกิจ บริหารจัดการพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง
และจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง และพัฒนาบุคลากรด้านการ
บริหารจัดการและจิตวิทยา (Soft Skill) และพัฒนาความรู้
ในงานเฉพาะด้าน (Hard Skill) รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร THAI Spirit ที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมการทำ�งานเชิงรุก
และการทำ�งานร่วมกันอย่างไว้เนือ้ เชือ่ ใจกัน (Proactive and
Trust Culture) เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีพฤติกรรม
และการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อันจะนำ�ไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
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ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจทุกประเภทในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ธุรกิจสายการบิน เป็นธุรกิจเชิง Customer Centric
คือพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) กำ�หนด
วิธีการให้บริการของสายการบิน และความพึงพอใจในการ
บริการเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำ ให้ลกู ค้ายังคงใช้บริการ
อยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ คุณภาพการบริการและอัตราความ
พึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งสำ�หรับเพิ่ม
ยอดรายได้ของสายการบินในปัจจุบนั นอกจากนัน้ ความคุม้ ค่า
เงิ น ก็ ยั ง เป็ น กลจั ก รสำ � คั ญ ที่ ลู ก ค้ า พิ จ ารณาในการเลื อ ก
สายการบิน ประกอบกับความคาดหวังของผูโ้ ดยสารทีจ่ ะได้รบั
การบริ ก ารตามความชอบและรสนิ ย มที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
ในแต่ละบุคคล (Personalized Services/Offers)
บริษทั ฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)
แบบครบวงจร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ตรวจสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามคำ � มั่ น สั ญ ญา
การส่งมอบทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า ซึง่ การประเมินมีทงั้ การประเมิน
เชิงรุก จากการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็นไป
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Service Operation Procedure)
ด้ ว ยการสุ่ ม ตรวจการปฏิ บั ติ ง านแบบไม่ แ จ้ ง (Mystery
Shopping) และการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อตกลง
การบริการ (Service Level Agreement) ที่เป็นข้อกำ�หนด
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานหลั ก ของแต่ ล ะจุ ด บริ ก าร รวมถึ ง
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที่ ดำ � เนิ น การจาก
หน่วยงานภายใน (In-house Survey) และการประเมิน
ความพึงพอใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจาก
หน่ ว ยงานภายนอก ตลอดจนการสำ � รวจเฉพาะเรื่ อ ง
เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ในประเด็ น ที่ ต้ อ งการทราบความต้ อ งการ
ของลูกค้า ทำ�การสังเคราะห์ร่วมกับการประเมินแบบเชิงรับ
คือ การรับข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า (Customer Feedback)
เพื่อนำ�มาพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่อง (Corrective
Action) ให้เป็นไปตามทีล่ กู ค้าคาดหวัง ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้จดั ทำ�
โครงการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าประจำ� และพัฒนา
ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทุกจุดบริการมีศักยภาพในการให้
บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าทั่วโลก เช่น โครงการ System Integration for
Customer Service Excellence อีกทั้งร่วมจัดตั้งและ
ขับเคลือ่ นคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ (คพป.)
เพื่อปรับปรุงการบริการในทุกจุดบริการ รวมทั้งการพัฒนา
แผนงานต่างๆ ของ Service Ring ให้เกิดการพัฒนาการ
บริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของ
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บริษทั ฯ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์
บริษัทฯ จำ�เป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะ
ระบบสำ�รองที่นั่ง (Reservation System) ระบบสนับสนุน
การบริการภาคพื้น (Ground Services Support System)
ระบบสนับสนุนโปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus
System) ระบบสนับสนุนการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
(Cargo Services System) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ
การบิน (Flight Operation System) และระบบการขายผ่าน
อินเทอร์เน็ต (Internet Sales) โดยหากระบบดังกล่าวถูก
คุกคามจากภัยทางไซเบอร์ จนระบบไม่สามารถให้บริการได้
หรือข้อมูลชัน้ ความลับ เช่น ข้อมูลลูกค้า ถูกโจรกรรมและนำ�ไป
เปิดเผยโดยมิชอบ หรือข้อมูลสารสนเทศถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ ไ ข ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงและมี นั ย สำ �คั ญ ต่ อ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในแง่ของการสูญเสียรายได้
ชือ่ เสียง ความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ของลูกค้าต่อบริการ
ของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความร้ า ยแรงและผลกระทบจาก
ภัยคุกคามไซเบอร์ จึงได้ก�ำ หนดให้เรือ่ งดังกล่าวเป็นความเสีย่ ง
ระดับองค์กร และให้มมี าตรการการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยมีการดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การป้องกันและ
ตรวจจับมัลแวร์ที่มาจากอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ การป้องกัน
และเฝ้ า ระวั ง การโจมตี เ ครื อ ข่ า ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก รอบ
การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security Framework)
โดยได้จัดทำ�แผนการปรับปรุงการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
(Cyber Security Roadmap) ตามกรอบดั ง กล่ า ว

เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั บ มื อ ซึ่ ง จะครอบคลุ ม ทั้ ง
การป้องกัน (Prevent) การตรวจจับ (Detect) การรับมือ
(Response) และการกูค้ นื ระบบ (Recover) ปัจจุบนั บริษทั ฯ
อยู่ระหว่างดำ�เนินการตาม Roadmap ที่วางไว้ โดยจะเร่ง
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร์
(Cyberscurity Operation Center) และเตรี ย ม
ความพร้อมให้กับคณะทำ�งานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(Cybersecurity Incident Response Team) เพื่อให้การ
เฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถดำ�เนินการ
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น การณ์ สำ � หรั บ ส่ ว นของ
มาตรการในการกู้ คื น ระบบ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สำ�รองเพื่อทำ�งานทดแทน โดยออกแบบการ
กู้คืนตามระดับผลกระทบของระบบนั้นๆ ที่มีต่อธุรกิจของ
บริษทั ฯ รวมถึงการจัดให้มศี นู ย์คอมพิวเตอร์สองศูนย์ท�ำ งาน
ทดแทนกั น แต่เ นื่องจากศูน ย์คอมพิว เตอร์ทั้ง สองศู นย์
ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้
ทำ � โครงการย้ า ยศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ห นึ่ ง ออกไปตั้ ง อยู่
นอกพื้นที่ ขณะนี้การดำ�เนินการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
จัดหาศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่

ความเสี่ยงจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ จำ�เป็นต้องอยูภ่ ายใต้การบังคับ
ของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบกิจการสายการบิน
รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อ�ำ นาจ
การควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
การตีความของกฎระเบียบ หรือการออกกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของ

บริษัทฯ และทำ�ให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อาทิเช่น
สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษา
ข้อมูลบุคคลซึง่ มีเชือ้ ชาติและถิน่ พำ�นักถาวรในภาคพืน้ ยุโรป
(EU) (General Data Protection Regulation : GDPR)
เพื่ อ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ให้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพแก่
เจ้าของข้อมูล และให้ทุกประเทศสมาชิก EU ใช้มาตรฐาน
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกัน กฎหมายฉบับดังกล่าว
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 และมีบทลงโทษ
สำ�หรับธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามเป็นค่าปรับซึ่งมีเพดานค่าปรับ
ที่สูงถึง 20 ล้านยูโรหรือ 4% ของรายได้ทั้งปีของบริษัทฯ
ขึน้ กับจำ�นวนใดมากกว่า บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งของ
การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะทำ�งาน
และผู้รับผิดชอบเพื่อดำ�เนินการจัดทำ�กระบวนการ รวมถึง
ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม GDPR
กำ�หนด

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระทรวงการคลังและธนาคาร
ออมสินถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 53.16 ของจำ�นวนหุ้นที่
จำ�หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทำ�ให้กระทรวงการคลัง
สามารถควบคุ ม มติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ กื อ บทั้ ง หมด
ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ ง กรรมการ หรื อ การขอมติ
ในเรื่ อ งอื่ น ที่ ต้ อ งใช้ เ สี ย งส่ ว นใหญ่ ข องที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำ�หนดให้ต้อง
ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่
จึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
THAI
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อ
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center
Cargo Contact Center
Royal Orchid Holiday

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (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 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชำ�ระแล้ว 2,182,771,917 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท
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ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2117-8824
โทรสาร 0-2117-8895

บริการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า

สามัญ

1,800.00

100.00

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

บริการด้านคอมพิวเตอร์
สำ�หรับการสำ�รองทีน่ งั่ โดยสาร
และบริการเดินทางอื่นๆ
ให้กับตัวแทนจำ�หน่าย

สามัญ

15.00

55.00

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

บริหารจัดการเรื่องบุคลากร
ให้กับบริษัทฯ

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.98
1.02

49.00
(มีอำ�นาจ
ควบคุม)

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

บริการฝึกอบรมด้านการบิน

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.98
1.02

49.00
(มีอำ�นาจ
ควบคุม)

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

บริการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ท่องเที่ยว

สามัญ
บุริมสิทธิ

0.49
0.51

ถือหุ้นผ่าน
บริษัท
วิงสแปน
เซอร์วิสเซส
49.00
(มีอำ�นาจ
ควบคุม)

สามัญ

120.00

40.00

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต โรงแรมและร้านอาหาร
โฮเต็ล จำ�กัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1
โทรสาร 0-2566-1941
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ชื่อบริษัท
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำ�กัด
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตำ�บลไม้ขาว
อำ�เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

ประเภทธุรกิจ
ครัวการบิน

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด โรงแรมและร้านอาหาร
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หมู่ 1 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46
โทรสาร 0-2131-1189
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ชนิดของหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

สามัญ

100.00

30.00

สามัญ

1,017.78

30.00

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)
171/2 ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900
โทรสาร 0-2834-8999

คลังเชื้อเพลิงและบริการ
เติมเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องบิน

สามัญ

637.50

22.59

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678
โทรสาร 0-2228-6944

บริการขนส่งผู้โดยสาร
ทางอากาศ

สามัญ

2,272.00

21.80
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บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ประเภทหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ

ผู้สอบบัญชี

นายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

ครั้งที่ 1/2555
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 1/2561

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

ครั้งที่ 1/2554
ครั้งที่ 2/2555

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายปฎิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำ�ระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4 โทรสาร 0-2626-7543
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788 โทรสาร 0-2683-1389

ครั้งที่ 3/2555
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 2/2558
ครั้งที่ 1/2559
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2561

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สถานที่ติดต่อ

ครั้งที่ 1/2554

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำ�ระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2626-7591, 0-2626-7508
โทรสาร 0-2626-7543

ครั้งที่ 2/2561

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557 โทรสาร 0-2683-1298
THAI
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รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทั้งจำ�นวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561
มีรายละเอียดดังนี้

จำ�นวนหุ้น
สามัญ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

1,113,931,061

51.03

2. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

3. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด

72,524,546

3.32

5. ธนาคารออมสิน

46,409,885

2.13

6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

20,123,578

0.92

7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

18,614,700

0.85

8. นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน

17,840,800

0.82

9. นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ

17,081,400

0.78

10. CHASE NOMINEES LIMITED

15,627,171

0.72

530,543,612

24.31

ยอดรวมทุนชำ�ระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

2,043,633,035

93.63

139,138,882

6.37

ชื่อผู้ถือหุ้น
1. กระทรวงการคลัง

11. ผู้ถือหุ้นอื่น

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทำ�ให้บริษทั ฯ
มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษัทฯ ในการทำ�ธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำ�เนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
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การออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หุ้นกู้ของบริษัทฯ

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลประจำ � ปี ใ นอั ต รา
ไม่ต�่ำ กว่าร้อยละ 25 ของกำ�ไรสุทธิก่อนผลกำ�ไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน
ความจำ�เป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ทีแ่ ตกต่างไปจากนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร เมือ่ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบการจ่ า ย หรื อ งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ประจำ�ปีแล้ว จะต้องนำ�เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป

ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีหนุ้ กูใ้ นสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่นกั ลงทุน
จำ�แนกตามรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้
หุน้ กูช้ นิดระบุชอ่ื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2554, 2/2561
หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิด
ระบุชอื่ ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มผี แู้ ทน
ผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2552
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุ้นกู้ 1/2555, 2/2555 3/2555,
2/2556, 1/2557, 2/2557, 1/2558, 2/2558
1/2559, 1/2560 และ 1/2561

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้
บริษัทมหาชนจ่ายเงินปันผล หากยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
แม้วา่ บริษทั นัน้ จะมีก�ำ ไรในปีนน้ั ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ
กำ�หนดไว้วา่ บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีสว่ นหนึง่
ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้
จะมี จำ � นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น
ของบริษัทฯ
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โครงสร้างการจัดการ

ความเข้มแข็งที่เกิดจากภายใน
ด้วยการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม
จะเป็นสิ่งสำ�คัญทำ�ให้บริษัทฯ
สามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำ�หนดให้คณะกรรมการประกอบ
ด้วยกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
15 คน สุ ด แต่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ผู้ ถื อ หุ้ น จะเป็ น ผู้ กำ � หนด
เป็ น ครั้ ง คราว และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
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จำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ในการประชุ ม สามั ญ ประจำ � ปี ทุ ก ครั้ ง กรรมการจำ � นวน
1 ใน 3 จะต้องออกจากตำ�แหน่ง และจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ก็ได้

รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำ�ปี 2561
รายชื่อและตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ(1)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ/
จำ�นวนครั้งที่มีการประชุม
ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง (ครั้ง)
ปกติ

1. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอ�ำ นาจลงนาม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
7. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
12. พลอากาศเอก อำ�นาจ
กรรมการอิสระ
		จีระมณีมัย
13. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
กรรมการ
หมายเหตุ:

(1)
(2)

ช่วงระยะเวลา(2)
การดำ�รงตำ�แหน่ง

พิเศษ

7/7 8/9 1 มิ.ย. 61 - เม.ย. 63
15/15 14/14 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

12/15 12/14 14 มิ.ย. 60 - เม.ย. 62
14/15 11/14 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
14/15 12/14 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

12/15 13/14 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

13/15 14/14 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
12/15 13/14 22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62
13/15 11/14 21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

8/10

9/9 26 เม.ย. 61 – เม.ย. 64

12/15 14/14 22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62
1/15 0/14 26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
4/4

5/5 2 ต.ค. 61 – เม.ย. 62

ไม่มีกรรมการท่านใดถือครองหุ้นของบริษัทฯ และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น
ช่วงระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งระบุเฉพาะวาระปัจจุบัน
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เจ้าหน้าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่บริหาร(1) จำ�นวนทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้าที่บริหาร(1)
1. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
3. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
4. นางสุวิมล บัวเลิศ
5. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
6. นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
7. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
8. นายกฤชบดี อินทรโชติ
หมายเหตุ :

(1)

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
รักษาการ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

เจ้าหน้าที่บริหาร คือ “ผู้บริหาร” ตามคำ�นิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอำ�นาจอนุมัติ
ของฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ
เพือ่ ให้การบริหารงานของบริษทั ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานนโยบายของบริษัทฯ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
1. พิจารณานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
2. ประเมินการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และยุทธศาสตร์ทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานให้สามารถแข่งขันได้
3. พิจารณาการพัฒนาองค์กร ระบบบริหาร และการพัฒนา
อื่นๆ
4. ติดตามผลการดำ�เนินงานของผู้เกี่ยวข้องตามนโยบาย
ที่ได้มอบหมาย
5. พิจารณาโครงการลงทุนที่สำ�คัญ ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กำ�หนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
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6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ มติหรือ
คำ � สั่ ง ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ ต้ อ งขอ
ความเห็ น ชอบ หรื อ ตามที่ ป ระธานกรรมการ หรื อ
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่เห็นสมควรให้ฝา่ ยบริหารงาน
นโยบายพิจารณา
7. มี อำ � นาจอนุ มั ติ ท างการเงิ น และการจั ด หาพั ส ดุ ต าม
ระเบียบบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
กรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการ
รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานทั้ ง ปวงของบริ ษั ท ฯ ให้ บ รรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ นโยบายบริ ษั ท ฯ หรื อ มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหาร
และพนั ก งานทั้ ง ปวงของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ภ ายในขอบเขต
อำ � นาจที่ กำ � หนดในข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ หรื อ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด

รายงานการถือครองหุ้นของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำ�นวนหุ้นสามัญ
รายชื่อผู้บริหาร

1. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 1 กันยายน 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นางสุวิมล บัวเลิศ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 16 พฤษภาคม 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 1 มิถุนายน 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 20 ธันวาคม 2561
7. นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
8. นายกฤชบดี อินทรโชติ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง 5 กรกฎาคม 2561
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561
หรือวันที่
เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2561

เพิ่ม / ลด
ระหว่างปี

-

-

-

1,000
6,000
-

1,000
6,000
-

-

284
-

284
-

-

800

800

-

1,100

1,100

-

600

600

-
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เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของบทบาท
และหน้ า ที่ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ และได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึ่งกำ�หนดให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ต้องจัดให้มเี ลขานุการบริษทั ฯ เพือ่ ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ดำ�เนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้ นางลัศนันท์ ลีลามณี ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
สำ�นักเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ
มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้
หน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา
89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มีดังนี้
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ค รบถ้ ว น
สมบู ร ณ์ ภ ายในกำ � หนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
2. เก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ ร ายงานโดย
กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห าร และจั ด ส่ ง สำ � เนารายงาน
การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ประกาศกำ�หนด
ในระหว่ า งปี 2561 หน้ า ที่ อ่ื น ของเลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ
มีดังนี้
1. เป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยตามทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย เลขานุการคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
เลขานุการฝ่ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจ เลขานุการคณะกรรมการ
กำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ เลขานุการคณะ
กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
และทำ�หน้าที่เลขานุการในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. อำ�นวยการการประชุมของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน
กำ�หนดเวลาของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้ง
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มติที่เกี่ยวข้องหากจำ�เป็น และติดตามการดำ�เนินการ
ตามมติที่ประชุม
3. กำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น การในระบบประเมิ น คุ ณ ภาพ
รัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4. กำ�กับดูแลและบริหารโครงการของแผนปฏิรูปให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของโครงการ
5. กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการ
บริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน
6. กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานตามแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และ
ข้อพึงปฏิบตั ขิ องหน่วยงานกำ�กับดูแลต่างๆ เช่นกระทรวง
การคลัง สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันที่ทำ�หน้าที่ประเมินผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
7. กำ�กับดูแลการจัดทำ�และเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชน
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และทันเวลาที่กำ�หนด
8. กำ�กับดูแลการให้ค�ำ ปรึกษา อำ�นวยความสะดวกในด้าน
งานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น
9. กำ�กับดูแลการดำ�เนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
10. กำ�กับดูแลการจัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำ � ปี เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
นั ก ลงทุ น นั ก วิ เ คราะห์ ได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และทันเวลาที่กำ�หนด
11. การประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายด้านหลักทรัพย์
12. ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ
เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ � หนด หลั ก เกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. กำ � กั บ ดู แ ลการจั ด การด้ า น Logistics Support
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดำ�เนินการ
และประสานเรือ่ งสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ�งบประมาณในการดำ�เนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ ด้วย อีกทั้ง
การแจ้งและประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ ในกรณี

มีพิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ต้องเข้าร่วม
14. กำ�กับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
15. กำ � กั บ ดู แ ลและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของ
หน่วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดำ�เนินภารกิจใน
ความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริษัทฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ของบริษัทฯ และที่ผู้มีอ�ำ นาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำ�หนด
16. จั ด ทำ � คู่ มื อ กรรมการ จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ และ
ให้ค�ำ แนะนำ�แก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
17. กำ�กับดูแลติดตามการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนบริษัทฯ
ในบริษัทในเครือ
18. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้สามารถดูประวัติเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่หน้า 237

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2561 เมื่ อ วั น ที่
26 เมษายน 2561 ได้มีมติกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาท
ต่อเดือน เป็นประจำ�ทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุม
คนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุม
เกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เบีย้ ประชุม

คนละ 30,000 บาทเท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ
ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม สู ง กว่ า กรรมการร้ อ ยละ 25 และ
รองประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ
ร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทั้งนี้
ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วเป็ น จำ � นวนเดี ย วกั บ ที่ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560
2. ในกรณีกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการ
อนุกรรมการ และคณะทำ�งานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ
ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเบี้ยประชุมอีกคนละ 10,000 บาท
ต่อครั้ง หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะทำ�งานชุดใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง คงให้
ได้ รั บ เบี้ ย ประชุ ม คนละ 10,000 บาทเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้
ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วเป็ น จำ � นวนเดี ย วกั บ ที่ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560
3. ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริ ษั ท ฯ โดยให้ ป ระธานกรรมการตรวจสอบได้ รั บ
ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ
25 โดยที่ ใ นเดื อ นใดไม่ มี ก ารประชุ ม คงให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำ�นวน
เดียวกับที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในปี 2560
4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติไม่เสนอเรื่องสิทธิประโยชน์
ด้านบัตรโดยสารและเงินรางวัลประจำ�ปี สำ�หรับกรรมการ
บริษัทฯ สำ�หรับปี 2561 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2561

ตารางแสดงค่าตอบแทนสำ�หรับกรรมการบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

15

7.49

4.25

2.76

คณะกรรมการตรวจสอบ(2)

4

1.17

-

เจ้าที่หน้าที่บริหารบริษัทฯ(3)

15

61.07

-

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ(1)

หมายเหตุ :

จำ�นวน
(ราย)

เงินรางวัลประจำ�ปี

รวม

บริษัทฯ งดจ่าย

14.50

-

-

1.17

-

-

61.07

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม สำ�หรับคณะกรรมการบริษัทฯ
และเบี้ยประชุมสำ�หรับคณะกรรมการชุดย่อย สำ�หรับเงินรางวัลประจำ�ปี 2561 บริษัทฯ งดจ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษัทฯ เท่านั้น
(3)
เจ้าหน้าที่บริหารจำ�นวน 15 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(1)
(2)

THAI
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ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำ�ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำ�แหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม

1. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ • ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง • รองประธานกรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
• ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
• ประธานกรรมการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
• กรรมการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
• ประธานอนุกรรมการกำ�กับดูแล
โครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

76

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ ผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)

605,000.00

-

-

1,005,000.00

170,000.00

- 1,175,000.00

605,000.00

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์

• กรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการด้านกฎหมาย

960,000.00

100,000.00

111,290.33 1,171,290.33

4. นางปรารถนา มงคลกุล

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการทรัพยากรบุคคล
• กรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการติดตามการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ
บริการภาคพื้นของบริษัทฯ

960,000.00

360,000.00

- 1,320,000.00

5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ • กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการทรัพยากรบุคคล
• กรรมการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา และโครงการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 		
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

929,354.84

290,000.00

- 1,219,354.84

AR 2018

ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ ผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)

รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำ�แหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

• กรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคม
• กรรมการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
• อนุกรรมการกำ�กับดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการ
พัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 		
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

960,000.00

240,000.00

- 1,200,000.00

7. นายพินจิ พัวพันธ์

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการติดตามการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจ และกลุ่มธุรกิจ
บริการภาคพื้นของบริษัทฯ

929,354.84

230,000.00

- 1,159,354.84

8. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการตรวจสอบ
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ		
ผู้อำ�นวยการใหญ่
• กรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน)
• กรรมการทรัพยากรบุคคล
• กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดหาพัสดุ
• ประธานกรรมการติดตาม
การดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจ
และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้น
ของบริษัทฯ
• กรรมการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
• กรรมการสรรหาและกำ�หนด		
ค่าตอบแทน

960,000.00

410,000.00

360,000.00 1,730,000.00

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

• กรรรมการบริษัทฯ
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
• อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ		
ผู้อ�ำ นวยการใหญ่

960,000.00

350,000.00

- 1,310,000.00
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รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ

ตำ�แหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย
(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม
คณะกรรมการ ผลตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)
(บาท)

10. นางสาวศิรกิ ลุ เลากัยกุล

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคม
• กรรมการทรัพยากรบุคคล

648,333.33

130,000.00

11. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

• กรรมการบริษัทฯ
• กรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการกำ�กับ		
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
• กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดหาพัสดุ

960,000.00

240,000.00

12. พลอากาศเอก อำ�นาจ 		 • กรรมการบริษัทฯ
จีระมณีมยั

630,000.00

-

-

630,000.00

13. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม

• กรรมการบริษัทฯ

238,387.10

-

-

238,387.10

14. นายสมชัย สัจจพงษ์

• อดีตกรรมการบริษัทฯ
• อดีตประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• อดีตประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• อดีตประธานกรรมการสรรหา
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ		
ผู้อำ�นวยการใหญ่

260,000.00

60,000.00

-

320,000.00

738,750.00

180,000.00

15. พลอากาศเอก จอม รุง่ สว่าง • อดีตรองประธานกรรมการบริษัทฯ
• อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
• อดีตประธานกรรมการสรรหา
ผู้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ		
ผู้อำ�นวยการใหญ่
• อดีตประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• อดีตประธานอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนผู้ด�ำ รงตำ�แหน่ง		
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
• อดีตประธานกรรมการกิจการ
สัมพันธ์
• อดีตอนุกรรมการกำ�กับดูแล		
โครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
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ค่าตอบแทน
รวมเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
บริษัทฯ
(บาท)
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-

778,333.33

360,000.00 1,560,000.00

337,500.00 1,256,250.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ

กองทุนบำ�เหน็จพนักงาน

สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร

บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบำ�เหน็จพนักงาน บริษทั การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ10 ของ
เงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีที่เงินในกองทุนต่ำ�กว่าภาระผูกพัน
ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบเพิม่ เติมให้เต็ม
ตามภาระผูกพัน

คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารสำ�หรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557
เป็นต้นมา โดยมิได้มีการนำ�เสนอสิทธิประโยชน์ด้านบัตร
โดยสารต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอีก

พนักงานที่อยู่ในกองทุนบำ�เหน็จ จะต้องมีอายุงานตั้งแต่
3 ปี ขึ้ น ไป จึ ง จะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น บำ � เหน็ จ ตามอายุ ง าน
เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานโดยไม่มีความผิด หรือ
มีความผิด แต่ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพมีผลตั้งแต่วันที่
26 มิถุนายน 2535 เป็นต้นมาแล้ว พนักงานที่เข้าทำ�งาน
นับจากวันดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รอง
เลีย้ งชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
บำ�เหน็จพนักงาน กองทุนบำ�เหน็จพนักงานจึงไม่มีสมาชิก
เพิ่มตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรส
และบุ ต ร จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นบั ต รโดยสารแบบ
สำ�รองทีน่ งั่ ได้ และแบบสำ�รองทีน่ งั่ ไม่ได้ ตามระเบียบบริษทั ฯ
ที่กำ�หนด

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง กองทุ น สำ � รองเลี้ ย งชี พ
เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2535 ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกำ�กับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ บริษทั ฯ จ่ายเงินสมทบ
เข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้างสำ�หรับ
พนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10
ของเงินเดือนค่าจ้างสำ�หรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปีขนึ้ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 2-15
ของเงินเดือนค่าจ้าง

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพและเงินบำ�เหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

เจ้าหน้าที่บริหาร(1)
หมายเหตุ :

(1)

เงินบำ�เหน็จ

จำ�นวน
(ราย)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

จำ�นวน
(ราย)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

15

3.13

0

0

เจ้าหน้าที่บริหารจำ�นวน 15 ราย รวมเจ้าหน้าที่บริหารที่เกษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ
สถานที่อื่นในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทั้งหมด
จำ�นวน 22,054 คน โดยทัว่ ไป พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุด

สภาพการเป็ น พนั ก งานเมื่ อ สิ้ น สุ ด รอบปี ง บประมาณ
ของทางการ (วันที่ 30 กันยายน) ที่พนักงานนั้นมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารบุคลากร
ภายในของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย

ตารางแสดงจำ�นวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิบัติงานและหน้าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จำ�นวนพนักงาน (คน)
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

22,054

22,370

21,998

แบ่งตามสถานที่ปฏิบัติงาน
• กรุงเทพฯ
• สถานที่อื่นในประเทศไทย
• ต่างประเทศ

19,370
1,217
1,467

19,717
1,216
1,437

19,347
1,202
1,449

1,438
5,950
3,590
1,690
7,322
2,064

1,371
6,081
3,682
1,674
7,447
2,115

1,280
5,725
3,724
1,715
7,430
2,124

แบ่งตามหน้าที่
• ลูกเรือบนเที่ยวบิน
- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
• ฝ่ายช่าง
• สายการพาณิชย์
• หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
• ฝ่ายอื่นๆ

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริษัทฯ มีการกำ�หนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น

ด้วยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทาย
จากราคาน้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง อากาศยานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และการ
แข่งขันที่รุนแรงจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน
ทั้งในประเทศและทั่วโลก ทำ�ให้ผลการดำ�เนินงานไม่เป็น
ไปตามเป้าหมาย แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน
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ที่ทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อ ช่วยกันผลักดันให้การดำ�เนินงาน
ประสบความสำ�เร็จ ทำ�ให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1
ปี 2561 มีก�ำ ไร บริษทั ฯ จึงได้มมี ติอนุมตั เิ งินตอบแทนพิเศษ
(Incentive) สำ�หรับผลการดำ�เนินงานไตรมาส 1 ของปี 2561
เป็นกรณีพเิ ศษ โดยจัดสรรให้พนักงานตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ าร
ไปจนถึงพนักงานระดับต่ำ�กว่าผู้อำ�นวยการฝ่าย เพื่อเป็น
ขวั ญ กำ � ลั ง ใจให้ พ นั ก งานมี ค วามมุ่ ง มั่ น และทุ่ ม เทใน
การทำ�งาน รวมทั้งสนับสนุนแผนปฏิรูป เพื่อสร้างความ
แข็งแรงในการแข่งขันและเติบโตโดยมีผลกำ�ไรได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป

ค่าตอบแทนระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำ�การทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความ
สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
เช่น การปรับกรอบน้ำ�หนักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ใหม่ในทุกระดับตำ�แหน่ง กำ�หนดให้มกี ารตัง้ เป้าหมายสูงขึน้
หรือท้าทายมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานต้องสอดคล้อง
หรือสนับสนุนเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา และเป้าหมาย
ขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการที่จะปรับปรุงโครงสร้าง
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของพนั ก งานในภาพรวม โดยการ
จั ด ทำ � โครงสร้ า งบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ น ภายใต้ เ งื่ อ นไขที่
พนักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทั้งพิจารณาจัดทำ�
โครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน ที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ตามแนวปฏิบัติของสายการบินชั้นนำ�ในปัจจุบัน เพื่อจูงใจ
ให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานตามที่
องค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย

ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปีหรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

พนักงานทั่วไป
นักบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

19,879
6,132
7,854

18,551
6,319
8,250

19,465
5,716
7,591

รวม

33,865

33,120

32,772

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ
ด้ ว ยการพั ฒ นาและฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
ในระดับสากล เป็นทัง้ คนดี คนเก่งและมีความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมกับตำ�แหน่ง และมีการเตรียมความพร้อมในการ
สืบทอดตำ�แหน่งหลัก (Key Position) และตำ�แหน่งงาน
สำ�คัญ (Critical Position) เพื่อให้มีผู้นำ�ในอนาคตที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำ�หนด
ทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นธุรกิจหลัก หน่วยธุรกิจ และกิจการร่วมทุน
มี ก ารออกแบบแนวทางการพั ฒ นาพนั ก งานผ่ า นการ
ฝึกอบรม (Learning Development Roadmap) ซึง่ ครอบคลุม
ทั้งศักยภาพหลัก ศักยภาพในการบริหาร และศักยภาพ
เฉพาะตำ�แหน่ง สำ�หรับพนักงาน ผู้บริหารระดับต้น/ระดับ

กลาง/ระดับสูง และผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครือ่ งมือ
การพัฒนาพนักงานที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการฝึกอบรม
(Training) และไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) เช่น
การเรียนรู้จากการฝึกฝนทักษะ จากการสอนงาน การฝึก
ปฏิบัติงาน เป็นต้น และได้จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) สำ�หรับผู้บริหาร
ระดั บ สู ง โดยผู้ บ ริ ห ารมี ส่ ว นในการออกแบบแผนพั ฒ นา
รายบุคคลด้วยตนเอง โดยเลือกพฤติกรรมที่เป็นจุดที่ควร
พัฒนา กำ�หนดวิธพี ฒ
ั นาและนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง นอกจากนี้
ยังมีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ e-Learning
มาใช้ในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การอบรมให้กับพนักงาน ลดข้อจำ�กัดในการจัดส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

88
368
4

52
399
7

55
411
10

460

458

476

แนวทางด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัทฯ

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน

บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ นที่จะส่ง เสริม แรงงานสัม พัน ธ์ที่ดีร ะหว่ า ง
นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริ ษั ท ฯ
ใช้รปู แบบการปรึกษาหารือร่วมกันผ่านคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตามที่กฎหมายกำ�หนด
และให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งน้ อ ยเดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง
โดยมีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ตลอดจนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแรงงานสั ม พั น ธ์ หาทาง
ปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับในการทำ�งาน อันเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง
ลูกจ้าง และบริษัทฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
ตามคำ�ร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานฯ รวมถึง
การร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ กี่ ย วกั บ การลงโทษทางวิ นั ย ตลอดจน
ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง เป็นต้น
ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ทางกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ ซึง่ เป็นไปตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดโดยสามารถเจรจา
ทำ�ความเข้าใจและตกลงกันได้ดว้ ยดีเสมอมาตามกระบวนการ
และขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกำ�หนด อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้ให้ความร่วมมือ
ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนือ่ ง
เสมอมา

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ และคำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของพนักงาน
เนื่ อ งจากลั ก ษณะงานที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ
สายงาน จึงจัดให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน โดยมีการคัดสรรจาก
ฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้างหน่วยต่างๆ ของบริษทั ฯ ร่วมกัน
เป็นกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางและดำ�เนินการให้
ถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบ
และจั ด หาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว และ
มี ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด เพื่ อ ลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ
ภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้ง
มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการให้ความคุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบ
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลแก่ พ นั ก งานตามที่ ก ฎหมาย
กำ�หนด ทั้งนี้ โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความสำ�คัญ
ของทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เป็นหลัก
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การกำ�กับดูแลกิจการ

การบินไทยได้รับผลการประเมินตามโครงการสำ�รวจ
การกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำ�ปี 2561
(Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2018) อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ได้รับรางวัล
เครื่องหมาย 5 ดาวจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
เป็นสิ่งยืนยันถึงการบริหารจัดการที่ให้ความสำ�คัญ
กับการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คำ�นึงถึงการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจให้แก่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ กรรมการ ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ
เพือ่ สร้างความก้าวหน้าและเติบโตของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืนร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึงได้ก�ำ หนดนโยบายและจัดทำ�คูม่ อื การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อรวบรวมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ศึกษาทำ�ความเข้าใจและยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการ
นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ก�ำ หนดไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รั บ ทราบถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ต าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for listed
companies 2017 (CG Code) คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดดี งั กล่าว เพื่อ
เป็นหลักปฏิบตั แิ ละแนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรม
การบริษัทฯ
1) ตระหนั ก ถึ ง บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู ้ น� ำ องค์ ก รที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ
งบประมาณ ตลอดจนก�ำกับดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
ซือ่ สัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty) และเป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
ก�ำหนดและก�ำกับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของบริษทั ฯ สอดคล้องกัน เพือ่ สร้างคุณค่าให้กบั บริษทั ฯ
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืน
3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ สัดส่วน
กรรมการอิสระ ก�ำกับดูแลการสรรหา การก�ำหนดค่าตอบแทน
และการประเมินผลคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
สร้างกลไกการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย รวมทัง้ มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�ำปีของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้
เป็นกรอบในการตรวจสอบ และน�ำมาพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่
4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
บุคลากร
ก�ำกับดูแลระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล
ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และ
เป็นธรรม รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการพิจารณาก�ำหนด
บุคคลลงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมตาม
สายงานบริหาร (Succession Plan)
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5) ส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม และการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า ง
มีความรับผิดชอบ
ให้ ค วามส�ำคั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากร
ของบริษัทฯ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก�ำกับ
ดู แ ลให้ มี น โยบายและมาตรการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ และน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
6) ดูแลให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม
ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ รวมทั้งให้มีการจัดท�ำนโยบายและแนว
ปฏิ บั ติ ด ้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น โดยมี
การก�ำหนดกระบวนการ ขั้นตอน การร้องเรียนและ
รับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ทั่วถึง
ทั้งองค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการช�ำระหนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริ ษั ท ฯ มี แ ผนในการแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเงิ น ได้
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญ ทั้งในเรื่องการเงิน
และเรือ่ งทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งการเงินอย่างเพียงพอและเชือ่ ถือได้
ทั่วถึง และทันเวลา โดยมีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่สื่อสาร
หรือเผยแพร่ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป นักลงทุน และผูถ้ อื หุน้
ผ่านช่องทางต่างๆ และน�ำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้
อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตลอดจน
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่อง
ต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการ
จัดท�ำมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการชุดย่อย
• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551
รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ส มรรถนะและความรู ้
ที่ จ�ำเป็ น (Skill Matrix) สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ และ
แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์
การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมั่นคง
วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจการบิน สื่อสาร
เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
• การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่แน่นอน
ตามข้อบังคับบริษทั ฯ ทีก่ �ำหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 ออกจาก
ต�ำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งนานที่สุด
เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
• การรวมหรือการแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่
และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร โดยบริษัทฯ
ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบใน
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และฝ่ า ย
บริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ
มีจ�ำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร 12 ท่าน หรือร้อยละ 92.30 กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 10 ท่าน หรือ
ร้อยละ 76.92 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็น
จ�ำนวนที่มากพอที่จะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอ�ำนาจ
ภายในคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
และมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ใน
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการประกอบ
ด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ก�ำหนดเป็นครั้งคราว
และกรรมการไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญ
ประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการจ�ำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจาก
ต�ำแหน่ง และจะมีการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยกรรมการ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการอิสระ
5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการอิสระ
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
7. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการอิสระ
8. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการอิสระ
11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย
กรรมการอิสระ
13. นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม
กรรมการ
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นางลัศนันท์ ลีลามณี (ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ) เป็นเลขานุการบริษัทฯ
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 29
ครั้ง เป็นการประชุมครั้งปกติ 15 ครั้ง และประชุมครั้งพิเศษ
14 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน 118 เรื่อง
และเรื่องเพื่อทราบจ�ำนวน 186 เรื่อง
• บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอ�ำนาจอนุมตั ขิ อง
กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขัด
ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี �ำหรับกรรมการบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก และ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับ
ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารด�ำเนิ น การให้ เ ป็ น ไป
ตามนโยบายที่ ก�ำหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

• กรรมการผู้มีอำ� นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
ประกอบด้วย พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง หรือ นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ หรือนางปรารถนา มงคลกุล หรือ นายปิตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์ หรือ นายพินจิ พัวพันธ์ สามคนลงลายมือชือ่
ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
• บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินใจก�ำหนด
ทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญๆ ของบริษัทฯ
มีความเป็นผู้น�ำ เป็นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
พิจารณาการจัดวาระการประชุมและท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุม
คณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
เป็นผู้น�ำของคณะกรรมการที่มีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ทีเ่ ป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารร่วมเป็นกรรมการอยูด่ ว้ ย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การก�ำกับดูแล และการรับ
นโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารน�ำไป
ด�ำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล
4. ติ ด ตามการด�ำเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ รั บ รู ้ ถึ ง
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก�ำหนดในสั ญ ญา
ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
5. ด�ำเนิ น การให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
การตรวจสอบภายใน และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
6. กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระใน
การพิจารณาเรื่องต่างๆ
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมือ่ มีกรณีดงั ต่อไปนี้ 1) มีสว่ นได้เสีย
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำขึน้
2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
8. มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลอื่น เพื่อให้ด�ำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ
9. มีอ�ำนาจก�ำหนดชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
10. มีอ�ำนาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการ
บริษัทฯ
11. มีอ�ำนาจอนุมัติงบประมาณของบริษัทฯ
12. มี อ�ำนาจอนุ มั ติ ท างการเงิ น และการจั ด หาพั ส ดุ ต าม
ระเบียบบริษัทฯ

• การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ไว้ อ ย่ า งเป็ น ทางการล่ ว งหน้ า ตลอดทั้ ง ปี โดยก�ำหนด
การประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมวาระพิเศษ
เฉพาะคราวเพิ่ ม ตามความจ�ำเป็ น โดยมี ก ารก�ำหนด
ระเบียบวาระการประชุมทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการด�ำเนิ น งานเป็ น ประจ�ำ ส�ำนั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ
จะจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และ
เอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม
ครั้งปกติ 15 ครั้ง และการประชุมครั้งพิเศษ 14 ครั้ง
เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการจดบันทึกและจัดท�ำรายงาน
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และได้น�ำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุม
ดังกล่าวเพื่อท�ำการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้ง
ได้ มี ก ารจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ให้พร้อมส�ำหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลั่นกรองงาน
เฉพาะเรื่อง ตามรายละเอียดดังนี้
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กรรมการอิสระ

• บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

เพือ่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติที่ดีของส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
2. นายดิสทัต โหตระกิตย์
3. นางปรารถนา มงคลกุล
4. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
5. นายพินิจ พัวพันธ์
6. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
7. นายวัชรา ตันตริยานนท์
8. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
9. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
10. พลอากาศเอก อ�ำนาจ จีระมณีมัย

แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตาม
หน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อย่างเสรี
รวมทั้งดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายโดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้รบั ผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระ ทักษะและ
ประสบการณ์ของตน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหาร เพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของ
ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน

88

AR 2018

ทั้งนี้ กรรมการอิสระได้ท�ำหน้าที่โดยการแสดงความคิด
เห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งก�ำกับดูแลผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทั้งองค์กร
ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูถ้ อื หุน้ ทุกราย โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวง
การคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติ
เป็ น กรรมการอิ ส ระและไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ
มีรายชื่อดังนี้
1. นายดิสทัต โหตระกิตย์
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
กรรมการ
3. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ทั้งนี้ มีนายสมเกียรติ ศิริชาติไชย และนายรัฐพล ภักดีภูมิ
เป็ น ผู ้ มี ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามข้อก�ำหนด
ทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด ซึง่ รวมถึงคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. เป็นกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนก�ำหนด
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัท
ย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจ
ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
(3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. มีอ�ำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
10. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
11. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น
10 ครั้ง เป็นการประชุมครั้งปกติ 9 ครั้ง และประชุมครั้ง
พิเศษ 1 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน
38 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจ�ำนวน 30 เรื่อง
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คณะกรรมการบริหาร
เพือ่ ให้การจัดการของบริษทั ฯ เป็นไปตามเป้าหมายของแผน
วิสาหกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 5 ท่าน
มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
5. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ
6. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการ
7. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานเลขานุการบริษัทฯ
ผู้ช่วยเลขานุการ
• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิ จ ารณากลั่ น กรองเรื่ อ งที่ จ ะน�ำเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติ ด ตามการด�ำเนิ น การตามนโยบายและมติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การด�ำเนิ น การตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
3. ให้ ค�ำปรึ ก ษาและค�ำแนะน�ำแก่ ฝ ่ า ยบริ ห ารใน
การด�ำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. มี อ�ำ น า จ อ นุ มั ติ ต า ม ที่ ไ ด ้ รั บ ม อ บ อ�ำ น า จ จ า ก
คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ
ในวงเงินที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติที่เกิน 500 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
4.2 อนุ มั ติ ก ารใช้ เ งิ น นอกเหนื อ วงเงิ น ที่ ห น่ ว ยงาน
ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณประจ�ำปีที่เกิน
50 ล้านบาท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. มี อ�ำนาจเรี ย กเอกสารและบุ ค คลต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
มาชี้แจง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการ
ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
7. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร ต้ อ งมี ก รรมการ
มาประชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจ�ำนวนกรรมการทั้ ง หมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธาน
ในที่ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ป ระธานกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ คนใดเป็นประธานในทีป่ ระชุมแทน
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการมอบหมายให้ ก รรมการ
คนหนึง่ คนใดเป็นประธานในทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือ
เสี ย งข้ า งมาก โดยกรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ใน
การลงคะแนน กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ให้ออกจาก
ที่ประชุมในวาระนั้น และไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 21 ครั้ง ประกอบด้วย
เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน 99 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จ�ำนวน 25 เรื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักการกำ�กับ
ดู แ ลที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง
หลั ก การปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากล และเพื่ อ ให้
การดำ � เนิ น งานด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย งสามารถใช้ เ ป็ น
เครื่องมือในการบริหารได้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ พัวพันธ์
กรรมการ
3. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการ
4. กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการ

6. รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
7. ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม
ประกันภัยและสิ่งแวดล้อมการบิน
กรรมการ
8. ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
9. ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับฝ่าย
และควบคุมภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้คำ�ปรึกษา และคำ�แนะนำ�ในการดำ�เนินการบริหาร
ความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย
กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้าหมายทางรายได้
และการเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของกำ�ลังพล
การวางแผน การดำ�เนินกลยุทธ์ และความมั่นคงทาง
การบิน (Aviation Security)
2. กำ�หนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงและ
กรอบปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำ�ให้
การดำ� เนิ นธุ ร กิ จ ไม่ เ ป็ นไปอย่ า งต่ อเนื่ องยั่ งยื น และ
ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย อั น ประกอบด้ ว ยอั ต รา
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ การบริ ห ารเงิ น สด
คงเหลือ การบริหารความเสีย่ งราคาน้�ำ มัน การหารายได้
ต้นทุนการดำ�เนินงานการปฏิบัติการ การซ่อมบำ�รุง
บุคลากร และปัญหาข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น
3. อนุ มั ติ ก ารจั ด ทำ � การบริ ห ารความเสี่ ย งราคาน้ำ � มั น
ทุกรูปแบบ
4. กำ � กั บ ดู แ ลการนำ � กรอบบริ ห ารความเสี่ ย งไปปฏิ บั ติ
ติดตามการระบุประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอ
ในการจัดการความเสี่ยง
5. มีอำ�นาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตั้งคณะทำ�งานได้ตามความเหมาะสม
7. ดำ�เนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ประกอบด้วย
เรื่องเพื่อพิจารณาจำ�นวน 52 เรื่อง
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คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่
กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ดี่ ี เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ
3. นายวัชรา ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
5. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผลกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่)
• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน
1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาที่เป็นไปตามข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ที่เหมาะสม มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และ
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ขึ้นไป
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2. ด�ำเนิ น การสรรหาและวิ ธี ก ารสรรหาตามหลั ก เกณฑ์
ทีก่ �ำหนด เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีเ่ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ฯ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง กว่ า ผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ ขึ้ น ไป และ
เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง เลื่ อ นต�ำแหน่ ง หรื อ โยกย้ า ย
ตามที่เห็นสมควร
3. ก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการ
ต่างๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ฯ รวมถึง
ผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อ�ำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยให้
ค�ำนึงถึงหลักการปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ �ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาจ้ า ง
และน�ำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา
5. พิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจ�ำปีของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ตามเงือ่ นไข
ที่ระบุในสัญญาจ้างและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อไป
6. มีอ�ำนาจเรียกพนักงาน และ/หรือลูกจ้างของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�ำหรือความเห็น รวมทั้งให้
มีอ�ำนาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อืน่ ใดมาเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาได้ด้วย
7. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความเหมาะสม
8. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ประกอบด้วย
เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน 35 เรื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

• อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
1. เสนอแนะแนวปฏิ บั ติ ด ้ า นการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามหลักการของกระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ประธานกรรมการ

2. ตรวจสอบการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ
และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

2. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ

3. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

3. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล
กรรมการ

4. ทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเหมาะสม
โดยเปรี ย บเที ย บกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องสากลปฏิ บั ติ
และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทั่วไป
กรรมการ
6. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์
กรรมการ
7. รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
กรรมการ
9. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
10. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ
กรรมการและเลขานุการ
11. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการตรวจการองค์กร
ผู้ช่วยเลขานุการ
12. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. มี อ�ำนาจในการเรี ย กพนั ก งาน ลู ก จ้ า งของบริ ษั ท ฯ
และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยค�ำหรือความเห็น
รวมทั้ ง ให้ มี อ�ำนาจในการเรี ย กเอกสารหรื อ สิ่ ง อื่ น ใด
มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ด้วย
6. ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธ์องค์กร
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
7. ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม
8. พิ จ ารณาโครงการและกิ จ กรรมเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงาน และที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ตามที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เสนอมา ก่อนน�ำไปสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับรู้
และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
9. แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
10. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ประกอบด้วย
เรื่องพิจารณาจ�ำนวน 9 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 14 เรื่อง

13. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และส่งเสริมธรรมาภิบาล
ผู้ช่วยเลขานุการ		
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คณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ แ ละการปฏิ รู ป บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย			
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ภักดีภูมิ				
กรรมการ
3. นางปรารถนา มงคลกุล				
กรรมการ
4. กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่			
กรรมการ
5. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ		
เลขานุการ
• อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับยุทธศาสตร์และ
  การปฏิรูป
1. ก�ำกั บ ดู แ ลให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารจั ด ท�ำแผนยุ ท ธศาสตร์
และแผนปฏิ รู ป องค์ ก ร เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น องค์ ก ร
ที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้ า งผลตอบแทนที่ เ หมาะสมอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรปู องค์กรจะต้องครอบคลุม
ทุ ก มิ ติ ข องการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารบู ร ณาการกั น
ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการที่มีผลต่อเนื่อง
2. กลั่ น กรองแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ รู ป องค์ ก ร
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
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3. ติดตาม ก�ำกับดูแล และให้ค�ำแนะน�ำให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กร
รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มผี บู้ ริหารรับผิดชอบการด�ำเนินการ
ตามแผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน
4. แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำและการด�ำเนิน
การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ รู ป องค์ ก ร
ตามที่เห็นสมควร
5. สามารถขอและเข้ า ถึ ง การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
ได้จากทุกหน่วยงานตามที่เห็นสมควร
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ประกอบด้วย
เรื่องเพื่อพิจารณาจ�ำนวน 47 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จ�ำนวน 5 เรื่อง
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการชุดอื่นๆ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง ได้แก่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการด้านกฎหมาย
คณะกรรมการก�ำกับกิจการด้านการปฏิบัติการและด้านการ
ซ่อมบ�ำรุง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการ
ก�ำกั บ ดู แ ลโครงการศู น ย์ ซ ่ อ มบ�ำรุ ง อากาศยานอู ่ ต ะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยาน
อู ่ ต ะเภา และคณะกรรมการติ ด ตามการด�ำเนิ น งาน
ของกลุ่มธุรกิจการบินและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

สำ�หรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561
การประชุมในปี 2561

รายชื่อกรรมการ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน

รวม
21 ครั้ง
(ครั้งพิเศษ
8 ครั้ง)

รวม
10 ครั้ง
(ครั้งพิเศษ
1 ครั้ง)

รวม
12 ครั้ง

รวม
17 ครั้ง

3/1

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์/2
14/21

14/18
8/9

5. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์/3
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

21/21/1

7. นายพินิจ พัวพันธ์/4

16/21

12/14/1
6/10

8/10
9/10

8. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
20/21

14/17
12/12/1

6/7
10/10

11. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

18/18/1
ไม่เป็นกรรมการชุดย่อย

12. พล.อ.อ. อำ�นาจ จีระมณีมัย

หมายเหตุ :

14/18

16/17

10. นางสาวศิริกุล เลากัยกุล/5

13. นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม/6

รวม
18 ครั้ง
(ครั้งพิเศษ
1 ครั้ง)

10/10/1

2. พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

รวม
10 ครั้ง

ไม่เป็นกรรมการชุดย่อย

1. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

4. นางปรารถนา มงคลกุล

คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
ธรรมาภิบาล
กำ�กับ
และส่งเสริม ยุทธศาสตร์
กิจการ
และการ
เพื่อสังคม ปฏิรูปบริษัทฯ

7/8

3/4

4/4

5/5

เป็นประธาน
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
/3
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
/4
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
/5
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
/6
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการธรรมภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
และกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
/1
/2
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การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ด�ำเนินการสรรหากรรมการอิสระ
ตามเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระ
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย (ก�ำหนดไว้เข้มกว่าคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นประจ�ำ
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบี ย นตามกฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น บิ ด า
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
ของกรรมการรายอื่ น ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
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ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใดๆ ซึ่ ง
รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี �ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจใน
การด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ โดยมี ก ารตั ด สิ น ใจในรู ป แบบของ
องค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีทบี่ คุ คลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ด�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 ข้ อ 4 หรื อ มี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค่ า
ที่ก�ำหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณา
ผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น
(Skill Matrix) ที่สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
ของบริษัทฯ ในหลายด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและ
บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและ
ขนส่ง ความมั่นคง วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง ธุรกิจ
การบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
• การก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระได้
ไม่เกิน 9 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อิสระ และเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ อาจเสนอชื่ อ กรรมการดั ง กล่ า ว กลั บ เข้ า เป็ น
กรรมการต่อไปได้แต่ไม่สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระได้อีก

การสรรหากรรมการบริษัทฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ที่ประชุมใหญ่จะเป็นผู้ก�ำหนดเป็นครั้งคราว และ
กรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ
บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้
ในแต่ละปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด หรือจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
ในกรณีที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินการ
สรรหากรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ในการ
สรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ตามที่กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ก�ำหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์
การด�ำเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ด�ำเนินการก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
ที่ต้องการสรรหา โดยกรรมการมีคุณสมบัติดังนี้
1.1 มี คุ ณ สมบั ติ ต ามสมรรถนะและความรู ้ ที่ จ�ำเป็ น
(Skill Matrix) ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหมาะสม
สามารถก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทั้ ง
ก�ำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิผล

1.2 ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามหลัก Fiduciary Duty
ที่ส�ำคัญ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
และความรั บ ผิ ด ชอบ ตั ด สิ น ใจด้ ว ยข้ อ มู ล และ
เหตุผล ฯลฯ
1.3 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
1.4 ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนตาม
ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
1.5 ความสามารถในการอุ ทิ ศ เวลาของกรรมการ
บริษัทฯ อาจพิจารณาจากจ�ำนวนบริษัทที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ ฯลฯ เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอ
ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลและการติดตามการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ
1.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนด
นโยบายจ�ำกัดจ�ำนวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการ
แต่ละคนจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะด�ำเนิ น การสรรหา
บุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการฯ
กรณีที่ 1 ต�ำแหน่งกรรมการว่างลง เนือ่ งจากครบวาระ
ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 นั้น
อาจพิ จ ารณารายชื่ อ บุ ค คลที่ เ หมาะสมจาก
(1) บุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
(Director’s Pool) จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการ (3) การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้น
(ถ้ า มี ) (4) การเสนอชื่ อ ของประธานกรรมการ
บริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคล
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ หมาะ
สมกับบริษัทฯ ตามตาราง Skill Matrix ที่ก�ำหนด
ให้ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ
กรณีที่ 2 ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ
จะด�ำเนินการสรรหาเมือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติ
ให้แต่งตั้งทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคล
ที่ เ หมาะสมจาก (1) บั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง
(Director’s Pool)) จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�ำนวนกรรมการ (2) การเสนอชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
THAI
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(3) การเสนอชื่ อ ของประธานกรรมการบริ ษั ท ฯ
กรรมการบริษัทฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะ
สมกับบริษัทฯ ตามตาราง Skill Matrix ที่ก�ำหนด
ให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลั่ น กรองให้ ไ ด้ บุ ค คล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ
ที่ก�ำหนดไว้
2.3 เลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาฯ ด�ำเนิ น การ
ตรวจสอบ คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่
ให้เป็นกรรมการบริษทั ฯ ตามวิธกี ารทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้
ในหลักเกณฑ์การด�ำเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและน�ำชื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
3.1 กรณีต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียง
ข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้
แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา
เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือก
ตัง้ ในล�ำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครั้งนั้นให้เลือกด้วยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้		
ตามจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี
3.2 กรณี ที่ ต�ำแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าว จะอยู่ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า
วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
การแต่งตั้งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมี
รองกรรมการผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ ส ายทรั พ ยากรบุ ค คล
เป็ น เลขานุ ก าร คณะกรรมการสรรหาผู ้ ด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และด�ำเนินการสรรหาผูท้ มี่ คี วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส�ำหรั บ กรรมการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
พ.ศ.2518 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และเสนอชื่อ
ผูท้ ผี่ า่ นการคัดเลือกทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายการไปด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้อ�ำนวยการ
ใหญ่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ห้ามแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่ และฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีมี
กฎหมายก�ำหนด หรือกรณีแต่งตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น
2. เป็ น กรรมการในองค์ ก รภาครั ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3. เป็ น กรรมการในองค์ ก รภาคเอกชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ ส ่ ว นรวมได้ เช่ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
โดยการไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ให้กรรมการ
ผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ เ สนอขอนุ มั ติ ก ารเข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งนี้ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อื่นที่มิใช่บริษัทในเครือ

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่ง
ผู้แทนบริษัทฯ ตามสัดส่วนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ท�ำหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือ
ท�ำธุรกิจระหว่าง บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผู้แทนบริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริ ห าร หรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เข้ า ด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วยบุคคล
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอก
ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหาร
ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ได้ และต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้แทน บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทน
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้แทนบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในคู่มือนี้ได้ก�ำหนดถึงข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการผู้แทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ โดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ส�ำหรับในเรื่องนโยบายที่ส�ำคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ
ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุม
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดสรร
ก�ำไร การจ่ายเงินปันผล หรือน�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
การเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ล าออกตามวาระ
การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ
ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตาม และ
รายงานผลการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และรายปี
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ
ก�ำหนดทิศทางและแนวทางในการก�ำกับดูแลการลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุผลใน
ทางปฏิบัติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ
ให้ปรับปรุงนโยบายเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่ อ ประโยชน์ ส ่ วนตน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
ในการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายใน ท�ำการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ออก
โดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็นสาระส�ำคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือตลาดหลักทรัพย์ และตน
ได้ล่วงรู้มาในต�ำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริง
หรือการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าว
จะกระท�ำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น หรือการน�ำข้อมูล
ภายในไปเปิดเผยให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานที่พ้นจากต�ำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน ซึ่งรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายใน ห้ามท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
ทีอ่ อกโดยบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และ
หลังประกาศ 3 วัน
นโยบายดังกล่าวยังได้ก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานมีระบบบริหาร
จัดการในการก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และข้อมูลลับทีด่ ี
เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลลับของบริษัทฯ รั่วไหล ซึ่งจะท�ำให้
บริษัทฯ เสียหาย หรือถูกน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ
อันเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุน และในปี 2561 บริษัทฯ
ได้ท�ำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั ิในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มผี ลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงาน
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และสามารถ
น�ำไปปฏิบัติได้
นอกจากนั้ น ยั ง จั ด ท�ำระเบี ย บวาระแจ้ ง คณะกรรมการ
บริษทั ฯ และฝ่ายบริหารทุกเดือนเรือ่ งรายงานการถือครองหุน้
การบินไทยของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
รวมทั้งของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงการเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งแจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้
จัดท�ำรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
THAI
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ต่อมา สตง. ได้มี
หนังสือที่ ตผ 0037/5564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี และได้แจ้ง
ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 รวมเป็น
จ�ำนวนเงิน 3,550,000 บาท เมือ่ รวมค่าตอบแทนจากการสอบ
บัญชีของบริษทั ย่อยด้วย จะเป็นจ�ำนวนเงิน 4,670,000 บาท
โดยบริษทั ฯ ยังไม่ได้จา่ ยค่าตอบแทนให้กบั สตง. ในรอบปีบญ
ั ชี
ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากต้องผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562

ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของการบริการอื่น
ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบัติตาม BOI และ
ค่าธรรมเนียมรับรองยอดรายได้ของสาขาประเทศบรูไน ให้แก่
สตง. ซึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา
มีจ�ำนวนเงินรวม 470,000 บาท แต่บริษทั ฯ ไม่ได้จา่ ยค่าบริการอืน่
ให้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ สตง. ในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมาหรือจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้
บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัท จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for listed companies 2017 : CG Code)
มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมตามบริ บ ทธุ ร กิ จ ในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 โดยมอบหมายให้ ส�ำนั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ฯ
ศึ ก ษาในรายละเอี ย ด และในปี 2561 คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมซึ่งเป็นตัวแทน
ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ทราบสรุ ป การปฏิ บั ติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 ซึ่งส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นผู้ประเมิน
ในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่ายจัดการ
พิ จ ารณาทบทวนการน�ำหลั ก ปฏิ บั ติ ต าม CG Code
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ไปปรั บ ใช้ ต ามบริ บ ทธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ในหั ว ข้ อ ที่ ยั ง
ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนต่อไป โดยก�ำหนดให้มีแผนงานเพื่อ
ทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนมาปรับใช้ เป็นประจ�ำทุกปี

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น และตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ที่ยอมรับในระดับสากล (International Best Practice)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG
Scorecard ด้ วยเชื่ อ มั่ นว่ า สามารถท�ำให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็น
องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี เ ลิ ศ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ สร้างความเชือ่ มัน่ และประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั ฯ
จึงได้พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดีที่เกี่ยวข้อง
จากผลการประเมิ น ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกั บ ดู แ ล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2561 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies
2018: CGR 2018) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนน
ประเมินในภาพรวม 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
(Excellent CG Scoring) หรือได้เครือ่ งหมายสูงสุดคือ 5 ดาว
จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ด�ำเนินการประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย
การส�ำรวจการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์ จ�ำนวน 657 บริษทั อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2544 เพื่อติดตามพัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่
เป็นแนวทางในการพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ หลักเกณฑ์
ที่ ใ ช้ พิ จ ารณาในการส�ำรวจการก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
อิงหลักเกณฑ์ในการประเมินทีพ่ ฒ
ั นาจากหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี อง Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) โดยมีความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อปฏิบัติ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1) สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น การท�ำให้
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไว้ ว างใจและมั่ น ใจในการลงทุ น กั บ บริ ษั ท ฯ คื อ
การที่บริษัทฯ มีนโยบาย หรือการด�ำเนินการที่ปกป้องและ
รักษาสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซือ้ ขาย การโอนหลักทรัพย์ทตี่ นถืออยู่ สิทธิในการมีสว่ นแบ่ง
ผลก�ำไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
บริษัทฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของบริษัทฯ
เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ �ำคัญและมี
ผลต่อทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 โดยได้
ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการจั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) และตรวจสอบให้การประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น มี ข ้ อ ปฏิ บั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ก�ำหนดที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
Annual General Meeting Checklist (AGM Checklist)
ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีของ
บริษัทฯ ดังนี้

• การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติก�ำหนดให้จัดการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561
ซึ่งอยู่ภายในก�ำหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติดังกล่าว
ในเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ ค�ำบอก
กล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่

22 มี น าคม 2561 โดยการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ
หุ้นประจ�ำปี 2561 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนจ�ำนวน 1,111 ราย (ณ เวลาปิดการประชุม) ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้น 1,639,767,531 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.12
ของจ�ำนวนหุ ้ น ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธาน
กรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการ
และผู้บริหารบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี และ
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายเข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งพร้ อ มเพรี ย งกั น
ทั้งนี้รายละเอียดในการด�ำเนินการประชุมมีดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เพือ่ เป็นการ
ส่ ง เสริ ม การก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสิ ท ธิ
ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง
เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ น กรรมการบริ ษั ท ฯ เป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ บ ริ ษั ท ฯ
จะส่งหนังสือเชิญประชุม คือ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม-31
ธันวาคม 2560 โดยได้เปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
วิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ลงประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้น ฉบับลงวันที่ 9-11 ตุลาคม
2560 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธรุ กิจ ฉบับลงวันที่ 12-15
ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในเรื่องดังกล่าว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุระเบียบวาระ
ที่ส�ำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิ รายละเอียด
ระเบียบวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระ
ที่น�ำเสนอว่า เป็นเรื่องที่น�ำเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจารณา รวมทั้งน�ำเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน รายงานประจ�ำปี
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ใน
การมอบฉั น ทะ และระบุ วิ ธี ก ารไว้ ชั ด เจนให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ได้พิจารณาล่ว งหน้าก่อนการประชุม และได้ ป ระกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรือ่ งค�ำบอกกล่าวเรียกประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อน
วันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญ
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ประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอก
กล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวลาที่เพียงพอส�ำหรับเตรียมตัว
ศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับระเบียบวาระการประชุม
ก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุม
แทนได้

คะแนนในกรณีระเบียบวาระทัว่ ไป จะบันทึกคะแนนจากบัตร
ลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือนับเป็น
คะแนนเสียงเห็นด้วย ส�ำหรับระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการ
จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็น
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และส่วนที่เหลือนับเป็น
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

บริ ษั ท ฯ ได้ แ จ้ ง มติ ท่ี ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ผ่ า นระบบข่ า วของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ภายหลั ง จากการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ใน
วันเดียวกัน ซึ่งมติดังกล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/
ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/
ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละระเบียบวาระ และจัดส่ง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็น
ชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/
งดออกเสียง) ในระเบียบวาระทีข่ อรับรอง/อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
รวมทั้งประเด็นอภิปรายที่ส�ำคัญ ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นใน
แต่ละระเบียบวาระและการชี้แจงของบริษัทฯ อย่างละเอียด
ให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม
ผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ภายระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ ภิปรายในทีป่ ระชุม พร้อมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงาน
การประชุมดังกล่าวภายในเวลา 30 วัน นับจากวันทีเ่ ผยแพร่

บริษัทฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือ
หลั ก ฐานเพื่ อ แสดงสิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม บริ ษั ท ฯ
ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยได้ก�ำหนดวัน
เวลาการประชุม สถานที่ประชุมที่มั่นใจในด้านการรักษา
ความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นจัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน และ
ก�ำหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัว่ ไป ผูถ้ อื หุน้
สูงอายุ และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม
และเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดการเลี้ยง
รับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ก่อนด�ำเนินการ
ประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้มีการแจ้งรายละเอียดของ
องค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน
การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิดเผย
ผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส
รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและ
ชัดเจน ส�ำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้นับหุ้น 1 หุ้น
มีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสี ย งเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เสี ย งหนึ่ ง เป็ น เสี ย งชี้ ข าด การนั บ
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รวมทั้งบริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่าง
ครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

• ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้หน่วยงานราชการภายในก�ำหนดเวลา
โดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไม่มีการกีดกันหรืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษัทฯ คือการอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม
และเป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
ในทางมิชอบ อาทิ การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน

(Insider Trading) การน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการลงทุ น กั บ บริ ษั ท ฯตามแนวทางโครงการประเมิ น
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)
ได้แก่ การป้องกันสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การก�ำหนด
ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่
โดยหนึง่ หุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึง่ เสียง การก�ำหนดให้กรรมการ
อิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ การด�ำเนิน
การประชุมตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่าง
เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถาม และการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารส�ำคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ มีการส่งหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ และภายหลังการประชุมฯ ฝ่ายบริหาร
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำข้อเสนอแนะของ
ผู้ถือหุ้นไปพิจารณาว่าสามารถด�ำเนินการได้หรือไม่
3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วน
ได้เสียทุกภาคส่วน ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างก�ำไรให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ
จึงมีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล้ อ มสากล เพื่ อ ลดมลพิ ษ และผลกระทบต่ า งๆ
อันเกิดจากการด�ำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทาง
การปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ปฏิบัติงาน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน พึงรักษาจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีวินัย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดย
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ร่วมมือช่วย
เหลือกัน ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม
ผู้ปฏิบัติงานก็พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณา
ความดีความชอบ และการลงโทษด้วยความเสมอภาค
รอบคอบ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ปราศจากอคติ
การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ เป็ น ไปตามความจริ ง
และเป็ นไปตามระเบี ยบบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ วยการบริ ห ารงาน
บุคคล โดยค�ำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ปริมาณและคุณภาพ
ผลงาน การรักษาวินัย และความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับต�ำแหน่งหน้าที่ และเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

การปฏิบัติต่อลูกค้า
พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้า โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน�้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติและปฏิบัติ
ต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความต้องการของลูกค้า
อย่างละเอียดถูกต้อง ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และตอบสนองข้อร้อง
เรียนอย่างรวดเร็ว

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารด�ำเนิ น การอย่ า ง
รอบคอบ ค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและ
ความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกราย
อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม รวมถึง
การด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องเป็นไปตามหลักการ คุ้มค่า
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ปฏิบัติงาน
ที่ติดต่อกับคู่ค้าต้องเก็บเอกสาร การเจรจา การร่างสัญญา
การท�ำสัญญา และการปฏิบตั ติ ามสัญญา ไว้เป็นหลักฐาน และ
พิจารณาจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับคู่ค้า เพื่อยกระดับ
ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างต่างๆ ของบริษทั ฯ
ท�ำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้การ
ด�ำเนินธุรกิจเป็นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีส่ จุ ริต
ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา/ข้อตกลง และค�ำมั่นที่ให้ไว้
ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ส่งเสริมให้ด�ำเนินการตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมที่ดี
THAI
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การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ และลูกหนี้

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม โดยรักษา และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน โดยหาก
ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด จะรี บ แจ้ ง
ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่เรียกรับ
จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้าจาก
เจ้าหนี้ และ/หรือลูกหนี้ และหากมีขอ้ มูลว่ามีการเรียก การรับ
จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
จะต้องรีบหาแนวทางด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

บริษัทฯ ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของ
บริษทั ฯ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีหน้าทีป่ กป้องดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาของบริษัทฯ ให้พ้นจากการน�ำไปใช้หรือเผยแพร่โดย
ไม่ได้รับอนุญาต เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องโดย
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่น�ำไปใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ่ อ คู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า ให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับ
หลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่เข้าถึงสารสนเทศ
ที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือด้วย
วิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึ่งข้อมูล
ความจริง และค้าขายอย่างเป็นธรรมในทุกแห่งที่บริษัทฯ
ท�ำการบิ น โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายแข่ ง ขั น ทางการค้ า
(Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติต่อแรงงาน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านแรงงาน โดยก�ำหนด
ให้ปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ต่ อ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดเนื่ อ งจากความแตกต่ า งในด้ า น
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรือ่ งอืน่ ใด
และสนับสนุนให้บริษทั คูค่ า้ ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเท่าเทียม
กันในทุกกระบวนการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงาน
จากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงการลงโทษที่เป็น
การทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจ การล่วงละเมิดหรือการใช้
ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ แี ก่ผปู้ ฏิบตั งิ านผ่าน
โครงการจิตอาสาต่างๆ โดยค�ำนึงถึงส่วนรวม รับผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และประโยชน์สาธารณะ สนับสนุนกิจกรรมสรรสร้างสังคม
ไม่กระท�ำการใดๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อ
กฎหมาย
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แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กรุณาดูข้อมูล แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หน้า 114
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติตามหลักการเปิดเผย
ข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดไว้
โดยก�ำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแลและเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ให้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ
โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงินและ
ด้านอืน่ ๆ ทีส่ �ำคัญต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล เช่น การรายงาน
งบการเงินและข่าวที่ส�ำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงาน
ข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน
รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลและค�ำนึงถึงนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มีหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการเสริมสร้างความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี การสื่ อ สารให้ ข ้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งน่ า เชื่ อ ถื อ

กิจกรรม

จำ�นวน

โรดโชว์ในประเทศ

4 ครั้ง / ปี

โรดโชว์ต่างประเทศ

4 ครั้ง / ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์
กับผู้บริหารบริษัทฯ
การตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล
ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

10 ครั้ง / ปี
192 ครั้ง / ปี

การชี้แจงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครั้ง / ปี

การเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ

5 ครั้ง / ปี

การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์

มีข้อมูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ด�ำเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ
การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร การตอบ
ข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการ
จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์
หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล ผลประกอบการเป็ น ประจ�ำ
ทุกไตรมาส อีกทั้งมีการน�ำนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย เข้ า เยี่ ย มชมบริ ษั ท ฯ และพบปะผู ้ บ ริ ห าร
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยในปีนี้ ได้น�ำผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย เยี่ ย มชมฝ่ า ยซ่ อ มใหญ่ อ ากาศยาน ณ บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (อู่ตะเภา) เพื่อให้นักลงทุน
ทราบถึงศักยภาพและความสามารถของบริษัทฯ ในการ
จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
เพื่ อ รองรั บ โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) และฝ่ายช่าง
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจ
ในมาตรฐานงานซ่อม และความปลอดภัยของอากาศยาน
ของบริษัทฯ รวมทั้งฝ่ายครัวการบิน เพื่อแสดงถึงศักยภาพ
ในการเป็ น ผู ้ น�ำในด้ า นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต อาหาร
ขนาดใหญ่ นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้ กั บ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยในปีทผี่ า่ นมา
บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น หรื อ ผู ้ ที่ ส นใจ
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ อย่ า งทั น ท่ ว งที บริ ษั ท ฯ
ได้จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.thaiairways.com ได้แก่
ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริการที่บริษัทฯ
เสนอข่าวสารที่ส�ำคัญ ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึง
รายงานสารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น

การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้องกันการขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความส�ำคัญในหลักการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี ที่ จ ะขจั ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
หรื อ รายการระหว่ า งกั น อย่ า งเหมาะสมภายใต้ ก รอบ
จริ ย ธรรมที่ ดี และมี ก ารดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัดตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส�ำคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่
เดือนกันยายน 2547 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ
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ฝ่ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตาม
ค�ำนิ ย ามของส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการหรื อ
ผู้บริหารใหม่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบฟอร์ม
“รายละเอี ย ดของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
และการปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้ปรับปรุงรายละเอียดตาม
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลง
โดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้ง
ใหม่ ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรรมการหรือ
ผู ้ บ ริ ห ารจะต้ องจัดส่ง แบบฟอร์ม ดัง กล่าวพร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง โดยส�ำนักเลขานุการ
บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้
ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ
รับทราบด้วย พร้อมทัง้ จัดท�ำสรุปรายชือ่ บุคคลและนิตบิ คุ คล
ที่เกี่ยวโยงกันน�ำส่งฝ่ายบริหารทุกฝ่าย และบุคคลที่เป็น
ผู ้ ป ระสานงานเกี่ ย วกั บ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน เพือ่ ใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่วยงานตนจะเสนอ
ฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ และหากมีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันเกิดขึ้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการตามขั้นตอน
ปฏิบตั ทิ กี่ �ำหนดไว้ ซึง่ อ้างอิงจากกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
น�ำไปเปิดเผยในรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออกประกาศ
บริษัทฯ เรื่องการก�ำหนดนโยบายราคาส�ำหรับรายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการก�ำหนดราคา
ซื้อสินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้อง
โดยก�ำหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ
ก�ำหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นล�ำดับ
แรก และใช้นโยบายราคาที่มีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ไม่เป็นปกติ
หรือไม่เป็นไปตามราคาตลาดหากจ�ำเป็น ทั้งนี้ เพื่อบริษัทฯ
จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนั้ น ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ายบริหารทุกเดือน ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ จะจัดท�ำ
ระเบียบวาระเสนอเรื่อง “รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)” เพื่อเปิดเผยให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และฝ่ า ยบริ ห ารทราบว่ า ในแต่ ล ะเดื อ นบริ ษั ท ฯ
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มี ก ารเข้ า ท�ำรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ ไม่ และยั ง ได้
เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
ทุ ก ไตรมาส ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านในด้ า นนี้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก�ำหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้
การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อก�ำหนด

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็น
กฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิในการรับ
รู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่างๆ ของรัฐและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช้อ�ำนาจรัฐอันจะเป็นการส่งเสริมให้รัฐบาลบริหารบ้าน
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ า วสารโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
แก่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ
งานตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทฯ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 โดยยึดมัน่ ในหลักการ “เปิดเผยเป็น
หลักทั่วไป ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” มีการรวบรวมจัดเก็บและ
บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ที่มีประโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.thaiairways.com ในหมวด
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” (Public Information Centre)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้รับคัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้
เป็นหน่วยงานต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2542 -2557 รวมทั้งได้รับ
ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการมาโดยตลอดในฐานะเป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนเป็นอย่างดี อีกทั้งคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชีว้ ดั ความโปร่งใสของหน่วยงานภาค
รัฐทีก่ �ำหนดภายใต้พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ระดับดีเด่น นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ
ทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารสามารถด�ำเนินงานจนบรรลุวสิ ยั ทัศน์ที่

ได้ตงั้ ปณิธานตัง้ แต่เริม่ แรกว่า เป็นหน่วยงานชัน้ น�ำและเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี นด้านการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สามารถตอบ
สนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม น�ำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ

การก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ส�ำหรับปี 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้เข้าร่วมการด�ำเนิน
การตามพระราชบัญญัตอิ �ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ก�ำหนดเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการประชาชน (Public Service Quality
Enhancement) และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม
บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของผู้บริหาร
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรุณาดูข้อมูลในหน้า 71
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่ วชาญและมากด้วยประสบการณ์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ผ่านการก�ำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจ และมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับ ดูแล และ
ติ ด ตามการด�ำเนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห ารให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์
ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย
และได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ส่งเสริมให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมี
การสื่อสาร เปิดเผยแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รวมถึงให้ผบู้ งั คับบัญชาในทุกระดับถือเป็นหน้าทีท่ ตี่ อ้ งดูแล
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
กรุณาดูข้อมูลในหัวข้อค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
หน้า 75
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ประเมิน คือ ส�ำนักเลขานุการบริษัทฯ ส่งแบบฟอร์มที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลส�ำหรับ
ประเมิ น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ 3 แบบ ประกอบด้ ว ย
การประเมิ น ตนเอง การประเมิ น ไขว้ ข องกรรมการ
การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ และจะเป็นผู้ท�ำการ
สุ่มรายชื่อเพื่อจัดท�ำการประเมินไขว้ โดยกรรมการผู้ถูก
ประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็นผู้ประเมินตน
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินกรรมการและวิธีการประเมิน
น�ำเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ อนุมตั ิ
การประเมิน ประเมินโดยใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหัวข้อ
การประเมิน ดังนี้
1.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(Preparedness)
1.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(Committee Activities)
1.6 การพัฒนาองค์กร
(Development of Organization)
2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation)
มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
2.1 ความรู้ความสามารถ (Core Competency)
2.2 ความเป็นอิสระ (Independence)
2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(Preparedness)
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2.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility)
2.5 การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(Committee Activities)
2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
3. การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation)
มีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้น�ำผลการประเมินของคณะกรรมการรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมความรู้ความสามารถของกรรมการต่อไป โดยผล
การประเมินทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น ส�ำหรับปี 2561 สรุปได้ว่า
จัดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ส�ำหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็นข้อมูล
เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้
ส�ำหรับกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพือ่ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง และน�ำเสนอผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ผลการประเมิน
ของกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล
ไม่สามารถเปิดเผยได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศส�ำหรับผู้เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ฯ รายใหม่ โดยจะน�ำเสนอข้ อ มู ล ของ
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บริษัทฯ ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุ้น กฎ ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ทก่ี รรมการจะได้รบั เพือ่ ให้
กรรมการรั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การบริหารงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการ
เข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริม
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหาร
บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ และฝ่ า ยบริ ห าร ได้ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
สัมมนา และร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยองค์กรต่างๆ เช่น สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และส�ำนั ก งานคณะกรรมการก�ำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการเข้าร่วมงาน
สัมมนาและนิทรรศการต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พู น พั ฒ นาความรู ้ และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ด ้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ เช่น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร
ได้เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการ Aircraft Interiors
Expo ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองฮัมบรูก ประเทศเยอรมนี การเข้าร่วม
งานประชุม Chairman Forum การเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งจัดโดย IOD เช่น หลักสูตรส�ำหรับเลขานุการ
บริษทั ฯ (Corporate Secretary Program) การจัดท�ำรายงาน
ต่างๆ (Board Reporting Program, Corporate Reporting
Program และ Effective Minutes Taking) และหลักสูตร
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption :
the Practical Guide) เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการส่วนใหญ่
ได้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รจากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร ได้ผา่ นการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

หลักสูตร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ประธานกรรมการ

- Chairman Forum (R-CF 1/2561)
- Board Matters and Trends
(BMT 4/2560)
- Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG 8/2559)
- Financial Statements for Directors
(FSD 29/2558)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 4/2558)

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

- Ethical Leadership Program
(ELP 10/2560)

นายดิสทัต โหตระกิตย์

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ

- Director Certification Program
(DCP 94/2550)

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

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

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ

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

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

กรรมการ

นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ

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

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

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

-
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รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ

- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 6/2558)
- Monitoring Fraud Risk Management
(MFM 8/2555)
- Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR 16/2555)
- Monitoring the Internal Audit Function
(MIA 13/2555)
- Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR 13/2555)
- Audit Committee Program
(ACP 41/2555)
- Director Certification Program
(DCP 94/2550)

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

กรรมการอิสระ

- Ethical Leadership Program
(ELP 2/2558)

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

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

พลอากาศเอก อำ�นาจ จีระมณีมยั กรรมการอิสระ
นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
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กรรมการ

- Company Secretary Program
(CSP 28/2551)
- Role Of The Compensation Committee
(RCC 3/2550)
- Director Accreditation Program
(DAP 21/2547)

2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุม
ขั้นต�่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หรือไม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ก�ำหนดเฉพาะองค์ประชุม
ต้องมีกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้ ง หมด แต่ ไ ม่ ไ ด้ ก�ำหนดจ�ำนวนองค์ ป ระชุ ม ขั้ น ต�่ ำ
ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
3. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class
of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียง
ของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่
ในกรณีนี้บริษัทฯ มีหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ
โดยข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 4 ก�ำหนดให้หนุ้ ของบริษทั ฯ
เป็นหุ้นสามัญและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
4. บริษทั ได้ก�ำหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
หรือไม่

การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อก�ำหนด และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานและบุคลากร
ทุกระดับน�ำไปประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการทบทวน
และปรับปรุงให้ข้อมูลทันสมัยอย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมี
การสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ ได้มกี ารก�ำกับและติดตาม
พนักงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ อาทิ กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า
(Antitrust) และ General Data Protection Regulation
(GDPR) เป็นต้น

หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที ยี่ งั ไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ตามเกณฑ์
ของโครงการ CGR
ในปี 2561 บริษทั ฯ ยังไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุม ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5-12 คน
หรือไม่
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจ

บริษทั ฯ ไม่สามารถก�ำหนดวิธกี ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก�ำหนด
ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น คนหนึ่ ง มี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั บ หนึ่ ง หุ ้ น
ต่อเสียงหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียง
ที่มีอยู่ทั้งหมดตามจ�ำนวนหุ้นที่มี เลือกตั้งบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. คณะกรรมการได้ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ท�ำแผนสื บ ทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
บริษัทฯ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ซึง่ ก�ำหนดให้สรรหาผูบ้ ริหารระดับ
สูงจากบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ
6. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน
ที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และมี
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะสามารถสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินด้วยแล้ว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

การช่วยเหลือ ส่งเสริม
และแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
คือพันธกิจสำ�คัญของบริษัทฯ
ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

บริ ษั ท ฯ ดำ � เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน และธรรมาภิบาล
(ESG: Environmental, Social, Governance) โดย
ในปี 2561 บริษัทฯ มีการดำ�เนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและสังคม ได้แก่
• โครงการช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งชาวเกษตรกรไทยใน
หลากหลายรูปแบบ โดยการสั่งซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ทางการเกษตรจาก
ทุกภาคของประเทศไทย เพื่อนำ�มาผลิตเป็นอาหาร
ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เช่น พืชผักผลไม้
เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตร
ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรจากดอยคำ� ปลากะพงขาวจาก
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น การจั ด จำ � หน่ า ยสิ น ค้ า หนึ่ ง ตำ � บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนเครื่องบิน และให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นอาหารว่างในห้องรับรองพิเศษ
ของบริษัทฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกด้วย
• โครงการด้ า นสาธารณสุ ข อำ � นวยความสะดวกที ม
ผ่ า ตั ด ของศู น ย์ รั บ บริ จ าคอวั ย วะ สภากาชาดไทย
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ในการขนส่งอวัยวะ ยกเว้นค่าบริการขนส่งโลหิตและ
อวัยวะไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านเส้นทางบิน
ภายในประเทศที่เป็นจุดบินของการบินไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 กิจกรรมวิ่งการกุศล
“Run for Life” ของพนักงานฝ่ายปฏิบตั กิ ารเพือ่ สมทบทุน
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง และโครงการ “ถ่ายทอดความรู้
จากการบินสูก่ ารแพทย์” สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นอกจากนี้ การบินไทยร่วม
กับโรงพยาบาลศิรริ าช จัดโครงการ “ไมล์ปนั สุข” ขอรับ
บริจาคไมล์จากสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ได้จำ�นวน
17,878,204 ไมล์ เพือ่ สนับสนุนการบริจาคเพือ่ สมทบทุน
จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร
84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช และการบินไทยได้ร่วม
ประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างสะพานบุญ เชือ่ มต่อชีวติ ”
ให้แก่สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และลูกค้าบริษัทฯ
เพื่อสนับสนุนการสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางเดิน
Skywalk กับอาคารเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ชั้น 2
โรงพยาบาลตำ�รวจ
• โครงการด้านการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษทั ฯ จัดโครงการ

โทสมาสเตอร์คาราวาน เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำ�ให้แก่เยาวชน โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิแอร์บัสจัดกิจกรรม
“ปันรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ส่งมอบกระเป๋า
และอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส
• โครงการส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่
ถวายผ้าป่า “สายธารแห่งเมตตาทอดผ้าป่าวัดพระบาท
น้ำ�พุ” จำ�นวนเงิน 320,000 บาท และบริจาคเครื่องใช้
สำ�หรับผู้ป่วย ณ วัดพระบาทน้ำ�พุ จังหวัดลพบุรี ถวาย
เงินทำ�บุญผ้าป่าสามัคคีการบินไทย 10 ปี พระพุทธปฏิมา
สุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. จำ�นวนเงิน 429,800 บาท
และถวายผ้าห่ม ข้าวสาร และถั่วดาลแด่ลามะน้อย
ซึง่ เป็นเด็กกำ�พร้าด้อยโอกาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล รวมถึงส่งมอบหนังสือ
ธรรมะให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เพื่อถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ในวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้
• โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตะปือ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การบินไทย
สนับสนุนการขนส่งเครือ่ งอุปโภคบริโภคทางคาร์โก้และ
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัย และการบินไทย
และไทยสมายล์สนับสนุนการเดินทางและขนส่งสัมภาระ
ให้กบั ทีมกูภ้ ยั จากสหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและ
เยาวชนจำ�นวน 13 ราย ทีต่ ดิ ในถ้�ำ หลวงขุนน้�ำ นางนอน
จังหวัดเชียงราย รวมทั้งส่งทีมปีนเขาและเก็บรังนก
นางแอ่นจากเกาะลิบง จังหวัดตรัง เพือ่ กลับสูภ่ มู ลิ �ำ เนา
หลังเสร็จสิ้นภารกิจ
• โครงการดูแลประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กิจกรรม
มอบของขวัญ และจักรยานในงานวัน เด็กโรงเรี ยน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว
และการจัดเที่ยวบินพิเศษนำ�ผู้แสวงบุญฮัจย์สู่ประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย จำ�นวน 28 เทีย่ วบิน ผูโ้ ดยสาร 4,046 คน
รวมถึงการสนับสนุนอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง
ของนักกีฬาพาราลิมปิกไทย และการเดินทางนักกีฬา
Wheelchair เดินทางไปแข่งขันไตรกีฬา ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย และการบินไทยสนับสนุน Snack Box
จำ�นวน 1,000 กล่อง ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วม
ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมถึง
โครงการเหลือ-ขอ รับบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเหลือใช้ให้
มูลนิธิบา้ นนกขมิ้น โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
รั บ บริ จ าคโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เก่ า ไปรี ไ ซเคิ ล อย่ างถู ก วิ ธี
ไร้มลพิษ และนำ�รายได้จากการรีไซเคิลสบทบทุนสร้าง

โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ กิจกรรม “เยี่ยมผู้
สูงอายุ” ณ บ้านพักคนชรารังสิต และกิจกรรมมอบเงิน
บริจาคและสิง่ ของให้แก่มลู นิธธิ รรมิกชนเพือ่ คนตาบอด
แห่งประเทศไทยฯ
• โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการ “ประเมิน
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก รและกิ จ กรรมชดเชย
คาร์บอน” พื้นที่สุวรรณภูมิและสำ�นักงานใหญ่ เพื่อหา
มาตรฐานการลดการปลดปล่อยและบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจกขององค์กร กิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้
พลังงาน ใส่ใจสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย” ครัง้ ที่ 8
เน้นความสำ�คัญเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมการทำ�งานทีด่ ี กิจกรรม
“การบินไทยคืนชีวิตให้คคู ลองเลียบวิภาวดี” เพื่อรักษา
สภาพน้ำ�ในคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิตหน้าบริษัทฯ
ให้ใสสะอาด กิจกรรม “รวมไมล์ รักษ์ป่า รู้ค่าชุมชน”
นำ�สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไป
ยังชุมชนบ้านถ้�ำ เสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้
การบินไทย ร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จำ�กัด (มหาชน)
รั บ บริ จาคบราเก่ า ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว จำ � นวนมากกว่ า 200
กิ โ ลกรั ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น พลั ง งานทดแทนลดโลกร้ อ น
และนำ�วัสดุเหลือใช้บางส่วนเป็นวัตถุดิบสร้างอาชีพ
แก่สตรีดอ้ ยโอกาส รวมถึงพนักงานสถานีภเู ก็ต ร่วมทำ�
ความสะอาดและปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ตั้ ง แต่ บ ริ เ วณ
หัวทางวิ่งสนามบินภูเก็ตถึงอุทยานแห่งชาติสิรินาถ
ในโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ต รักษ์ชุมชน”
• โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจส่งเสริม
ความยั่งยืน ได้แก่ การบินไทย และบริษัท โรลส์ รอยซ์
ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรก
ของโลก เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั้ สูงในอุตสาหกรรม
การบินสู่ประเทศไทย และการบินไทยจัดโปรแกรม
ท่ อ งเที่ ย วทั ว ร์ เ อื้ อ งหลวงมากกว่ า 20 โปรแกรม
สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
เมื อ งรองในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
ในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน”
ผู้ ส นใจสามารถศึ ก ษารายละเอี ย ดได้ ใ นรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ที่ www.thaiairways.com หรือ Scan QR CODE ด้านล่าง
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แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้นำ�นโยบาย Whistle Blower หรือ
การเป่านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
พร้อมทั้งจัดทำ�ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำ�สั่งบริษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2
พ.ศ. 2560) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก ใช้เป็น
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความเคลือบแคลงสงสัยที่อาจทำ�ให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกระทำ�ทุจริต ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ทำ�การตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553
อันจะนำ�ไปสู่ความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพือ่ ประโยชน์รว่ มกัน และเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการกระทำ�ที่ส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในบริษัทฯ สามารถร้องเรียนมายังผู้มี
สิทธิรับข้อร้องเรียน ได้ดังนี้
1. ประธานกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัท
3. กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรโดยตรงต่อผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน
2. ผ่านทาง Email ของผู้มีสิทธิรับข้อร้องเรียน ดังนี้
• ประธานกรรมการบริษัท (e-mail : tgchairman@thaiairways.com)
• กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ (e-mail : tgpresident@thaiairways.com)
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท (e-mail : good.gov@thaiairways.com)
3. ทำ�เป็นจดหมายถึงผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน โดยส่งมาที่ บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และเลือกที่จะเปิดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้ หากเห็นว่าการเปิดเผย
อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกำ�หนดเวลาที่กำ�หนดไว้ใน
ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ ไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนทั้งในระหว่างตรวจสอบและภายหลังการตรวจสอบ พร้อมทั้ง
มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน อันจะสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน
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การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติ
มิชอบของบริษัทฯ มีดังนี้
1. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษัทฯ เข้าร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรือ่ ง การขับเคลือ่ น
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 3 ฝ่าย ระหว่าง
สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (สำ � นั ก งาน ป.ป.ช.) สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 54 แห่ง ทัง้ นี้ เพือ่ แสดงเจตนารมณ์
ร่วมกันในการใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และเป็นแนวทางในการแก้ปญ
ั หา
การทุจริตในองค์กร
2. มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารตามยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการป้ อ งกั น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 - 2564 ของบริษทั ฯ และแผนปฏิบตั กิ ารตาม
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำ�ปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความ
สอดรั บ กั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี (Action Plan) ของ
สำ�นักงาน ป.ป.ช.
3. จัดอบรมบรรยายในหัวข้อวิชา “การป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชันและประพฤติชอบ” ให้กับพนักงานทุกระดับ
ทุกตำ�แหน่งของบริษัทฯ ตั้งแต่พนักงานแรกเข้าจนถึง
ระดับผูจ้ ดั การกอง โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของ
บริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมบรรยายแบบ Site visit
ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
4. มีค�ำ สัง่ บริษทั ฯ ที่ 106/2558 เรือ่ ง นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบริษัท การบินไทย
จำ�กัด (มหาชน)
5. มีประกาศบริษัทฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจำ�นงสุจริต
ในการบริหารบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มุ่งสู่
การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6. เผยแพร่ Bulletin เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์ รั ป ชั น และประพฤติ มิ ช อบ อาทิ เ ช่ น กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง Case Study จากข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น ผ่านทาง Thaisphere
e-mail พนักงาน, PD Homepage และโปสเตอร์
เป็นประจำ�ทุกเดือน จำ�นวนเดือนละ 2 ฉบับ เพือ่ ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และป้องกันมิให้เกิดการ
กระทำ�ผิดวินัย

7. มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ในหัวข้อ “การป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ” ใน Website
ภายนอกของบริ ษั ท ฯ www.thaiairways.com
ให้สาธารณชนรับทราบ
8. จัดตั้ง “เครือข่าย TG รวมพลัง ป้องกันภัยทุจริต”
ปัจจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายฯ จำ�นวน 1,279 คน เพือ่ ช่วยกัน
สอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทฯ
9. บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�ปี 2561 โดยบริษัทฯ
ได้รับผลการประเมินจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ซึ่งได้รับผลคะแนน 100 คะแนน
เต็ม และได้รับผลคะแนนประเมิน ITA โดยรวม 82.47
คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์สูงมาก
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ถูกกำ�หนดเป็น
กลยุทธ์ทสี่ �ำ คัญของยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
และถื อ เป็ น มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำ�เนินการ เพื่อนำ�
ข้อมูลและผลคะแนนที่ได้รับนำ�ไปปรับปรุงพัฒนาการ
ทำ � งานของหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น
รวมถึงเพื่อยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
10. บริษทั ฯ เสนอชือ่ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
รองกรรมการผู้ อำ � นวยการใหญ่ ส ายปฏิ บั ติ ก าร
(ตำ�แหน่ง ณ ขณะนั้น) เพื่อคัดเลือกเป็น “คนต้นแบบ
คมนาคม” ประจำ�ปี 2561 ของกระทรวงคมนาคม
โดยนาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ได้รับรางวัล
“คนต้นแบบคมนาคม” ประจำ�ปี 2561 ในฐานะเป็น
บุคลากรทีม่ คี วามประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น
องค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีข้อยกเว้น
ต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วม
มื อ สนั บ สนุ น การทำ � งานของหน่ ว ยงานตรวจสอบต่ า งๆ
ในทุกกรณีจนถึงที่สุดต่อไป
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำ�หนด
มาตรการในการควบคุมการบริหารจัดการภายใน
ยึดมั่นคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง มีการสื่อสาร
ทั้งภายใน และภายนอกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการควบคุมภายในมากที่สุด
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผล
อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายใน
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบและ 17 หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization
of The Treadway Commission : COSO 2013 ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้
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สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซือ่ ตรง
(Integrity) และจริยธรรม
บริษทั ฯ ก�ำหนดแนวทางเรือ่ งความซือ่ สัตย์และจริยธรรม
รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อพึงปฏิบัติ/
ไม่พงึ ปฏิบตั ไิ ว้ในคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ และการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ
ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีบทลงโทษ
ทีเ่ หมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อก�ำหนด อีกทัง้ มีบรรจุอยูใ่ น
หลักสูตร Orientation เพือ่ ให้พนักงานใหม่ทกุ คนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของธรรมาภิบาลขององค์กรและสามารถ
น�ำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป กรณีมีการประพฤติ
ปฏิบัติฝ่าฝืนหลักจริยธรรมของบริษัทฯ ให้ส�ำนักงาน
ตรวจการองค์กรมีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด
ตามระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ค�ำสั่งบริษัทฯ หรือตามคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี
2. คณะกรรมการมี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ า ยบริ ห าร
และท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ด�ำเนินการด้านการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
และฝ่ายบริหารไว้ในคู่มือกรรมการ โดยอ้างอิงจาก
พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ และ
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) ตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การด�ำเนินงาน ระหว่างบริษทั ฯ กับภาครัฐ ผ่านส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ซึ่ ง จะมี
การก�ำหนดตัวชี้วัด น�้ำหนัก ค่าเกณฑ์วัด/เป้าหมาย
การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจ�ำปีของบริษัทฯ
ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลความส�ำเร็ จ
ในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร มี ก ารติ ด ตามผล
การด�ำเนินงานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะ

กรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ อาทิ คณะ กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลและส่ ง เสริ ม กิ จ การ
เพื่อสังคม เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ
ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตาม Skill Matrix เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้มีการก�ำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดตามข้อก�ำหนดของ กลต.
และ สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า
50% ของกรรมการทัง้ หมด จึงมัน่ ใจได้วา่ คณะกรรมการ
มีความเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลที่เหมาะสม
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานการ
ก� ำ หนดอ� ำ นาจในการสั่ ง การและความรั บ ผิ ด ชอบ
ที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้
การก�ำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม โดยมีการจัดสายงาน
หน่ ว ยงานในการบั ง คั บ บั ญ ชา อ�ำนาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบตามที่ก�ำหนดในเอกสาร Function
Description และ Job Description ไว้อย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่ส�ำคัญระหว่าง
การประกอบธุรกิจการบินและหน่วยธุรกิจอย่างชัดเจน
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ และระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในแต่ละเรือ่ งไว้แล้ว แต่อยูร่ ะหว่างจัดท�ำ
อ�ำนาจในการบริหารงาน Table of Authority/ToA ส�ำหรับ
ต�ำแหน่งงานระดับบริหารทุกหน่วยงาน โดยรวบรวม
อ�ำนาจการบริ ห ารงานที่ ร ะบุ ใ นเอกสารต่ า งๆ ของ
บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดอ�ำนาจตามต�ำแหน่ง
มาไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งของหน่วยงาน
ลงนามรับรองอ�ำนาจการบริหารรายต�ำแหน่งงานเพือ่ ยึด
ปฏิบัติตามอ�ำนาจดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท�ำทะเบียน
เพื่ อ ให้ ง ่ า ยต่ อ การควบคุ ม และติ ด ตามเมื่ อ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดหาบุคลากรที่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัตมิ าตรฐานส�ำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
และระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมี
THAI
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การก�ำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติในการจัดหาเพื่อให้ได้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีกระบวนการ/วิธีการ
ในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจ�ำปี มีการก�ำหนด
มาตรฐานตัวชีว้ ดั กับเป้าหมายและเกณฑ์วดั ผล ทีเ่ ชือ่ มโยง
สู่การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อรักษาบุคลากร เช่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน โดยมีแผนการฝึกอบรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะงาน
และความรับผิดชอบในแต่ละระดับต�ำแหน่งงาน ทัง้ ด้าน
Soft Skill และ Hard Skill เช่น การอบรมด้าน ภาษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการอบรมต่างๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งภายในประเทศ และตาม
มาตรฐานสากล เช่น ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท�ำงาน
ด้านความมัน่ คงการบิน ตามข้อก�ำหนดของ IATA ICAO
IOSA รวมถึงการอบรมตามข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิ อบ
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
เป็นหนึง่ เดียว (Strong Corporate Culture) และปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นการท�ำงานเชิงรุก (Proactive
Culture) โดยพัฒนาเครือข่ายพนักงานกลุ่มผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้มีการท�ำงานเชิงรุก
แบบ Cross Function ท�ำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน
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ท�ำงาน นอกจากนีม้ กี ารสร้างแรงจูงใจด้วยการเชือ่ มโยง
ผลการประเมินกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
เลื่อนต�ำแหน่งและขึ้นเงินเดือนประจ�ำปี เพื่อเป็นขวัญ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการ
ด�ำเนินโครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศักยภาพสูง
ส�ำหรับผูบ้ ริหาร เพือ่ เตรียมความพร้อมของบุคลากรทีจ่ ะ
สืบทอดต�ำแหน่งงานหลัก (Key Position) และต�ำแหน่ง
งานส�ำคัญ (Critical Position)
5. องค์กรก�ำหนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร จึงก�ำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยจัดให้
มีนโยบายควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสาร
เชิ ง บั ง คั บ ที่ ก�ำหนดให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยผ่านกระบวนการท�ำงาน
ที่ได้จัดวางไว้อย่างเหมาะสม มีการแบ่งหน้าที่งานอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ มิให้หน่วยงานหรือบุคคลเดียวกัน ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ส�ำคั ญ หรื อ เสี่ ย งต่ อ ความเสี ย หายของบริ ษั ท ฯ
มี Check & Balance เพื่อป้องกันความผิดพลาดและ
การปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ และก�ำหนดตัวชีว้ ดั
(KPI) ซึ่งถ่ายทอดเป้าหมายของแต่ละสายงานไปยัง
พนักงานตามล�ำดับชั้น

การประเมินความเสี่ยง
1. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
เพื่ อ ให้ ส ามารถระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
บริ ษั ท ฯ ได้ ก�ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด�ำเนิ น งาน
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้การ
บริการระดับโลก สร้างคุณค่าในทุกมิติ ด้วยวิสัยทัศน์
“เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีก�ำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศ
ด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย” มีเป้าหมาย “เป็นสายการ
บินชั้นน�ำใน 5 อันดับแรกของโลกที่ลูกค้าพึงพอใจ และ
สามารถแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมภายในปี 2565”
ภายใต้การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้
2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร
บริษทั ฯ ได้มกี ารวิเคราะห์ปจั จัยเสีย่ งในด้านต่างๆ ทัง้ จาก
ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน
เศรษฐกิ จ และการเมื อ งทั้ ง ของโลกและภู มิ ภ าค
การก่อการร้าย ภัยพิบัติและโรคระบาด และจากปัจจัย
ภายใน เช่น ประสิทธิภาพของกระบวนการท�ำงานและ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุ
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ด�ำเนิ น งาน ด้ า นการเงิ น และด้ า นมาตรฐานและ
กฎระเบี ย บ รวมถึ ง สายงานต่ า งๆ ได้ มี ก ารบริ ห าร
ความเสีย่ งในหน่วยงาน ตามคูม่ อื บริหารความเสีย่ งของ
บริษัทฯ และมีการจัดท�ำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
(Key Risk Indicator/KRI) หากระดับคะแนนของความ
เสี่ยงเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวน
มาตรการการควบคุม และจัดท�ำแผนงานรองรับ
ทั้ งนี้ การบริหารความเสี่ย งของบริษัทฯ อยู ่ ภายใต้
การก�ำกั บ ดู แ ลของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความ
เสี่ยงด้ า นทุ จ ริ ต ในกระบวนการท�ำงานกั บ หน่ ว ยงาน
ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีการประเมิน
แรงจู ง ใจและทั ศ นคติ อั น จะน�ำไปสู ่ โ อกาสการทุ จ ริ ต
โดยพิจารณาจากผลส�ำรวจการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดย
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผล
คะแนนประเมินเฉลี่ยรวมร้อยละ 82.47 จัดอยู่ในระดับ
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานสูงมาก
(เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนิน
งานร้อยละ 80-100 = สูงมาก) มีการจัดบรรยายรณรงค์
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับพนักงาน
ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกให้
พนักงานตระหนักและพึงระวังในการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการขัด
ต่อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ซึง่ เป็น
การกระท�ำผิดจากการปฏิบตั งิ านโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ จัดท�ำ
Bulletin ให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบทุกเดือน มีเครือข่าย “TG รวมพลัง
ป้องกันภัยทุจริต” โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็นสมาชิก
และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลการกระท�ำ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ อันจะน�ำมาซึง่ ประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ ในการสร้างบุคคลต้นแบบทีม่ คี วามซือ่ สัตย์
สุจริตในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนต่อไป
4. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้น�ำปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์
ความเปลีย่ นแปลง เพือ่ ระบุเป็นความเสีย่ งระดับองค์กร
และระดับฝ่าย เช่น การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต�ำ่
การก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด การเปลีย่ นแปลง
ด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยมีการ
ติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมถึงจัดท�ำแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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กิจกรรมการควบคุม
1. องค์ ก รมี ม าตรการควบคุ ม ที่ ช ่ ว ยลดความเสี่ ย ง
ที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมทีช่ ว่ ยลดความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้
องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการก�ำหนดนโยบาย
จัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ อีกทัง้
จัดท�ำมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากปัจจัยทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการ
คาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ รวมทั้ ง มี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง
ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การปฏิบัติตามกฏหมาย
GDPR ซึง่ เป็นกฏหมายใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) ทีใ่ ห้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อาศัยอยูใ่ นเขต
สหภาพยุโรป และมีบทลงโทษทีร่ นุ แรงต่อองค์กรที่กระท�ำ
การละเมิดกฏหมาย โดยได้ก�ำหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติตาม
กฏหมายใหม่ของงสหภาพยุโรป (EU) รวมถึงการด�ำเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
(คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่
เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษัทฯ พ.ศ. 2561
เพือ่ ให้การด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. เป็นต้น
2. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไป
ด้ ว ยระบบเทคโนโลยี เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์
บริ ษั ท ฯ จั ด ท�ำโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีนโยบายและมาตรการการรักษาความ
มั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศโดยอ้ า งอิ ง กรอบ
มาตรฐาน ISO : 27001 โดยออกเป็นค�ำสั่งบริษัทฯ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานต้องถือปฏิบัติ รวมถึงก�ำหนดให้มี
การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบ�ำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดท�ำเป็นคู่มือบริหาร

120

AR 2018

จัดการโครงการ (Project Management Handbook)
มีการจัดท�ำแผนแม่บท IT เพื่อจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของการลงทุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
โดยมี ก ารทบทวนทุ ก ปี เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์บริษัทฯ ตลอดจนมีการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ อาทิเช่น การพัฒนา “Smart
Flow Application” เพื่อรองรับงานบริการกรณีเปลี่ยน
การเดินทางให้ผู้โดยสาร สามารถช่วยแก้ปัญหาความ
ยุ่งยากและความล่าช้าในการโอนย้ายผู้โดยสารระหว่าง
สายการบินให้สะดวก รวดเร็ว และยังลดค่าใช้จา่ ยในการ
ส�ำรองทีน่ งั่ ใหม่กบั สายการบินอืน่ ได้เป็นจ�ำนวนมาก หรือ
โครงการ “THAI Connect” ซึ่งใช้ Application Line
เป็ น ช่ อ งทางในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การขาย
โดยน�ำข้อมูลของสมาชิกมาวิเคราะห์ และสร้างแคมเปญ
ส่ ง เสริ ม การตลาดและสนั บ สนุ น การขาย รวมทั้ ง
น�ำเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร โปรโมชั่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริการต่างๆ ได้ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละ
กลุ่ม (Segmentation) และสอดคล้องกับพฤติกรรม
การเดินทางของลูกค้า (Personalization) เป็นต้น
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย
ซึ่งได้ก�ำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ
ให้นโยบายทีก่ ำ� หนดไว้นนั้ สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้
บริษัทฯ ได้น�ำกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน
ทั้งของภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
มาประมวลและจัดท�ำเป็นนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็น
Electronic File เพือ่ ให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละคูม่ อื
ต่างๆ สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยมีการทบทวน
นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ ห้ เ หมาะสมอยู ่ เ สมอ เช่ น
มีการปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุทเี่ กีย่ วกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.
2561 เพื่อให้สอดคคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการ
ปรับปรุงกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการลงโทษ
ทางวินัย ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

สารสนเทศและการสื่อสาร
1. องค์กรมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ สนับสนุน
ให้ ก ารควบคุ ม ภายในสามารถด� ำ เนิ น ไปได้ ต าม
ที่กำ� หนดไว้
บริษัทฯ มีการน�ำข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยพิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่
ข้อมูลด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ข้อมูล
การปฏิ บั ติ ง าน ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ การบิ น
โดยน�ำมาศึกษา วิเคราะห์ พิจารณากลัน่ กรอง และเปรียบเทียบ
อย่ า งเป็ น ระบบ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT)
เพือ่ รองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล และรองรับการปฏิบตั งิ าน
มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลและเทคโนโลยี อาทิ การน�ำระบบ Network
Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผน
เที่ยวบิน วิเคราะห์และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบิน
และฝูงบินระยะยาว การน�ำระบบ SAP มาใช้เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านการเงินและ
การบัญชี ด้านบุคลากร และหน่วยธุรกิจ เพื่อช่ ว ยให้
ผู้บริหารมีข้อมูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุ้มค่า
ได้เป็นอย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปัจจัย
แวดล้อม โดยจัดท�ำ Feasibility Study หรือการลงทุน
ผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อ
บริหารโครงการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ได้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ท�ำหน้าทีก่ �ำกับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารของ
บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตฯิ ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างเคร่งครัด

2. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่จ�ำเป็น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในด�ำเนินไปได้
ตามที่วางไว้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสือ่ สารข้อมูล
ภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของ
บริษัทฯ ประกาศเสียงตามสาย ตลอดจนการสื่อสาร
ผ่ า นสั ง คมออนไลน์ (Social Media) เช่ น ระบบ
Government Chat (G-Chat), Line Group ของ
สายงานต่ า งๆ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารภายใน
องค์ ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และเข้ า
ถึ ง พนั ก งานทุ ก กลุ ่ ม อั น เป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ในการ
เชื่ อ มพนั ก งานทั้ ง องค์ ก รเข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น นอกจากนี้
ยั ง มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารการบิ น ไทย (DD Command
Center) ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อใช้
ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยผู้บริหาร
ระดับสูงของทุกสายงานประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังและ
ติดตามสถานการณ์ตา่ งๆ ของไทยและต่างประเทศ รวมทัง้
อุบตั ภิ ยั และภัยพิบตั ิ รวมถึงรายงานอืน่ ๆ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Teleconference โดย
เชื่อมโยงการประชุมจากส�ำนักงานใหญ่ ไปยังอาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ตา่ งๆ อันจะส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีช่องทาง
ส�ำหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับ
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การทุจริตภายในบริษัทฯ (นโยบาย Whistle Blower)
ตามระเบี ย บบริ ษั ท ฯ ว่ า ด้ ว ยการร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ
การทุจริตฯ พ.ศ. 2553 โดยสามารถร้องเรียโดยตรงด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทาง e-mail, จดหมาย
ถึงผูม้ สี ทิ ธิร์ บั ข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษัท กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อร้องเรียน
3. องค์กรได้สอื่ สารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็น
ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ มีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ
รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มีช่องทาง
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ในการร้องเรียน/สือ่ สารข้อมูลจากลูกค้า/คูค่ า้ สายการบิน
ลูกค้า และองค์กร/หน่วยงานภายนอกต่างๆ มีการ
จัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟัง
ปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกิดจากการให้บริการ รวมถึง
การรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีการติดต่อสือ่ สาร
เพื่อรับนโยบายจากหน่วยราชการ และกระทรวงต่างๆ
รวมถึงการจัดท�ำรายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอก
สามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือ
ทุจริตมายังประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการ
บริษทั ฯ รองกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่ ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา
สูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทางคือ โดยวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร
จดหมายและ e-mail

การติดตามประเมินผล
1. องค์ ก รติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยผู้บริหารทุกระดับรับทราบ และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก�ำหนด เช่น จัดให้มี
การประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชวี้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน (KPI)
มีการจัดท�ำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
เป้ า หมายตามแผนงาน หรื อ งบประมาณ เสนอต่ อ
ผู ้ บ ริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายอย่างสม�่ำเสมอ ทุกฝ่ายมีการประเมินการ
ควบคุมภายใน และจัดท�ำรายงานการควบคุมภายใน
เป็นประจ�ำทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ตรวจ
สอบภายในจากส�ำนักงานการตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจ�ำปี อีกทั้ง ยังมี
ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน
ท�ำการตรวจสอบด้ า นปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง),
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.),
IATA Operational Safety Audit (IOSA), European
Aviation Safety Agency (EASA), Japan Civil
Aviation Bureau (JCAB), และองค์กรระหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน (International Standards
Organization : ISO) ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารได้ให้
ความส�ำคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบดังกล่าว

2. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
บริษัทฯ โดยส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน ได้ก�ำหนด
แนวทางการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
เพือ่ การแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ น�ำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รับทราบและด�ำเนิน
การตามข้อเสนอแนะโดยส�ำนักงานการตรวจสอบภายใน
มีการติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบทุ ก ประเด็ น จนกว่ า จะมี
การด�ำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า
น�ำเสนอต่อกรรมการผูอ้ �ำนวยการใหญ่และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทุกไตรมาส เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการน�ำข้อเสนอแนะ
ไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนีใ้ นกรณีทพี่ บหรือ
มี ข ้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท�ำที่ อ าจก่ อ ให้
เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ ผลการด�ำเนิ นงานของบริษัทฯ
อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
มี สิ่ ง ผิ ด ปกติ ห รื อ ความบกพร่ อ งที่ ส�ำคั ญ ในระบบ
การควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ เป็นต้น
หั ว หน้ า ส�ำนั ก งานการตรวจสอบภายในจะรายงาน
ต่ อ กรรมการผู ้ อ�ำนวยการใหญ่ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 6 ท่าน ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 2 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ มีความเพียงพอกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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รายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนิติบุคคล/บริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

• กระทรวงการคลัง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ โดย
ถือหุ้นประมาณ
ร้อยละ 51.03
• กรรมการของ
บริษัทฯ ได้แก่
นายสมชัย
สัจจพงษ์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งปลัด
กระทรวงการคลัง
หมายเหตุ
นายสมชัย สัจจพงษ์
ลาออกจากกรรมการ
บริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม
2561 เป็นต้นไป

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

1. กระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบัน
การเงินต่างประเทศ
ให้บริษัทฯ กู้ต่อ
ประกอบด้วย
• เงินกู้ยืมระยะยาว
		 ซึ่งยังคงมียอด
		 คงค้างและดอกเบี้ย
		 จ่ายดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะยาว 14,372.18 15,102.67
			 คงค้าง
354.29
360.48
- ดอกเบี้ยจ่าย
154.34
162.25
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
47.59
47.25
- ค่าธรรมเนียม
			 เงินกู้/ค้างจ่าย

• เงินกูย้ มื ระยะสัน้
			ซึ่งยังคงมียอด
			คงค้าง และ
			ดอกเบี้ยจ่าย
			ดังนี้
			- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
				 คงค้าง
		- ดอกเบี้ยจ่าย
		- ดอกเบี้ยจ่าย
				 ล่วงหน้า
		 - ค่าธรรมเนียม
				 เงินกู้/ค้างจ่าย
2.		บริษัทฯ มีรายการ
		เช่าที่ดินจาก
		ที่ราชพัสดุ
3.		บริษทั ฯ ขายบัตร
		โดยสารเครือ่ งบิน
		แก่กระทรวง
		การคลัง
-		ยอดรายได้รวม
-		ยอดลูกหนี้
					คงค้าง
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

0.00
9.02
0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกำ�หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกำ�หนด
4,270.14 ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
73.43
9.02

2.30

6.83

5.10

5.12 กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.12
0.03

0.31
0.16

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

•		กระทรวงการคลัง
		ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		รายใหญ่ของบริษัทฯ
		มีอำ�นาจควบคุม
		ธนาคารออมสิน

1. บริษัทฯ ทำ�สัญญา
		วงเงินกู้ประเภท
		เงินทุนหมุนเวียน
		กับธนาคารออมสิน
		จำ�นวนเงินไม่เกิน
		3,500 ล้านบาท
-		 ค่าธรรมเนียม
		 วงเงินกู้
-		 ค่าธรรมเนียม
		 วงเงินกู้ค้างจ่าย
2. บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
ให้บริการเช่าพื้นที่
และบริการอื่นๆ
แก่ธนาคารออมสิน
-		ยอดรายได้รวม
-		ยอดลูกหนี้คงค้าง

ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย

•		 กระทรวงการคลัง
		 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		 รายใหญ่ของบริษัทฯ
		 มีอำ�นาจควบคุม
		 ธนาคารเพื่อการ
		 ส่งออกและนำ�เข้า
		 แห่งประเทศไทย

1. บริษัทฯ ทำ�สัญญา
		 เงินกู้ยืมระยะยาว
		 กับธนาคารเพื่อ
		 การส่งออกและนำ�เข้า
		 แห่งประเทศไทย
		 ซึ่งยังมียอดคงค้าง
		 และดอกเบี้ยจ่าย
		 ดังนี้
-		 ยอดเงินคงค้าง
-		 ดอกเบี้ยจ่าย
-		 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
2. บริษัทฯ ทำ�สัญญา
วงเงินกู้ประเภท
เงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย
จำ�นวนเงิน 3,000
ล้านบาท ในปี 2561
มีการใช้วงเงิน 		
1,000 ล้านบาท
-		 ค่าธรรมเนียม
		 วงเงินกู้
-		 ค่าธรรมเนียม
		 วงเงินกู้ค้างจ่าย
-		 ยอดเงินคงค้าง
-		 ดอกเบี้ยจ่าย
-		 ดอกเบี้ยค้างจ่าย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

8.40
2.21

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกำ�หนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่น
17.50 ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

4.36
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

8.34
1.05

8.23
1.23
การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข
และอัตราดอกเบี้ยเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็น
ไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

713.91
16.74
0.11

952.54
22.55
0.10
การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกำ�หนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3.51

4.89

0.05

0.02

1,000.00
32.40
0.46

2,000.00
1.02
0.43
THAI

125

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

3. บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
แก่ธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย
-		 ยอดรายได้รวม
-		 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
•		 กระทรวงการคลัง บริษัทฯ ทำ�สัญญา
เงินกู้ยืมระยะยาว
		 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		 รายใหญ่ของบริษัทฯ กับธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย ซึ่งยัง
		 มีอำ�นาจควบคุม
คงมียอดคงค้างและ
		 ธนาคารอิสลาม
ดอกเบี้ยจ่าย ดังนี้
		 แห่งประเทศไทย
-		 ยอดเงินคงค้าง
-		 ดอกเบี้ยจ่าย
-		 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
•		กระทรวงการคลัง
		ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
		รายใหญ่ของบริษัทฯ
		เป็นผูค้ วบคุมธนาคาร
		กรุงไทย จำ�กัด
		(มหาชน) โดยผ่าน		
		ทางธนาคารแห่ง		
		ประเทศไทย และ
		กองทุนเพื่อการ
		ฟื้นฟูและพัฒนา
		ระบบสถาบันการเงิน
•		กรรมการของบริษัทฯ
		ได้แก่ นายเอกนิติ
		นิติทัณฑ์ประภาศ
		ดำ�รงตำ�แหน่ง
		ประธานกรรมการ
		ของธนาคารกรุงไทย
		จำ�กัด (มหาชน) แทน
		นายสมชัย สัจจพงษ์
		และ นายดิสทัต
		โหตระกิตย์ ดำ�รง
		ตำ�แหน่งกรรมการ
		ของธนาคารกรุงไทย
		จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์
ประภาศ ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน 2561
นายสมชัย สัจจพงษ์
ลาออกจากกรรมการ
บริษัทฯ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2561 เป็นต้นไป

1. บริษัทฯ ทำ�สัญญา
วงเงินกู้ประเภท
เงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนเงิน 3,000
ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียม
		 วงเงินกู้
2. บริษัทฯ ขายบริการ
ให้เช่าสำ�นักงาน
ตู้ ATM ค่าน้ำ�-ไฟ
และ Lease line
แก่ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
3. บริษัทฯ ซื้อบริการ
รับ-ส่งเงินสดของ
บริษัทฯ และจ่ายค่า
ธรรมเนียมจัดจำ�หน่าย
หุ้นกู้ให้กับธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กำ�หนดราคาปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กำ�หนดให้กับ
บุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.15
0.00

2,000.00
53.68
5.05

7.56

0.07
0.00

0.00
0.00
0.00

7.35

การกำ�หนดราคา/เงือ่ นไขและ
อัตราดอกเบีย้ เป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกำ�หนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอืน่
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข/
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินกู้เป็นไปตาม
ปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับการ
กำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3.70
0.37

3.92
0.20
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3.98
0.03

6.05
0.03

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำ�กัด

การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

บริษัท อสมท จำ�กัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

•		กระทรวงการคลัง 1. บริษัทฯ ซื้อบริการ
		เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ฝากส่งไปรษณีย์
		ของบริษัท ไปรษณีย		์
ในประเทศและ
		ไทย จำ�กัด และของ
ต่างประเทศ และ
		บริษัทฯ
ซือ้ อุปกรณ์ไปรษณีย์
•		กรรมการของบริษทั ฯ
จากบริษทั ไปรษณีย์
		ได้แก่ นายรัฐพล
ไทย จำ�กัด
		ภักดีภูมิ ดำ�รง
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
		ตำ�แหน่งประธาน
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
		กรรมการของ บริษทั 2. บริษทั ฯ ขายบัตร
		ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
โดยสารเครือ่ งบิน
		และ นางปรารถนา
แก่บริษทั ไปรษณีย์
		มงคลกุล ดำ�รง
ไทย จำ�กัด
		ตำ�แหน่งกรรมการของ -		 ยอดรายได้รวม
		บริษัท ไปรษณีย์ไทย -		 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
		จำ�กัด
•		กระทรวงการคลัง 1. บริษัทฯ จ่ายค่า
		ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
โฆษณาและส่งเสริม
		รายใหญ่ของบริษัทฯ
การขายแก่
		มีอำ�นาจควบคุม
การท่องเที่ยว
		การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
		แห่งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

•		กระทรวงการคลัง
		เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
		ของบริษัท อสมท
		จำ�กัด (มหาชน) และ
		ของบริษัทฯ
•		กรรมการของบริษทั ฯ
		ได้แก่ นางสาวศิริกุล
		เลากัยกุล ดำ�รง		
		ตำ�แหน่งกรรมการ
		ของ บริษัท อสมท
		จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ
นางสาวศิรกิ ลุ เลากัยกุล
ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการ
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่
26 เมษายน 2561

2. บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
และให้เช่าสำ�นักงาน
แก่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-		 ยอดรายได้รวม
-		 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
1. บริษัทฯ จ่ายค่า
โฆษณาให้แก่
บริษัท อสมท
จำ�กัด (มหาชน)
-		 ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
-		 ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
2. บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
แก่บริษัท อสมท
จำ�กัด (มหาชน)
-		 ยอดรายได้รวม
-		 ยอดลูกหนีค้ งค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1.59
0.08

2.08
0.24

1.63
0.09

2.79
0.65

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1.01
0.26

0.70
0.001
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

52.62
8.90

3.59
0.00

0.00
0.00

64.43
5.89

1.73
0.16

0.54
0.00

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

•		กระทรวงการคลัง 1. บริษัทฯ ซื้อน้ำ�มัน
เครือ่ งบินและน้ำ�มัน
		เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
รถยนต์จากบริษัท
		ของ บริษัท ปตท.
ปตท. จำ�กัด
		จำ�กัด (มหาชน) และ
(มหาชน)
		ของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
•		กรรมการของบริษทั ฯ
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
		ได้แก่ นายสมชัย
		สัจจพงษ์ ดำ�รง		 2. บริษัทฯ ขายบัตร
		ตำ�แหน่งกรรมการ
โดยสารเครื่องบิน
		ของ บริษัท ปตท.
และให้บริการสอบ
		จำ�กัด (มหาชน)
เทียบเครื่องมือวัด
(AC Dielectric
หมายเหตุ
Tester) แก่บริษัท
นายสมชัย สัจจพงษ์
ปตท. จำ�กัด
ลาออกจากกรรมการ
(มหาชน)
บริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่
- ยอดรายได้รวม
วันที่ 1 พฤษภาคม
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง
2561 เป็นต้นไป

บริษัท ท่าอากาศยาน •		กระทรวงการคลัง 1. บริษัทฯ ประกอบ
กิจการและเช่าพืน้ ที่
ไทย จำ�กัด (มหาชน) 		เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในเขตท่าอากาศยาน
		ของบริษัท
ต่างๆ เพือ่ ใช้สำ�หรับ
		ท่าอากาศยานไทย
จอดอากาศยาน
		จำ�กัด (มหาชน)
จอดพาหนะ ขนถ่าย
		และของบริษัทฯ
สินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพื้นดิน เก็บตู้
คอนเทนเนอร์ ตั้ง
สำ�นักงานสายการบิน
และบริการอื่นๆ
จากบริษัท
ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
2. บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
และได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ 2% จากการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบิน
(Passenger
Service Charges)
ให้กับบริษัท
ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง
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มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

6,463.28
476.58

9,020.95
567.00
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

46.98
5.63

86.07
21.98
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

5,753.57
172.27

5,855.42
174.66
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

93.44
11.05

96.95
11.51

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
สถาบันการบิน
พลเรือน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

•		กระทรวงการคลัง 1. บริษทั ฯ จัดส่งนักบิน
		ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ไปอบรม
		รายใหญ่ของบริษัทฯ
ด้านกิจการบิน
		มีอำ�นาจควบคุม
จากสถาบัน
		สถาบันการบิน
การบินพลเรือน
		พลเรือน
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
2. บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม

บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ •		บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น
เซาท์อสี ต์เอเชีย จำ�กัด 		รายใหญ่ของบริษัท
(บริษัทย่อย)
		ไทย-อะมาดิอุส
		เซาท์อีสต์เอเชีย
		จำ�กัด โดยถือหุ้น
		ประมาณร้อยละ 55
•		ผู้บริหารของบริษัทฯ
		ได้แก่ นายณรงค์ชัย
		ว่องธนะวิโมกษ์
		ดำ�รงตำ�แหน่ง
		ประธานกรรมการ
		ของบริษัท
		ไทย-อะมาดิอุส
		เซาท์อีสต์เอเชีย
		จำ�กัด และนางสุวมิ ล
		บัวเลิศ ดำ�รงตำ�แหน่ง
		กรรมการของบริษัท
		ไทย-อะมาดิอุส
		เซาท์อีสต์เอเชีย 		
		จำ�กัด
หมายเหตุ
นายณรงค์ชัย
ว่องธนะวิโมกษ์
ลาออกจากผู้บริหาร
ของบริษัทฯ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่
29 สิงหาคม 2561
เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขายบัตร
โดยสารเครื่องบิน
และให้บริการเช่าพื้นที่
สำ�นักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษัท
ไทย-อะมาดิอุส
เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
-		 ยอดรายได้รวม
-		 ยอดลูกหนีค้ งค้าง
-		 เงินมัดจำ�ค่าเช่า
		 พื้นที่

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

58.88

0.05

66.12

0.44

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

20.05
5.96
1.84

0.59
0.01
0.16
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(บริษัทย่อย)

บริษัท ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จำ�กัด
(บริษัทย่อย)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

•		บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 1. บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื
		รายใหญ่ของบริษัท
ระยะสั้น แก่บริษัท
		วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
		จำ�กัด โดยถือหุ้น
จำ�กัด
		ประมาณร้อยละ 49
- เงินกู้ยืมระยะสัน้
		และมีอำ�นาจควบคุม
- ดอกเบี้ยรับ
•		ผู้บริหารของบริษัทฯ
- ดอกเบี้ยค้างรับ
		ได้แก่ นางสุวิมล
		บัวเลิศ ดำ�รงตำ�แหน่ง 2. บริษัทฯ ซื้อบริการ
จัดส่งพนักงาน
		ประธานกรรมการ
		ของ บริษทั วิงสแปน
แรงงานภายนอก
		เซอร์วิสเซส จำ�กัด
เพื่อปฏิบัติงานใน
		แทน เรืออากาศเอก
บริษัทฯ จากบริษทั
		กนก ทองเผือก
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
		นางสาวปิยาณี
จำ�กัด
		สังข์ทอง ดำ�รงตำ�แหน่ง
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
		รองประธานกรรมการ
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
		และนางภัครา
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
		เรืองสิรเดโช ดำ�รง
		ตำ�แหน่งกรรมการ 3. บริษัทฯ ให้บริการ
		ของ บริษทั วิงสแปน
เช่าพื้นที่สำ�นักงาน
		เซอร์วิสเซส จำ�กัด
และอุปกรณ์สำ�นักงาน
แก่บริษัท วิงสแปน
หมายเหตุ
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
นางสุวมิ ล บัวเลิศ ได้รบั
แต่งตัง้ เป็น ประธาน
- ยอดรายได้รวม
กรรมการ ของ บริษัท
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง
วิงสแปน เซอร์วิสเซส
จำ�กัด เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2561
เรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก และนาง
ภัครา เรืองสิรเดโช
เกษียณอายุจาก
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30
กันยายน 2561
•		บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 1. บริษัทฯ ให้บริการ
		รายใหญ่ของ บริษัท
ใช้เครื่องมือและ
		ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
อุปกรณ์ในการ
		จำ�กัด โดยถือหุ้น
ฝึกอบรมด้านการบิน
		ประมาณร้อยละ 49
และให้บริการเช่า
		และมีอำ�นาจควบคุม
พื้นที่สำ�นักงานและ
•		ผู้บริหารของบริษัทฯ
อุปกรณ์สำ�นักงาน
		ได้แก่ นาวาอากาศตรี
แก่บริษทั ไทยไฟลท์
		พงษ์ธร เทพกาญจนา
เทรนนิ่งจำ�กัด
		ดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
- ยอดรายได้รวม
		กรรมการ นายอริชัย
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง
		นุม่ ลมุล ดำ�รงตำ�แหน่ง
- เงินมัดจำ�ค่าเช่า
		กรรมการ ของ บริษทั
		ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง 		 พื้นที่
		จำ�กัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

0.00
1.91
0.00

1,113.89
582.61
279.86

เงื่อนไข/นโยบายราคา

การกำ�หนดราคา/เงื่อนไข
และอัตราดอกเบี้ยเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็น
ไปในแนวทางเดียวกันกับ
45.00 การกำ�หนดให้กับบุคคลหรือ
0.52 กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.00
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

910.54
427.69
345.22
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

7.99
4.22

49.63
47.96

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

30.47
4.09
0.18

12.75
0.10
0.18

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

หมายเหตุ
2. บริษัทฯ ซื้อบริการ
นายอริชัย นุ่มลมุล
การฝึกอบรมพนักงาน
ลาออกจากผู้บริหาร
ต้อนรับบนเครือ่ งบิน
ของบริษัทฯ โดยมีผล
จากบริษทั ไทยไฟลท์
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม
เทรนนิ่ง จำ�กัด
2561 เป็นต้นไป
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง •		บริษัทฯ ถือหุ้นผ่าน 1. บริษัทฯ จ่ายค่า
จำ�กัด (บริษัทย่อย)
		บริษัท วิงสแปน
ตอบแทน
		เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(Commission)
		ประมาณร้อยละ 49
จากการจ�ำหน่าย
		และมีอำ�นาจควบคุม
ผลิตภัณฑ์ของบริการ
•		ผู้บริหารของบริษัทฯ
เอือ้ งหลวง แก่บริษทั
		คือ นางสาวปิยาณี
ทัวร์เอื้องหลวง
		สังข์ทอง ได้รับ
จ�ำกัด
		แต่งตั้งจาก บริษัท
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
		วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
- เงินมัดจ�ำค่าเช่า
		จำ�กัด ให้ไปดำ�รง 		 พื้นที่
		ตำ�แหน่งกรรมการ 2. บริษัทฯ ขายทัวร์
		ของ บริษัท
เอื้องหลวงให้แก่
		ทัวร์เอื้องหลวง
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
		จำ�กัด แทน
จ�ำกัด
		เรืออากาศเอก
- ยอดรายได้รวม
		กนก ทองเผือก
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง
		และ นายวิวัฒน์
		ปิยะวิโรจน์ ดำ�รง
		ตำ�แหน่งกรรมการ
		ของ บริษัท
		ทัวร์เอือ้ งหลวง จำ�กัด
หมายเหตุ
นางสาวปิยาณี สังข์ทอง
ได้รับแต่งตั้ง จาก
บริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ให้ไปดำ�รงตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการ ของ
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง
จำ�กัด เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2561
แทน เรืออากาศเอก
กนก ทองเผือก ทีเ่ กษียณ
อายุจากบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2561

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

0.05

0.82

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไป
ตามราคาตลาด
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.05
0.004

41.86
7.60

0.09
0.004

59.02
0.45

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จำ�กัด
(บริษัทย่อย)

		
		

บริษัท ดอนเมือง
อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จำ�กัด
(บริษัทร่วม)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

•		บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น 1. บริษัทฯ ซื้อบริการ
		รายใหญ่ของบริษัท
Block Space และ
		ไทยสมายล์แอร์เวย์
อื่นๆจาก บริษัท
		จำ�กัด ร้อยละ 100
ไทยสมายล์แอร์เวย์
•		ผู้บริหารของบริษัทฯ จำ�กัด
		ได้แก่ นายวิวัฒน์
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
		ปิยะวิโรจน์ นาง		 - ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
		อุษณีย์ แสงสิงแก้ว
		ดำ�รงตำ�แหน่ง
2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
		กรรมการของ บริษทั
เครื่องบิน น้ำ�มัน		
		ไทยสมายล์แอร์เวย์
เครื่องบิน บริการ
		จำ�กัด
ภาคพืน้ ดิน ลานจอด
สนามบิน ค่าเบี้ย		
หมายเหตุ
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ประกันเครื่องบิน
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ บัตรผ่านขึน้ เครือ่ งบิน
ฝึกนักบินใช้เครือ่ งบิน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน
จำ�ลอง และอาหาร
2561
ขึ้นเครื่องบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง
• บริษัทฯ ถือหุ้นใน
บริษัท ดอนเมือง
`อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จำ�กัด ประมาณร้อยละ
40
• ผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้แก่ เรืออากาศเอก
กนก ทองเผือก 		
ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
นายสุรชัย เพียร
เจริญศักดิ์ นาย
วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
และนางสุวิมล
บัวเลิศ ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
ของ บริษัท
ดอนเมือง อินเตอร์
เนชัน่ แนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จำ�กัด
หมายเหตุ
เรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก เกษียณอายุ
จากบริษัทฯ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2561

บริษัทฯ ซื้อบริการ
ห้องพักของ บริษัท
ดอนเมือง อินเตอร์
เนชั่นแนล แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จำ�กัด สำ�หรับ
ผู้โดยสารของบริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

5,041.45
1,837.38

1,284.51
2,016.47
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

9,543.60
9,465.45

8,942.06
7,951.12
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.02
0.00

0.04
0.00

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั บริการเชือ้ เพลิง • บริษัทฯ ถือหุ้นใน
การบินกรุงเทพ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
จำ�กัด (มหาชน)
การบินกรุงเทพ
(บริษัทร่วม)
จำ�กัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 		
22.59
• ผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้แก่ นางอุษณีย์
แสงสิงแก้ว นาวา
อากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา และ
นายสุรชัย เพียร
เจริญศักดิ์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน)
หมายเหตุ
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2561
บริษัท โรงแรมรอยัล • บริษัทฯ ถือหุ้นใน
ออคิด (ประเทศไทย)
บริษัท โรงแรมรอยัล
จำ�กัด (มหาชน)
ออคิด (ประเทศไทย)
(บริษัทร่วม)
จำ�กัด (มหาชน)
ประมาณร้อยละ 24
• ผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้แก่ นายณรงค์ชัย
ว่องธนะวิโมกษ์
ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ ของ
บริษัท โรงแรมรอยัล
ออคิด (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ
บริษัทฯ ได้โอนขายหุ้น
บริษัท โรงแรมรอยัล
ออคิด (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
ทั้งจำ�นวนให้กับ
บริษทั แกรนด์ แอสเสท
โฮเทลส์ แอนด์
พรอพเพอร์ตี้ จำ�กัด
(มหาชน) เมื่อวันที่
23 เมษายน 2561

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
1. บริษัทฯ ซื้อบริการ
เติมน้ำ�มันเครื่องบิน
จากบริษัท บริการ
เชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จำ�กัด 		
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษัทฯ มีการให้
บริการขนส่งและการ
บริการด้านอาหาร
ให้แก่ บริษัท
บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง

1. บริษัทฯ ซื้อบริการ
ห้องพักของบริษัท
โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) สำ�หรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จาก
การโฆษณาในแผ่น
โฆษณาของบริษัท
ทัวร์เอื้องหลวง
จำ�กัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

354.43
0.00

338.02
0.00
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.00
0.00

0.08
0.06

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.33
0.00

2.90
0.04
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.00
0.00

0.13
0.00
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
บริษัท ครัวการบิน
ภูเก็ต จำ�กัด
(บริษัทร่วม)

บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด
(บริษัทร่วม)

บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จำ�กัด
(มหาชน)
(บริษัทร่วม)
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ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

• บริษัทฯ ถือหุ้นใน
1. บริษัทฯ ซื้ออาหาร
บริษัท ครัวการบิน
และบริการจาก
ภูเก็ต จำ�กัด
บริษัท ครัวการบิน
ประมาณร้อยละ 30
ภูเก็ต จำ�กัด
• ผู้บริหารของบริษัทฯ - ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
ได้แก่ นางภัครา
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
เรืองสิรเดโช ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการ 2. บริษัทฯ มีรายได้
ของบริษทั ครัวการบิน จากการขายวัตถุดิบ
ภูเก็ต จำ�กัด
และการให้บริการ
แก่บริษทั ครัวการบิน
หมายเหตุ
นางภัครา เรืองสิรเดโช ภูเก็ต จำ�กัด
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ - ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2561
• บริษัทฯ ถือหุ้นใน
บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด
ประมาณร้อยละ 30
• ผู้บริหารของบริษัทฯ
ได้แก่ นางสาวปิยาณี
สังข์ทอง ดำ�รง
ตำ�แหน่งรองประธาน
กรรมการ ของบริษทั
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด
แทน นางภัครา
เรืองสิรเดโช
หมายเหตุ
นางภัครา เรืองสิรเดโช
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2561
• บริษัทฯ ถือหุ้นใน
บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จำ�กัด
(มหาชน) ร้อยละ 		
21.80
• กรรมการของบริษทั ฯ
ได้แก่ นายรัฐพล
ภักดีภมู ิ ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการของบริษัท
สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทฯ ซื้อบริการ
ห้องพักจากบริษัท
โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จำ�กัด
สำ�หรับผู้โดยสารของ
บริษัทฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

1. บริษัทฯ ชำ�ระ
ค่าบริการอุปกรณ์
บริการภาคพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
และค่า Engineer
Licence ของบริษัท
สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน)
- ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
- ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

133.28
2.34

79.39
7.95

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1.50
0.04

0.39
0.03
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

19.65
1.62

27.15
0.30

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3.83
0.24

0.06
0.00

นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

• ผู้บริหารของบริษัทฯ 2.บริษัทฯ ให้บริการ
ได้แก่ นายสุเมธ
ด้านธุรกิจการบิน
ดำ�รงชัยธรรม ดำ�รง เช่น ค่าซ่อมบำ�รุง
ตำ�แหน่งกรรมการ
อากาศยาน ค่าซ่อม
ของบริษัท
บำ�รุงอุปกรณ์
สายการบินนกแอร์
ค่าน้ำ�มันเครื่องบิน
จำ�กัด (มหาชน)
เป็นต้น แก่บริษัท
แทนนางอุษณีย์
สายการบินนกแอร์
แสงสิงแก้ว และ
จำ�กัด (มหาชน)
นายวิวัฒน์ ปิยะ
- ยอดรายได้รวม
วิโรจน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง - ยอดลูกหนีค้ งค้าง
กรรมการของบริษัท
สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุ
นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษัท สายการบิน
นกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2561 แทนนางอุษณีย์
แสงสิงแก้ว ที่เกษียณ
อายุจากบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2561
นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ของบริษัท สายการบิน
นกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2561
บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
จำ�กัด
(บริษัทร่วมลงทุน)

• กระทรวงการคลัง 1. บริษัทฯ ซื้อบริการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นำ�ร่อง (Navigation)
ของบริษทั วิทยุการบิน และเช่าอุปกรณ์
แห่งประเทศไทย
สื่อสารจากบริษัท
จำ�กัด และของบริษทั ฯ วิทยุการบินแห่ง
• บริษัทฯ ถือหุ้น
ประเทศไทย จำ�กัด
ประมาณร้อยละ 		 - ยอดค่าใช้จา่ ยรวม
0.90 ในบริษัท
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
วิทยุการบินแห่ง		
ประเทศไทย จำ�กัด 2. บริษัทฯ ขายบัตร
• ผู้บริหารของบริษัทฯ โดยสารเครื่องบิน
ได้แก่ นาวาอากาศตรี และให้บริการขนส่ง
พงษ์ธร เทพกาญจนา แก่บริษทั วิทยุการบิน
ดำ�รงตำ�แหน่ง
แห่งประเทศไทย
กรรมการของ บริษทั
จำ�กัด
วิทยุการบินแห่ง
- ยอดรายได้รวม
ประเทศไทย จำ�กัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

190.18
56.82

142.64
53.14

กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1,544.23
128.39

1,600.60
135.95
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2.02
1.19

19.26
0.17
THAI
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นิติบุคคล/
บริษัทที่อาจ
มีความขัดแย้ง
กองทัพอากาศ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

• กรรมการบริษัทฯ
ได้แก่ พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง ดำ�รง
ตำ�แหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ
ของกองทัพอากาศ
หมายเหตุ
พลอากาศเอก จอม
รุ่งสว่าง ลาออกจาก
กรรมการบริษัทฯ
โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นไป

บริษทั ฯ ให้บริการปรับปรุง
ภายในเครื่องบิน
Airbus 340-500
รวมทั้งซ่อมบำ�รุง
เครื่องบิน เครื่องยนต์
อะไหล่เครื่องบิน
และอื่นๆ ให้แก่
กองทัพอากาศ
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนีค้ งค้าง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุด สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31
วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา
กำ�หนดจากราคาปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำ�หนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

479.71
268.39

506.20
275.02

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีรายการระหว่างกันที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ซึ่งประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ประปา
และโทรศัพท์) ที่บริษัทฯ มีการทำ�รายการกับหน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ทำ�หน้าที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค
ต่างๆ ดังกล่าว เป็นจำ�นวนเงิน 41.35 ล้านบาท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมียอดคงค้าง 2.38 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สำ�หรับการเข้าทำ�รายการระหว่างกันข้างต้นนั้น บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นการดำ�เนินการ
ตามปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ ราคาที่ซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง กำ�หนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ
ทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนดให้กบั บุคคล หรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นีเ้ ป็นไปตามความเหมาะสมของเงือ่ นไข และการใช้ราคาตลาด
ที่อ้างอิงได้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

การเข้าทำ�รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้ดำ�เนินการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัทฯ
ซึ่งมีมาตรการที่รัดกุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ จะไม่มีส่วน
ในการอนุมัติการทำ�รายการ

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วย
ความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง
และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับ
ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน สำ�นักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบการเงินรวม
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้รวม*
ค่าใช้จ่ายรวม

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

200,586
212,192

190,535
193,430

181,446
182,863

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

(11,606)
(11,625)
(11,569)

(2,895)
(2,107)
(2,072)

(1,417)
15
47

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

268,721
248,265
20,456

280,775
248,762
32,013

283,124
249,536
33,588

(ล้านหุ้น)

2,182.77

2,182.77

2,182.77

(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
(5.33)
-

10.00
(0.97)
-

10.00
0.01
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(5.8)
(2.6)
(44.1)
7.4

(1.1)
0.7
(6.3)
5.0

0.03
1.3
0.1
5.0

งบดุล
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้น
จำ�นวนหุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (3)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (4)

อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
(3)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
(4)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ (เงินกู้ยืมระยะสั้น + หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
		 ภายใน 1 ปี) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
* รายได้รวม รวมผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ:

(1)
(2)
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ผลการดำ�เนินงานในรอบ 5 ปี
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
จำ�นวนเครื่องบิน
จำ�นวนชั่วโมงปฏิบัติการบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง (1)
อัตราส่วนการบรรทุก
จำ�นวนผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์ (1)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
จำ�นวนพนักงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

103
(ลำ�)
(ชั่วโมง / ปี) 423,209
(ล้านตัน-กม.) 13,397
9,788
(ล้านตัน-กม.)
73.1
(ร้อยละ)
(พันคน) 24,319
(ล้านที่นั่ง-กม.) 93,131
(ล้านที่นั่ง-กม.) 72,315
77.6
(ร้อยละ)
4,054
(ล้านตัน-กม.)
2,465
(ล้านตัน-กม.)
60.8
(ร้อยละ)
(คน) 22,054
(ล้านบาท) (11,606)

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
370,309
12,346
7,717
62.5
19,096
82,969
57,194
68.9
3,812
2,458
64.5
24,952
(16,738)

นิยามศัพท์ทางด้านการบิน
• ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครื่องบิน คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งรวมคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น้ำ�หนักผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์
คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิต
• ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารคิดเป็น ที่นั่ง-กิโลเมตร คือ จำ�นวนที่นั่งผู้โดยสาร คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารคิดเป็น คน-กิโลเมตร คือ จำ�นวนผู้โดยสาร คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
• ปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภัณฑ์ คูณ ระยะทางบิน
• ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์คิดเป็น ตัน-กิโลเมตร คือ น้ำ�หนักพัสดุภัณฑ์ที่ทำ�การขนส่ง คูณ ระยะทางที่ขนส่ง
• อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เทียบเป็นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภัณฑ์
• ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คือ ปริมาณน้�ำ หนักสูงสุดซึง่ เครือ่ งบินสามารถบรรทุกได้ น้�ำ หนักในทีน่ ี้ หมายถึงน้�ำ หนัก
ผู้โดยสาร สัมภาระเกินพิกัด พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
(1)
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ในปี 2558 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติการคำ�นวณน้�ำ หนักเฉลี่ยผู้โดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage
Allowance) จาก 90 กิโลกรัมต่อคน เป็น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิติของบริษัทฯ สามารถเปรียบเทียบ
กับอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ทำ�การปรับค่าสถิติของปี 2557 ให้เป็นฐานเดียวกันเพื่อ
การเปรียบเทียบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของ บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้พิจารณา
ใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณการอย่างรอบคอบ
สมเหตุสมผล ตลอดจนให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำ คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี 2561 เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไป โดยงบการเงินดังกล่าว
ได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และดำ�รงรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง
โดยได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือ และความถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน รวมทัง้ ประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และการตรวจสอบภายในว่ามีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลที่จะดำ�รงไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนแ้ี ล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า งบการเงินรวมของ บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงิน
เฉพาะบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับ
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอ ใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวัง
และประมาณการอย่างรอบคอบ สมเหตุสมผล รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงอนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินดังกล่าว

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)
ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

จากการดำ�เนินการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมจากสกายแทรกซ์ ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการ
ชั้นประหยัดยอดเยี่ยมของโลก สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม
ของโลก สายการบินที่ให้บริการอาหารสำ�หรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม
และยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ดีที่สุดในโลก
(World Best Airline 2018) ด้วย
คำ�อธิบายผลการดำ�เนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
1. บทสรุปผู้บริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังขยายตัวได้ดี อัตรา
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง
ในขณะที่ เ ขตยู โ รโซน ญี่ ปุ่ น และจี น เริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณ
การเติบโตที่ชะลอลงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจโลก
140
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ยังคงมีพนื้ ฐานทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งจากภาวะการค้าโลก
ที่ยังขยายตัว ถึงแม้ว่าจะเริ่มชะลอตัวลง ราคาน้ำ�มันดิบ
ในตลาดโลกในปี 2561 เฉลีย่ ที่ 69.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
สูงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 30.5

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเป็น
การขยายตัวจากทัง้ การบริโภคและการลงทุนของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน และการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ
การส่งออกในภาพรวมยังคงขยายตัวจากเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าหลักและการค้าโลกที่ยังขยายตัวได้ดี แต่เริ่ม
หดตัวในช่วงปลายไตรมาส 3 และ 4 ของปีนี้ในตลาด
สำ�คัญ เช่น จีน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น สำ�หรับ
ภาคการท่องเทีย่ วยังขยายตัวได้ดตี ามการเติบโตของนักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ โดยจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยในปี 2561 มีจำ�นวน 38.3 ล้านคน เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 7.6% แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
จากปีกอ่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ 8.9% เนือ่ งจากผลกระทบจากเหตุการณ์
อุบตั เิ หตุทางทะเลทีภ่ เู ก็ตส่งผลให้จ�ำ นวนนักท่องเทีย่ วชาวจีน
ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 27.5 ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ทั้งหมด ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 32.0 โดยเป็น
การลดลงต่อเนือ่ งจากเดือนกรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน 2561
แต่เริ่มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนธันวาคม 2561
ในปี 2561 อุตสาหกรรมการบินของโลกยังคงมีแนวโน้ม
ขยายตัว ปริมาณความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารยังเพิม่ ขึน้
ต่อเนือ่ ง แต่แนวโน้มการขยายตัวเริม่ ลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบ
กับปีกอ่ น จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการขนส่ง
ด้านผู้โดยสารในปี 2561 ที่เท่ากับ 6.5% ต่ำ�กว่าปี 2560
ที่ เ ท่ า กั บ 7.6% สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิ จ โลกในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง และราคาบั ต รโดยสาร
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากต้นทุนของสายการบินที่เพิ่มขึ้นจาก
ราคาน้�ำ มันเครือ่ งบินทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ความต้องการ
เดินทางของผูโ้ ดยสารชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามสายการบิน
ในภู มิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีปริมาณการขนส่งผู้ โดยสาร
เติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 8.6 ในขณะที่เส้นทางภายในประเทศ
อินเดียมีอัตราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
สูงสุด 4 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
รวมทั้ ง ระบบเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น 6.1% และมี อั ต รา
การบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่ 81.9% สูงกว่าปีกอ่ นทีเ่ ฉลีย่ 81.4%
ในขณะที่ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า ในภาพรวมยั ง คงเติ บ โตจาก
ปริมาณการค้าโลกที่เพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มการชะลอตัวลง
โดยการเติบโตของปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในปี 2561
อยู่ที่เท่ากับ 3.5% ต่ำ�กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ที่ 9.0% อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในปี 2561 เท่ากับ
49.1% สูงกว่าปีก่อนที่ 45.5%
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยยังคงขยายตัว
ต่ อ เนื่ อ ง จากปั จ จั ย สนั บ สนุ น ได้ แ ก่ การขยายตั ว ของ

เศรษฐกิ จ ไทย การเพิ่ ม ขึ้ น ของจำ � นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
อย่างต่อเนือ่ งถึงแม้วา่ จะมีผลกระทบบ้างจากนักท่องเทีย่ วชาวจีน
ในช่วงครึ่งปีหลัง แผนการขยายธุรกิจของหลายสายการบิน
ทั้งการขยายฝูงบิน การเปิดเส้นทางบินใหม่ และการเพิ่ม
จำ�นวนความถี่ของเที่ยวบินเป็นผลจากการปลดธงแดงของ
ICAO ได้ส�ำ เร็จเมือ่ เดือนตุลาคม 2560 ความคืบหน้าในการ
กลับสู่ Category 1 ของสำ�นักงานบริหารการบินแห่งชาติ
สหรั ฐ ฯ (FAA) และการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ท่าอากาศยานในประเทศไทย ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะที่ 3 และโครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานอู่ ต ะเภา
อย่างไรก็ตามการแข่งขันที่รุนแรง และราคาน้ำ�มันที่ปรับตัว
สูงขึ้นในปีนี้โดยปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี ทำ�ให้ต้นทุน
ในการดำ�เนินงานของสายการบินเพิ่มขึ้น
บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�แผนฟืน้ ฟูธรุ กิจปี 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ผลการดำ�เนินงานมีก�ำ ไรอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน และ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการทีเ่ ทียบเคียง
มาตรฐานชั้นนำ� โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์
หลัก 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การสร้างกำ�ไรจากการเพิ่มรายได้
ควบคุมต้นทุน และนำ�รูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่�ำ
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ 2) การปรั บ ปรุ งหน่ วยธุ ร กิ จ ให้ เป็ นศูนย์
กำ�ไร (Profit Center) ที่เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
และบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น
3) การปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารครบวงจรเพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
4) การนำ� Digital Application มาเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 5) การพัฒนาการบริหาร
งานบุคคลโดยเน้นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
ภาวะผู้นำ�และการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
โดยในปีนี้มีการดำ�เนินการที่สำ�คัญได้แก่
• การพัฒนาประสิทธิภาพในการหารายได้ ได้แก่ การเพิ่ม
รายได้จากผูโ้ ดยสารผ่านระบบ Revenue Management
System (RMS)
• การขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยการร่วมลงนามสัญญา
ความร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) กับสายการบินเซินเจิน้ เพือ่ ขยายเส้นทางบิน
ไปสู่ จุ ด หมายปลายทางในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
อาทิ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว กรุงเทพฯ-เซินเจิน้
และเส้นทางไป-กลับ เซินเจิ้น-ภูเก็ต เป็นต้น และกับ
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ในเส้นทางภายในประเทศ
รวม 10 เส้นทาง และเส้นทางระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง
นอกจากนีย้ งั ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน
บนเทีย่ วบินรหัสร่วมกับบริษทั สายการบินนกแอร์ จำ�กัด
THAI
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(มหาชน) ในเส้นทางบินรอง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ
ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาล
ในการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเมื อ งรอง ในส่ ว นของ
สายการบินไทยสมายล์ ทำ�การบินทดแทนการบินไทย
และทำ�การบินเสริมในจุดบินที่เหมาะสม รวมทั้งขยาย
เส้นทางบินให้ครอบคลุมในภูมภิ าคอาเซียน จีน และอินเดีย
เพือ่ รองรับผูโ้ ดยสารจากทัว่ โลกให้สามารถเดินทางเชือ่ มต่อ
เที่ยวบินได้หลากหลายและสะดวกสบาย อีกทั้งยังเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้กบั เครือข่ายเส้นทางบิน เพิม่ ศักยภาพ
ในการขายและรองรับการขยายตัวของตลาด
ดำ � เนิ น การขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ มี ค วามจำ � เป็ น
ในการใช้งาน โดยการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก เมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยรับรู้
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ทั้งสิ้นจำ�นวนประมาณ
763 ล้านบาท
ดำ�เนินการขายหุน้ ในบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 22.5 ล้านหุน้ ซึง่ คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้น 24% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุ้นละ
41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน 922.5 ล้านบาท โดยรับรู้
กำ�ไรจำ�นวน 657 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทาง
การดำ�เนินการขายหุ้นบริษัทร่วมลงทุนที่ไม่สอดคล้อง
หรือสนับสนุนการดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ
ตลอดจนผลการดำ�เนินงานและการจ่ายผลตอบแทน
ให้บริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา
บริษทั ฯ ได้ทบทวนแผนการจัดหาเครือ่ งบินปี 2561-2565
ตามโครงการจัดหาเครือ่ งบินบริษทั ฯ ปี 2562 - 2567 ซึง่ เป็น
การจั ด หาเพื่ อ ทดแทนเครื่ อ งบิ น เก่ า ที่ มี อ ายุ ใ ช้ ง าน
มากกว่า 20 ปี โดยมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้
คำ�แนะนำ�ในเรือ่ งเส้นทางบินและฝูงบิน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตลาดและการใช้งานจริง ทัง้ นีแ้ ผนการจัดหา
เครือ่ งบินปี 2562-2567 ได้ผา่ นความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2562 และอยูร่ ะหว่าง
การดำ�เนินการตามขั้นตอนการเสนอขออนุมัติต่อไป
การเพิ่มศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื่องบินใหม่
แบบแอร์บสั A350-900 รวม 5 ลำ� ประกอบด้วยเครือ่ งบิน
เช่าการเงินจำ�นวน 2 ลำ� และเครื่องบินเช่าดำ�เนินงาน
จำ�นวน 3 ลำ� สำ�หรับให้บริการในเส้นทางข้ามทวีปและ
เส้นทางภูมิภาค และดำ�เนินการติดตั้ง Crew Rest
และระบบสื่อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC)
บนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 แล้วเสร็จจำ�นวน 4 ลำ�
การร่ ว มลงนามกั บ กองทั พ เรื อ และสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น
ว่าด้วยการให้สทิ ธิแก่บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง
อากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) เพื่อประกอบ
กิ จ การบนพื้ น ที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อู่ ต ะเภา
ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ เ ขตส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ทั้ ง นี้ เป็ น
การดำ�เนินการในลำ�ดับถัดมาต่อจากการจัดทำ�รายงาน
การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ โ ครงการศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง
อากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งจะใช้นำ�ไปประกอบการเสนอ
ขอความเห็นชอบในหลักการของโครงการศูนย์ซอ่ มบำ�รุง
อากาศยานอู่ ต ะเภาจากคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างหน่วยงานภาครัฐกับการบินไทย
อันจะนำ�ไปสูก่ ารจัดตัง้ ศูนย์ซอ่ มบำ�รุงอากาศยานอูต่ ะเภา
ซึ่งเป็นโครงการนำ�ร่องในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก และเป็นโครงการสำ�คัญยิ่งของ
ประเทศไทย
• การลงนามข้ อ ตกลงร่ ว มทุ น ก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง
อากาศยานอูต่ ะเภา (MRO) เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561
เพื่อเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำ�รุงอากาศยานที่ทันสมัย
ระดั บ โลก นอกจากนี้ ยั ง ได้ ล งนามความร่ ว มมื อ
การพั ฒ นาศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง เครื่ อ งยนต์ อ ากาศยาน
ของการบินไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำ�รุง
เครื่องยนต์อากาศยานของการบินไทยแบบครบวงจร
ซึ่ ง นอกจากรองรั บ การซ่ อ มบำ � รุ ง เครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ กั บ
เครื่องบินในฝูงบินของบริษัทฯ แล้ว ยังสามารถรองรับ
การซ่อมบำ�รุงเครื่องยนต์ของเครื่องบินของสายการบิน
ลูกค้าได้ด้วย
• การเปิดโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent
XWB แห่งแรกของโลกร่วมกับ บริษัท โรลส์ รอยซ์
เมื่ อ วั น ที่ 6 กั น ยายน 2561 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ทำ � การวิ จั ย และพั ฒ นาเครื่ อ งยนต์ โ รลส์ รอยซ์
รุ่ น Trent XWB-97 ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งยนต์ รุ่ น ล่ า สุ ด
ที่ถูกนำ�มาใช้งานเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบิน
กับเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-1000 ทั้งนี้โครงการ
ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB ดังกล่าว
ข้างต้น เป็นความร่วมมือในรูปแบบใหม่ครัง้ แรกของโลก
ระหว่างการบินไทยและบริษัท โรลส์ รอยซ์ ในการวิจัย
และพัฒนาเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักร
ซึ่งบริษัท โรลส์ รอยซ์ ไม่เคยร่วมมือกับแหล่งซ่อมใด
มาก่อน อาคารทดสอบสมรรถนะเครือ่ งยนต์อากาศยาน
(Test Cell) ของฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน
ฝ่ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง จึงนับเป็นศูนย์ซ่อม

อากาศยานแห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท
โรลส์ รอยซ์ โดยโครงการนี้เป็นแผนปฏิบัติการกลยุทธ์
ปี 2561-2562 เพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ ในอนาคต และ
ยังเป็นการร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง
ในอุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย
• การประกาศความร่ ว มมื อ ของพั น ธมิ ต รรั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
(ทอท.) และ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งจะ
ช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยทั้ง 3 รัฐวิสาหกิจ
พร้อมให้การสนับสนุนและทำ�งานร่วมกับการบินไทย
ในหลายๆ ด้านได้แก่
-- ด้ า นธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น รายได้ ห ลั ก ของ
ประเทศ โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวเมืองรอง จะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจ
การบิ น รวมทั้ ง สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ทุ ก ภาคส่ ว นในประเทศ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สามารถ
นำ � นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลกเข้ า สู่ เ มื อ งรอง
โดย ททท. สามารถสนับสนุนทางด้านโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
-- ด้ า นอุ ต สาหกรรมการบิ น ในฐานะสายการบิ น
แห่งชาติ ที่มีเที่ยวบินเข้า-ออก ที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมมิ ากทีส่ ดุ การได้ผนึกกำ�ลังร่วมกับ ทอท.
จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการขนส่งทางอากาศที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้
-- ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารในยุ ค ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น
ยุ ท ธศาสตร์ ไ ทยแลนด์ 4.0 โดยการสนั บ สนุ น
ในเรื่อง Big Data โดยการบินไทย ททท. ทอท.
และธนาคารกรุงไทย ร่วมพัฒนาข้อมูลในส่วนของ
นักท่องเทีย่ ว และพัฒนาด้าน Payment Gateway
ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการขายให้บริษทั ฯ ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว
• การปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 จำ�นวน
2 ลำ� และดำ�เนินการขายเครือ่ งบินทีป่ ลดระวางแล้ว 2 ลำ�
ได้แก่ แอร์บัส A330-300 จำ�นวน 1 ลำ� และโบอิ้ง
737-400 จำ�นวน 1 ลำ�
• การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ค รั้ ง ที่ 1/2561 และ
ครั้งที่ 2/2561 รวมจำ�นวน 13,000 ล้านบาท เมื่อวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561 และ 16 สิงหาคม 2561 ตามลำ�ดับ
ระยะเวลา 1-15 ปี เพื่อชำ�ระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ
และหรือคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงิน
ที่สูงกว่า และหรือลงทุนในสินทรัพย์ และหรือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ได้มีมติแต่งตั้งนายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2561 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ จากผลสำ�เร็จของการดำ�เนินการปรับปรุงการบริการ
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล TTG Travel
Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยได้รางวัล
สายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best
South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี โดย
ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก
จากสกายแทรกซ์ประจำ�ปี 2561 ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล
อันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มของโลก
(World’s Best Economy Class) และรางวัลอันดับ 1
สายการบินที่ให้บริการอาหารสำ�หรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม
(Best Economy Class Onboard Catering) โดยทั้งสอง
รางวัลได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล
อันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการสปาเลาจน์ยอดเยีย่ มของโลก
(World’s Best Airline Lounge Spa) ซึ่งได้รับต่อเนื่อง
กันเป็นปีที่ 4 รวมทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10
สายการบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airline 2018)
เป็นต้น ประกอบกับสายการบินไทยสมายล์ ยังได้รบั รางวัลใหญ่
จาก Trip Advisor ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้แก่สายการบิน
ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย (Best Airline in
Thailand) และสายการบิ น ยอดเยี่ ย มในภู มิ ภ าคเอเชี ย
(Best Regional Airline in Asia)
ในปี 2561 บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้รับมอบ
เครือ่ งบินใหม่จ�ำ นวน 5 ลำ� และปลดระวางเครือ่ งบินแบบโบอิง้
737-400 จำ�นวน 2 ลำ� ทำ�ให้ฝงู บินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำ�นวน 103 ลำ� สูงกว่า ณ สิ้นปี
ก่อน 3 ลำ� โดยมีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน 12.0
ชัว่ โมง เท่ากับปีกอ่ น มีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASK)
เพิ่มขึ้น 2.9% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น
1.0% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor)
เฉลี่ย 77.6% ต่�ำ กว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 79.2% โดยมีจ�ำ นวน
ผู้โดยสารที่ทำ�การขนส่ง รวมทั้งสิ้น 24.3 ล้านคน ลดลง
จากปีก่อน 1.0%
ทั้งนี้ จากเหตุการณ์เครื่องยนต์โรลส์รอยซ์ TRENT1000
ที่ติดตั้งกับเครื่องบินโบอิ้ง 787-8 และ 787-9 ที่บริษัทฯ
มีอยูใ่ นฝูงบินรวม 8 ลำ� และ TRENT 900 ทีต่ ดิ ตัง้ กับเครือ่ งบิน
แอร์ บั ส A380-800 ที่ บ ริ ษั ท ฯ มี อ ยู่ ใ นฝู ง บิ น จำ � นวน
6 ลำ� ประสบปัญหาตัวใบพัด (Turbine Blade) เกิดรอยร้าวและ
แตกในเครื่องยนต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
THAI
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การปฏิบตั กิ ารบิน ทัง้ นีเ้ ป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่
ปี 2560 และเกิดขึ้นกับสายการบินทั่วโลกที่ใช้เครื่องยนต์
รุน่ ดังกล่าว ทำ�ให้บริษทั ฯ ต้องทยอยสลับจอดเครือ่ งบินโบอิง้
787-8, 787-9 และแอร์บัส A380-800 เพื่อถอดเครื่องยนต์
ส่งไปซ่อม โดยส่งผลกระทบกับตารางบินโดยเฉพาะตารางบิน
ภาคฤดูหนาว (28 ตุลาคม 2561-30 มีนาคม 2562)
บริษัทฯ ได้ทำ�การปรับตารางบินและความถี่ของเที่ยวบิน
ให้สอดคล้องกับจำ�นวนเครือ่ งบินทีม่ อี ยู่ ทัง้ นีจ้ ากเหตุการณ์
ดังกล่าวมีผลกระทบกับการบริการทำ�ให้เกิดเที่ยวบินล่าช้า
เกิดค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการหารายได้
ตามแผนทีว่ างไว้ ทัง้ นี้ ณ 31 ธันวาคม 2561 เครือ่ งบินโบอิง้
787-9 และแอร์บัส A380-800 ทำ�การบินได้ตามปกติแล้ว
คงเหลือเครือ่ งบินโบอิง้ 787-8 จำ�นวน 4 ลำ� ทีต่ อ้ งจอดเพือ่
นำ�เครื่องยนต์ไปส่งซ่อม
ในปี 2561 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยังคงรุนแรง
ราคาน้ำ � มั น ในตลาดโลกที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยปรั บ ตั ว สู ง สุ ด
ในรอบ 4 ปี การปรับประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครือ่ งบิน
และเครื่องยนต์อะไหล่จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 ของ
มูลค่าต้นทุนเริม่ แรก ประกอบกับค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน
ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยประจำ�ปี 2561 ขาดทุนจากการดำ�เนินงาน 9,058
ล้านบาท ในขณะทีป่ กี อ่ นมีก�ำ ไร 2,856 ล้านบาท โดยมีรายได้
รวมจำ�นวน 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,554 ล้านบาท
(3.9%) ทั้งจากรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน
รายได้ ค่ า ระวางขนส่ ง และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ รายได้ จ าก
การบริการอื่นๆ และรายได้อื่นๆ แต่มีค่าใช้จ่ายรวมจำ�นวน
208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,468 ล้านบาท (10.3%)
เป็นผลจากค่าน้ำ�มันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 9,881 ล้านบาท
(19.7%) จากราคาน้ำ�มันเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 30.1% ถึงแม้ว่าจะมี
การบริหารความเสี่ยงราคาน้ำ�มันได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนก็ตาม
ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานไม่รวมน้�ำ มันสูงขึน้ 9,802 ล้านบาท
(7.3%) สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากค่ า ซ่ อ มแซมและซ่ อ มบำ � รุ ง
อากาศยาน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
ประกอบกับปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้
ขณะทีม่ ตี น้ ทุนทางการเงิน-สุทธิ ลดลง 215 ล้านบาท (4.7%)
จากการบริหารเงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงิน
ต่อเนื่องจากปีก่อน
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบินจำ�นวน 3,459 ล้านบาท
ขณะทีม่ กี �ำ ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ 911
ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการตีมูลค่าหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยขาดทุนสุทธิ
11,569 ล้ า นบาท โดยเป็ น ขาดทุ น สุ ท ธิ ส่ ว นที่ เ ป็ น ของ
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บริษทั ใหญ่ 11,625 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุน้ 5.33 บาท
ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น 0.97 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำ�ไรก่อนหักต้นทุนทาง
การเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน(EBITDA) จำ�นวน
14,494 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน 9,551 ล้านบาท (39.7%)
โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 7.3% เปรียบเทียบกับ
ปีก่อนที่เท่ากับ 12.5%

2. คำ�อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานปี 2561
ในปี 2561 บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มีการเปลีย่ นแปลง
ทางบัญชีดังนี้
• การทบทวนมูลค่าคงเหลือของเครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์
อะไหล่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และได้เปลี่ยนแปลง
ประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์
อะไหล่ จากเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าต้นทุน
เริ่ ม แรกโดยอาศั ย ข้ อ มู ล ราคาขายเครื่ อ งบิ น ในอดี ต
และข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาเครื่องบิน
ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในอุ ต สาหกรรมการบิ น และ
การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการบิน จากการเปลีย่ นแปลง
ดั ง กล่ า วทำ � ให้ ค่ า เสื่ อ มราคาของเครื่ อ งบิ น และ
เครือ่ งยนต์อะไหล่ในปี 2561 เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 3,129 ล้านบาท
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.9)
• การทบทวนระยะเวลาการรับรู้บัตรโดยสารที่จำ�หน่ายแล้ว
แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก ารจากเดิ ม รั บ รู้ เ ป็ น รายได้ เ มื่ อ
บัตรโดยสารมีอายุเกินกว่า 24 เดือน เป็น 15 เดือน
นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร ทำ�ให้รายได้ค่าโดยสาร
สำ�หรับปี 2561 เพิ่มขึ้น 1,028 ล้านบาท (รายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.37)
งบการเงิ น รวมของปี 2561 ประกอบด้ ว ยงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย 5 บริษัท
ได้แก่ 1) บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
2) บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำ�กัด 3) บริษัท ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จำ�กัด 4) บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำ�กัด และ
5) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท

เปลี่ยนแปลง

2561

2560

รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
- รายได้การบริการอื่นๆ
- อื่นๆ

199,500
160,255
22,340
13,370
3,535

191,946
157,475
20,272
12,111
2,088

+7,554
+2,780
+2,068
+1,259
+1,447

+3.9
+1.8
+10.2
+10.4
+69.3

ค่าใช้จ่ายรวม
- ค่าน้ำ�มันเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานไม่รวมน้ำ�มัน
- ต้นทุนทางการเงินสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินเช่าดำ�เนินงาน
หัก ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
บวก กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

208,558
60,096
144,130
4,332
(9,058)
3,459
911

189,090
50,215
134,328
4,547
2,856
550
429
3,191
(1,581)

+19,468
+9,881
+9,802
-215
-11,914
-550
-429
+268
+2,492

+10.3
+19.7
+7.3
-4.7
-417.2
-100.0
-100.0
+8.4
+157.6

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ขาดทุนต่อหุ้น
(บาท)
ข้อมูลการดำ�เนินงานที่ส�ำ คัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จำ�นวนผู้โดยสาร
(ล้านคน)
ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
(ล้านที่นั่ง-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
(%)
รายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์
(%)
น้ำ�หนักพัสดุภัณฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-ก.ม.)
เครื่องบินที่ใช้ด�ำ เนินงาน ณ 31 ธ.ค.		
(ลำ�)
ชั่วโมงปฏิบัติการบิน		
(ชั่วโมง)
อัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินเฉลี่ย
(ชั่วโมง/ลำ�/วัน)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
1 USD : THB
1 EUR : THB
100 JPY : THB
ราคาน้�ำ มันเฉลี่ย		
(USD/BBL)

(11,606)
(11,569)
(11,625)
(5.33)

(2,895)
(2,072)
(2,107)
(0.97)

-8,711
-9,497
-9,518
-4.36

-300.9
-458.3
-451.7
-449.5

14,494
24.32
93,131
72,315
77.6
2.19
4,054
2,465
60.8
685,244
8.51
103
423,209
12.0

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

-9,551
-0.24
+2,633
+681

+30,329
+0.53
+3
+14,185
-

-39.7
-1.0
+2.9
+1.0
-1.6
+0.9
+5.8
+3.7
-1.2
+4.6
+6.6
+3.0
+3.5
-

32.3107
38.1513
29.2571
91.72

33.9380
38.2778
30.2696
70.48

-1.6273
-0.1265
-1.0125
+21.24

-4.8
-0.3
-3.3
+30.1

ล้านบาท

+0.02
+222
+88

หมายเหตุ: 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน)

%

THAI

145

รายได้

การบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ 77.6%
ต่ำ�กว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 79.2%

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น
7,554 ล้านบาท (3.9%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้

• รายได้จากผู้โดยสารต่อหน่วย (รวมค่าธรรมเนียม
ชดเชยค่าน้�ำ มันและค่าเบีย้ ประกันภัย) เฉลีย่ เท่ากับ
2.19 บาท/RPK สูงกว่าปีก่อน 0.02 บาท (0.9%)
ทำ�ให้รายได้จากผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 1,450 ล้านบาท
โดยมีผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทโดยเฉพาะ
เมือ่ เทียบกับสกุลเงินทีเ่ ป็นรายได้หลัก ได้แก่ เงินเยน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลีย
ทำ�ให้รายได้เมื่อคิดเป็นเงินบาทลดลง 0.06 บาท/
RPK หรือประมาณ 4,685 ล้านบาท หากไม่รวม
ผลของอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อหน่วยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% หรือประมาณ
5,785 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปรับเพิม่ อัตรา
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้�ำ มัน (Fuel Surcharge)
เนื่องจากราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้น

•  รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำ หนักส่วนเกิน
รายได้ จ ากค่ า โดยสารและน้ำ � หนั ก ส่ ว นเกิ น มี จำ � นวน
160,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,780 ล้านบาท (1.8%)
สาเหตุหลักเกิดจาก
• ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เพิม่ ขึน้ 1.0% คิดเป็นเงิน
ประมาณ 1,480 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในเส้นทางข้ามทวีป
และเส้นทางภูมิภาคเอเชียสายใต้และสายตะวันตก
รวมถึ ง เส้ น ทางบิ น ของสายการบิ น ไทยสมายล์
แต่ลดลงเส้นทางภูมภิ าคเอเชียสายเหนือ สายอินโดจีน
และสายตะวันออกกลาง รวมทั้งในเส้นทางภายใน
ประเทศ ในขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ป ริ ม าณการผลิ ต
ด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 2.9% ส่งผลให้อัตราส่วน

ตารางแสดงข้อมูลการดำ�เนินงานด้านการขนส่งผู้โดยสาร จำ�แนกตามภูมิภาค – บริษัทฯ และบริษัทย่อย
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ง
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ

+3.5
+4.0
-8.7

+1.2
+1.6
-7.5

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
2561

2560

75.2
80.6
75.3

76.9
82.5
74.2

ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน จำ�แนกตามภูมิภาค – บริษัทฯ และบริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เที่ยวบินแบบไม่ประจำ�
รวมรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน

88,430
61,221
9,854
750

86,322
59,263
11,633
257

+2,108
+1,958
-1,779
+493

+2.4
+3.3
-15.3
+191.8

160,255

157,475

+2,780

+1.8

• รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกินสำ�หรับเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย มีจำ�นวน 88,430 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 2,108 ล้านบาท (2.4%) โดยในปี 2561 บริษัทฯ เพิ่มเที่ยวบินและความถี่ในเส้นทางที่มีปริมาณ
ผู้โดยสารหนาแน่น เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว
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กรุงเทพฯ-ซัปโปโร และกรุงเทพฯ-ปูซาน เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ได้ ย กเลิ ก เส้ น ทางบิ น
กรุงเทพฯ-เตหะราน ประเทศอิหร่านเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2561 ในส่วนของสายการบินไทยสมายล์
ได้ ย กเลิ ก ทำ � การบิ น เส้ น ทาง ภู เ ก็ ต -กวางโจว
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยเปลี่ยนทำ�การบิน
เส้นทาง กรุงเทพ-กวางโจว ทดแทน เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2561 และเพิ่มจุดบินใหม่ไปยังฮ่องกง
โดยทำ � การบิ น ทดแทนการบิ น ไทยในเส้ น ทาง
ภูเก็ต-ฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ส่งผลให้
ปริ ม าณการผลิ ต ด้ า นผู้ โ ดยสารเพิ่ ม ขึ้ น 3.5%
อย่ า งไรก็ ต ามผลกระทบจากการชะลอตั ว อย่ า ง
รุนแรงของตลาดท่องเที่ยวจีนต่อเนื่องมาตั้งแต่
เดือน กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้ปริมาณการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ เพียง 1.2% อัตราส่วนการบรรทุก
ผูโ้ ดยสารลดลงจาก 76.9% ในปี 2560 เป็น 75.2%
ในปี นี้ แต่ ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ หน่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น 1.2%
สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียม
ชดเชยค่าน้ำ�มัน (Fuel Surcharge)
• รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกินสำ�หรับ
เส้นทางบินข้ามทวีป มีจ�ำ นวน 61,221 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีก่อน 1,958 ล้านบาท (3.3%) โดยมีปริมาณ
การผลิตด้านผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 4.0% สาเหตุหลัก
เกิ ด จากการเปิ ด เส้ น ทางบิ น ตรงสู่ ก รุ ง เวี ย นนา
สาธารณรัฐออสเตรีย เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ถึงแม้ว่าได้ปรับลดเที่ยวบินในเส้นทางออสเตรเลีย
ได้ แ ก่ เส้ น ทางไปกลั บ กรุ ง เทพฯ-ซิ ด นี ย์ และ
กรุงเทพฯ-บริสเบน ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้
1.6% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารลดลงจาก
82.5% ในปี 2560 เป็น 80.6% ในปีนี้ ขณะที่ราย
ได้เฉลีย่ ต่อหน่วยเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นประมาณ 1.7%
สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียม
ชดเชยค่าน้ำ�มัน (Fuel Surcharge)
• รายได้คา่ โดยสารและค่าน้�ำ หนักส่วนเกินสำ�หรับเส้น
ทางบินภายในประเทศ มีจ�ำ นวน 9,854 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 1,779 ล้านบาท (15.3%) โดยมี
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 8.7% ปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสารลดลง 7.5% และรายได้เฉลี่ย
ต่อหน่วยลดลง 8.6% จากการแข่งขันในตลาด
จากสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ำ � ที่ มี ก ารลดราคาและ
แย่งส่วนแบ่งตลาด บริษทั ฯ ยกเลิกทำ�การบินไปยัง
เกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความ
ร่วมมือระหว่างกันบนเที่ยวบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ในทุกเที่ยวบินของเส้นทางนี้ ทั้งนี้อัตราส่วนการ
บรรทุ ก ผู้ โ ดยสารในเส้ น ทางบิ น ภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นจาก 74.2% ในปี 2560 เป็น 75.3% ในปีนี้

•  รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์มจี �ำ นวน
22,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,068 ล้านบาท (10.2%)
เป็นผลจากรายได้จากพัสดุภัณฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย (รวม
ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้�ำ มัน) เท่ากับ 8.51 บาท เพิม่ ขึน้
0.53 บาท (6.6%) หรือประมาณ 1,310 ล้านบาท ประกอบกับ
มี ป ริ ม าณการขนส่ ง พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ (Revenue Freight
Ton-Kilometers : RFTK) เพิ่มขึ้น 3.7% คิดเป็นเงิน
ประมาณ 702 ล้านบาท จากภาคการส่งออกที่ยังดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ถึงแม้ว่าจะเริ่มชะลอตัวลง
ทำ�ให้มีอัตราส่วนการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (Freight Load
Factor) เฉลี่ย 60.8% ลดลงจากปีก่อนที่เฉลี่ย 62.0%
แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 49.1%

•  รายได้การบริการอื่นๆ
ประกอบด้วยรายได้จากหน่วยธุรกิจ ได้แก่การบริการ
ภาคพื้น ครัวการบิน การบริการคลังสินค้า และรายได้
จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ มีจำ�นวน 13,370 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,259 ล้านบาท (10.4%) สาเหตุหลัก
เกิ ด จากรายได้ จ ากทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ สู ง กว่ า ปี ก่ อ น
โดยรายได้ จ ากการบริ ก ารภาคพื้ น และรายได้ จ าก
ครัวการบิน สูงกว่าปีกอ่ นจากจำ�นวนเทีย่ วบินสายการบิน
ลูกค้าทีส่ งู ขึน้ และรายได้จากการให้บริการด้านคลังสินค้า
เพิม่ ขึน้ จากปริมาณการขนส่งสินค้าทีส่ งู กว่าปีกอ่ น รวมทัง้
รายได้จากการให้บริการซ่อมบำ�รุงอากาศยานสูงกว่า
ปีก่อนอีกด้วย

•  รายได้อื่นๆ
มีจ�ำ นวน 3,535 ล้านบาท สูงกว่าปีกอ่ น 1,447 ล้านบาท
(69.3%) สาเหตุหลักจากกำ�ไรจากการขายหุ้นในบริษัท
โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 657
ล้านบาท และกำ�ไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน
และต่างประเทศ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่เมืองซิดนีย์
ประเทศออสเตรเลีย เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก
และเมืองมาดริด ประเทศสเปน และอสังหาริมทรัพย์
ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งสิ้นประมาณ 763 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่าย
ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมจำ�นวน
208,558 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,468 ล้านบาท (10.3%)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•  ค่าน�้ำ มันเครื่องบิน
จำ�นวน 60,096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.8 ของ
ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
26.6 จำ�นวน 9,881 ล้านบาท (19.7%) สาเหตุหลัก
จากราคาน้ำ�มันเครื่องบินเฉลี่ยสูงกว่าปีก่อน 30.1%

ถึงแม้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าทำ�ให้คา่ น้�ำ มัน
เมือ่ คำ�นวณเป็นเงินบาทลดลง และมีรายได้ในการบริหาร
ความเสี่ยงราคาน้�ำ มัน 1,899 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน
1,596 ล้านบาท

•  ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานไม่รวมน้ำ�มัน
มีจำ�นวน 144,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,802 ล้านบาท
(7.3%) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานไม่รวมน้ำ�มัน

2561

30,875
22,165
5,630
20,088
19,045
15,017
9,111
10,843
590
10,243
523
144,130

• ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ย
บุคลากร ผลประโยชน์พนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร
และกรรมการมีจ�ำ นวน 30,875 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,173
ล้านบาท (3.9%) จากการปรับขึ้นเงินเดือนประจำ�ปี
ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จา่ ยเงินชดเชยวัดลาหยุดพักผ่อน
ที่ไม่ได้ใช้ (Vacation Compensation) เพิ่มขึ้น
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการ
การบิน ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ และค่าสินค้า
และพัสดุใช้ไปมีจำ�นวนรวม 36,906 ล้านบาท ลดลง
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AR 2018

% ของ
ค่าใช้จ่ายรวม

21.4
15.4
3.9
14.0
13.2
10.4
6.3
7.5
0.4
7.1
0.4

2560

% ของ
ค่าใช้จ่ายรวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

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

+1,173
-189
+26
+2,841
+2,023
+3,735
+102
-372
+78
+24
+361

+3.9
-0.8
+0.5
+16.5
+11.9
+33.1
+1.1
-3.3
+15.2
+0.2
+222.8

100.0 134,328

100.0

+9,802

+7.3

61 ล้านบาท (0.2%) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่า
ของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร เยน และ
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งทำ�ให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ
810 ล้านบาท (ผลกระทบเฉพาะบริษทั การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน)) หากไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบินจะเพิ่มขึ้น 749 ล้านบาท
จากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น
ในเส้นทางภูมิภาคเอเชีย และเส้นทางข้ามทวีป

•

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำ�รุงอากาศยานมีจ�ำ นวน 20,088
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,841 ล้านบาท (16.5%) สาเหตุหลัก
เกิ ด จากการปรั บ ประมาณการค่ า ซ่ อ มใหญ่ ข อง
เครือ่ งยนต์ GE90 สำ�หรับเครือ่ งบิน B777-300ER เพิม่ ขึน้
ตามการใช้ ง านจริ ง ซึ่ ง ทำ � ให้ เ ครื่ อ งยนต์ ถึ ง กำ � หนด
ส่งซ่อมเร็วกว่าทีก่ �ำ หนดไว้เดิม ประกอบกับอัตราค่าซ่อม
โดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีก่อน ถึงแม้ว่าการแข็งค่าของ
เงินบาทเมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำ�ให้คา่ ซ่อมแซม
และซ่อมบำ�รุงอากาศยานลดลงได้ส่วนหนึ่งก็ตาม

• ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำ�หน่ายมีจ�ำ นวน 19,045 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 2,023 ล้านบาท (11.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การเปลีย่ นประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครือ่ งบินและ
เครื่องยนต์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทำ�ให้ค่าเสื่อมราคา
ในปี 2561 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 3,129 ล้านบาท หากไม่รวม
รายการดั ง กล่ า วค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จำ � หน่ า ย
จะลดลง 1,106 ล้านบาท เป็นผลจากมีเครื่องบิน
และที่ นั่ ง เครื่ อ งบิ น รวมทั้ ง ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่ มี ก ารคิ ด
ค่าเสือ่ มราคาเต็มจำ�นวนแล้ว ถึงแม้วา่ จะรับมอบเครือ่ ง
บินภายใต้สัญญาเช่าการเงินแบบแอร์บัส A350-900
จำ�นวน 2 ลำ� โดยรับมอบในไตรมาส 1 ของปี 2561
จำ�นวน 1 ลำ� และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำ�นวน 1 ลำ�
• ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่ มีจ�ำ นวน 15,017 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 3,735 ล้านบาท (33.1%) เนือ่ งจากการรับมอบ
เครือ่ งบินเช่าดำ�เนินงานรวม 8 ลำ� โดยเป็นการรับมอบ
ในปี 2560 จำ�นวน 5 ลำ� ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บัส
A350-900 จำ�นวน 3 ลำ� และโบอิง้ 787-9 จำ�นวน 2 ลำ�
ในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2560 และรับมอบเครือ่ งบิน
แบบแอร์บัส A350-900 จำ�นวน 3 ลำ� ในไตรมาส 1
ของปี 2561 ถึงแม้วา่ จะส่งคืนเครือ่ งบินเช่าดำ�เนินงานแบบ
แอร์บัส A330-300 จำ�นวน 2 ลำ� ประกอบกับเงินบาท
แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำ�ให้ค่าเช่า
ลดลงได้ส่วนหนึ่งก็ตาม
• ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการขายและโฆษณา มีจ�ำ นวน 10,843
ล้านบาท ลดลง 372 ล้านบาท (3.3%) ประกอบด้วย
-- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายจำ�นวน 9,825 ล้านบาท
ลดลง 370 ล้านบาท (3.6%) สาเหตุหลักเกิดจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการสำ � รองที่ นั่ ง ต่ำ � กว่ า ปี ก่ อ นจาก
จำ�นวนการสำ�รองที่นั่งต่ำ�กว่าปีก่อนตามจำ�นวน
ผู้ โ ดยสารที่ ล ดลง ประกอบกั บ เงิ น บาทแข็ ง ค่ า
เมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำ�ให้คา่ ใช้จา่ ยเมือ่
คำ�นวณเป็นเงินบาทลดลง นอกจากนี้ เป็นผลจาก

การเจรจาเปลี่ ย นวิ ธี ก ารเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในส่วนของ Altea System Usage จากเดิมเรียกเก็บ
ตามจำ�นวนทีใ่ ช้เกินกว่าทีก่ �ำ หนดเป็นเรียกเก็บแบบ
เหมาจ่าย ทำ�ให้สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการสำ�รอง
ที่นั่งได้ส่วนหนึ่ง
-- ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการโฆษณาจำ�นวน 1,018 ล้านบาท
ลดลง 2 ล้านบาท (0.2%)
• ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีจำ�นวน
523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361 ล้านบาท (222.8%)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
-- ส่วนแบ่งกำ�ไรใน บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำ�กัด
19 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท
-- ส่ ว นแบ่ ง กำ � ไรใน บริ ษั ท โรงแรมรอยั ล ออคิ ด
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) 14 ล้านบาท ลดลง
17 ล้านบาท จากการขายหุ้นทั้งจำ�นวนโดยได้
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
-- ส่วนแบ่งกำ�ไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำ�กัด 37 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท
-- ส่วนแบ่งกำ�ไรใน บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชัน่ แนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จำ�กัด 24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
11 ล้านบาท
-- ส่วนแบ่งกำ�ไรใน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
16 ล้านบาท
-- ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน) 868 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 318 ล้านบาท

•  ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
มีจำ�นวน 4,332 ล้านบาท ลดลง 215 ล้านบาท (4.7%)
สาเหตุหลักเกิดจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมโดยใช้
เครื่องมือทางการเงินต่อเนื่องจากปีก่อนทำ�ให้ต้นทุน
ทางการเงิน (Cost of Fund) ลดลงร้อยละ 0.60
โดยเงินกูเ้ ฉลีย่ ของบริษทั ฯ ลดลง 5% จาก 166 พันล้านบาท
ในปี 2560 เป็น 157 พันล้านบาทในปี 2561 นอกจากนี้
ยังมีผลจากการที่เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักของหนี้สินระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำ�ให้ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อคำ�นวณเป็น
เงินบาทมียอดลดลง อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงิน
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ลดลงเพี ย ง 4.5% เนื่ อ งจากเงิ น กู้ ส่ ว นหนึ่ ง มี อั ต รา
ดอกเบีย้ เป็นแบบลอยตัวทีม่ กี ารปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนือ่ งมา
ตลอดปี 2561 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ
39 ของเงินกู้หลังการทำ�ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน
มีจ�ำ นวน 3,459 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 268 ล้านบาท (8.4%)
ประกอบด้วย
-- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินจำ�นวน 3,150
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 429 ล้านบาท โดยในปีนตี้ งั้ ด้อยค่า
เครือ่ งบิน รวม 19 ลำ� ประกอบด้วยเครือ่ งบินแอร์บสั
A300-600 จำ�นวน 1 ลำ� A330-300 จำ�นวน 3 ลำ�
A340-500 3 ลำ � A340-600 6 ลำ � และ
โบอิ้ง 747-400 2 ลำ� และ 737-400 4 ลำ� รวม
3,064 ล้านบาท โดยราคาอ้างอิงจากผู้ประเมิน
ราคามาตรฐานของเครื่องบินแอร์บัส A340-500
และ A340-600 ลดลงอย่างมากจึงมีการตัง้ ด้อยค่า

ทีส่ งู ขึน้ นอกจากนีต้ งั้ สำ�รองด้อยค่าของเครือ่ งยนต์
อะไหล่ รวม 10 เครื่องยนต์ ประมาณ 86 ล้านบาท
-- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำ�นวน 309
ล้านบาท ลดลง 161 ล้านบาท เนือ่ งจากมีการสำ�รอง
ด้อยค่าอะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนที่เสียหายและ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปีก่อน
กำ � ไรจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
911 ล้านบาท ประกอบด้วย กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized FX Gain)
816 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับยอดเงินกู้และสินทรัพย์
หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ณ วันสิ้นงวด
จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์
สหรัฐฯ และเงินยูโร ณ 31 ธันวาคม 2561 เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ณ สิน้ ปีกอ่ น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเงินกูใ้ นสกุลยูโรคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 28.4 ของเงินกูท้ ง้ั หมด และกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นแล้ว (Realized FX Gain) 95
ล้านบาท

3. ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
หน่วย : ล้านบาท
เครื่องบิน
อื่นๆ (ที่ไม่ใช่เครื่องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2561

2560
9,213
908

9,317
673

10,121

9,990

ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพือ่ การลงทุน 10,121 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 131 ล้านบาท โดยรายจ่ายในการลงทุน
ของปี 2561 ประกอบด้วย

สำ�หรับเครื่องบินแอร์บัส A350-900 จำ�นวน 2
เครื่องยนต์ และเครื่องยนต์ GE90-115B สำ�หรับ
เครือ่ งบินโบอิง้ 777-300ER จำ�นวน 1 เครือ่ งยนต์

-- การลงทุนในเครื่องบิน จำ�นวน 9,213 ล้านบาท
โดยส่วนใหญ่เป็นการรับมอบเครือ่ งบินเช่าการเงิน
แบบแอร์บสั A350-900 จำ�นวน 2 ลำ� และเครือ่ งยนต์
อะไหล่รวม 3 เครื่องยนต์ได้แก่ TRENT XWB-84

-- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอืน่ ๆ จำ�นวน 908 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการ
ภาคพื้ น และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารให้ บ ริ ก าร
ซ่อมบำ�รุงของฝ่ายช่าง
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การจัดหาเงินทุน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำ เนินการจัดหาเงินทุน รวมทั้งสิ้น
30,302 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การออกหุน้ กูร้ วมจำ�นวน 13,000 ล้านบาท โดยเป็นการออก
หุน้ กูใ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จำ�นวน 6,000 ล้านบาท
(ระยะเวลา 5-15 ปี) และ ในเดือนสิงหาคม 2561จำ�นวน
7,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี) เพื่อชำ�ระคืน
หุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดชำ�ระ และหรือคืนเงินกู้ของบริษัทฯ
ที่ มี ต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่ สู ง กว่ า และหรื อ ลงทุ น
ในสินทรัพย์ และหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

3. การกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวม
จำ�นวน 2,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนประจำ�ปี
และชำ�ระคืนเงินกู้ที่ครบกำ�หนด
4. การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน
ในประเทศเพื่อขยายระยะเวลา (Roll-over) เพื่อจ่าย
ชำ�ระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำ�หนดไถ่ถอนและใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการดำ�เนินงานรวมทัง้ สิน้ 7,000 ล้านบาท

2. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซือ้ โดยใช้เครือ่ งบิน
เป็นหลักทรัพย์ค�ำ้ ประกันเพือ่ ชำ�ระค่าเครือ่ งบิน A350-900
จำ�นวน 2 ลำ� รวมประมาณ 7,802 ล้านบาท
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้
ม.ค.-ธ.ค.

หน่วย : ล้านบาท

2561

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

ในปี 2561 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ นบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีเงินสดสุทธิจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 17,400 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6,292 ล้านบาท ถึงแม้วา่
จะมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำ�นวน 16,846
ล้านบาท ต่�ำ กว่าปีกอ่ น 1,831 ล้านบาท จากการชำ�ระคืนเงินกู้
ระยะสั้นและระยะยาวต่ำ�กว่าปีก่อน ประกอบกับมีเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,099 ล้านบาท ต่ำ�กว่าปีก่อน
1,007 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีเงินสดรับจากการขายหุ้น
ใน บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 923 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็นจำ�นวน 1,538 ล้านบาท

2560
17,400
(2,099)
(16,846)
7

23,692
(3,106)
(18,677)
(69)

(1,538)

1,840

เครื่องบิน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินใหม่จำ�นวน 5 ลำ�
และปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 จำ�นวน 2 ลำ�
ทำ � ให้ จำ � นวนเครื่ อ งบิ น ที่ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น งาน ณ 31
ธันวาคม 2561 มีจ�ำ นวน 103 ลำ� (รวมเครื่องบินแอร์บัส
A320-200 จำ�นวน 20 ลำ� ซึ่งใช้ดำ�เนินงานโดยบริษัท
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด) สูงกว่า ณ สิ้นปีก่อน 3 ลำ� และมี
เครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จำ�นวน 21 ลำ�
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สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
มีสินทรัพย์รวมจำ�นวน 268,721 ล้านบาท ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 12,054 ล้านบาท (4.3%)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ม.ค.-ธ.ค.
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

ล้านบาท

% ของ
สินทรัพย์รวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเปรียบเทียบเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

13,692
490
35,366

5.1
0.2
13.1

15,230
201
36,085

5.4
0.1
12.8

-1,538
+289
-719

-10.1
+143.8
-2.0

สินทรัพย์หมุนเวียน

49,548

18.4

51,516

18.3

-1,968

-3.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื่องบิน
เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทำ�
ที่ดิน อาคาร และค่าปรับปรุง
เครื่องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์

45,946
105,600
11,708
341
13,311
2,692

6,124
17.1 42,186
39.3 113,220
4.4
9,592
0.1
599
5.0 13,554
1.0
2,828

2.2
15.0
40.3
3.4
0.2
4.9
1.0

-6,124
+3,760
-7,620
+2,116
-258
-243
-136

-100.0
+8.9
-6.7
+22.1
-43.1
-1.8
-4.8

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

179,598

66.9 188,103

67.0

-8,505

-4.5

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์

39,575
268,721

14.7 41,156
100.0 280,775

14.7 -1,581
100.0 -12,054

-3.8
-4.3

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำ�นวน 49,548 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้ อยละ 18.4 ของสิน ทรัพ ย์ทั้ง หมดลดลงจากวัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 เป็นจำ�นวน 1,968 ล้านบาท (3.8%)
โดยมีสาเหตุสำ�คัญดังนี้
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำ�นวน 13,692
ล้านบาท ลดลง 1,538 ล้านบาท (10.1%) สาเหตุหลัก
จากเงินสดสุทธิได้มาจากการดำ�เนินงานต่ำ�กว่าเงินสด
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
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% ของ
สินทรัพย์รวม

31 ธ.ค. 2560
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• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายเพิม่ ขึน้ 289 ล้านบาท
สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากการรั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ร อการขาย
มาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายรวมจำ�นวน
734 ล้านบาท ประกอบด้วย เครือ่ งบิน 5 ลำ� ได้แก่ แอร์บสั
A330-300 จำ�นวน 2 ลำ� โบอิ้ง 747-400 จำ�นวน 2 ลำ�
และโบอิ้ง 737-400 จำ�นวน 1 ลำ� จำ�นวนรวม 694
ล้ า นบาท และที่ ดิ น ในต่ า งประเทศและสิ น ทรั พ ย์ อื่ น
รวมจำ � นวน 40 ล้ า นบาท ในขณะที่ ใ นระหว่ า งปี มี
การจำ�หน่ายเครือ่ งบินโบอิง้ 737-400 จำ�นวน 1 ลำ� และ

แอร์บัส A330-300 จำ�นวน 1 ลำ� และอสังหาริมทรัพย์
ทั้งในและต่างประเทศของบริษัทฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ประกอบด้วย เครื่องบินจำ�นวน 3 ลำ� ได้แก่ แอร์บัส
A330-300 จำ�นวน 1 ลำ� และโบอิ้ง 747-400 จำ�นวน
2 ลำ� รวมจำ�นวน 490 ล้านบาท
• สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ มีจำ�นวน 35,366 ล้านบาท
ลดลง 719 ล้านบาท (2.0%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้
การค้ามีจ�ำ นวน 10,394 ล้านบาท ลดลง 1,311 ล้านบาท
จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2561 ที่ต่ำ�กว่าเดือน
ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความสามารถ
ในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า
ได้เร็วขึน้ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย่ ลดลงจาก 23 วัน
ในปี 2560 เป็น 22 วันในปี 2561 ซึ่งต่ำ�กว่าระยะเวลา
การให้สินเชื่อโดยปกติของบริษัทฯ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ มีจ�ำ นวน 179,598 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 66.9 ของสินทรัพย์ทงั้ หมด ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็นจำ�นวน 8,505 ล้านบาท (4.5%)
โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติ
ของสินทรัพย์ การปรับลดประมาณการมูลค่าคงเหลือของ
เครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์อะไหล่จากร้อยละ10 เป็นร้อยละ 6
ของมูลค่าต้นทุนเริ่มแรก และการปลดระวางเครื่องบินแบบ
โบอิ้ง 737-400 จำ�นวน 2 ลำ� ถึงแม้ว่าจะมีการรับมอบ
เครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บัส A350-900 จำ�นวน 2 ลำ�
และเครื่องยนต์จำ�นวน 3 เครื่องยนต์ก็ตาม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ มีจำ�นวน 39,575 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 1,581 ล้านบาท (3.8%)
โดยมีรายการที่ลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำ�คัญได้แก่
-- สินทรัพย์รอการขายมีจำ�นวน 4,891 ล้านบาท
ลดลง 3,734 ล้านบาท (43.3%) สาเหตุหลัก
เกิดจากการตัง้ สำ�รองด้อยค่าของเครือ่ งบินเพิม่ ขึน้

ในปี นี้ จำ � นวน 3,150 ล้ า นบาท และการโอน
สินทรัพย์รอการขายไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายจำ�นวน 734 ล้านบาท ตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้น
-- เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำ�นวน 2,300 ล้านบาท
ลดลง 1,095 ล้านบาท (32.3%) สาเหตุหลักจากการ
ขายหุน้ ของบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน) ทำ�ให้เงินลงทุนลดลงประมาณ 278
ล้านบาท ประกอบกับบริษัท สายการบินนกแอร์
จำ�กัด (มหาชน) มีผลการดำ�เนินงานขาดทุน ทำ�ให้
เงินลงทุนลดลงประมาณ 868 ล้านบาท
-- เงินประกันการบำ�รุงรักษาเครือ่ งบินตามสัญญาเช่า
(Maintenance Reserve) มีจ�ำ นวน 13,539 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 3,150 ล้านบาท (30.3%) ตามประมาณการ
หนี้สินระยะยาวที่บริษัทได้ประมาณเพิ่มขึ้นในส่วน
ค่าซ่อมแซมเครื่องบินตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ตามสภาพการบิ น และเงื่ อ นไขการบำ � รุ ง รั ก ษา
เครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทสามารถนำ�ค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นตามประมาณการหนี้สินดังกล่าวไปเบิกคืน
จากผู้ให้เช่าได้ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาเช่า
-- ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดำ�เนินงานรอการตัดบัญชี
มีจำ�นวน 4,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 399 ล้านบาท
(9.6%) สาเหตุ ห ลั ก เกิ ด จากค่ า อุ ป กรณ์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครือ่ งบินเช่าดำ�เนินงาน
แบบแอร์บสั A350-900 จำ�นวน 3 ลำ� และค่าใช้จา่ ย
ในโครงการปรับปรุงเครื่องบินเช่าดำ�เนินงานแบบ
โบอิ้ง 787-8 จำ�นวน 4 ลำ�โดยการติดตั้ง Crew
Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี
2561 เท่ากับร้อยละ -2.58 ลดลงจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 0.65
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีจำ�นวน 248,265 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2560 จำ � นวน 497 ล้ า นบาท (0.2%)
โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สิน ดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี)

% ของ
หนี้สินรวม

31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท

% ของ
หนี้สินรวม

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท

%

66,046

26.6

68,031

27.4

-1,985

-2.9

64,850
58,982
24,444

26.1
23.8
9.8

62,100
62,517
27,480

25.0
25.1
11.0

+2,750
-3,535
-3,036

+4.4
-5.7
-11.0

หนี้สินระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้สินระยะยาว

148,276

59.7 152,097

61.1

-3,821

-2.5

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมหนี้สิน

33,943
248,265

13.7 28,634
100.0 248,762

11.5
100.0

+5,309
-497

+18.5
-0.2

หนี้สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สินที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน
หนึง่ ปี 22,863 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 26.6 ของหนีส้ นิ้
ทั้งหมดลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 1,985
ล้านบาท (2.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
-- เงินกู้ระยะสั้นมีจำ�นวน 3,000 ล้านบาท ลดลง
4,270 ล้านบาท จากการจ่ายชำ�ระคืนตามกำ�หนด
-- ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายมีจ�ำ นวน 18,130 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
1,517 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าน้ำ�มันค้างจ่าย
เพิม่ ขึน้ และตัง้ ค้างจ่ายเงินชดเชยวันลาหยุดพักผ่อน
ที่ไม่ได้ใช้ (Vacation Compensation) เพิ่มขึ้น
หนี้ สิ น ระยะยาว (รวมหนี้ สิ น ที่ ถึ ง กำ � หนดชำ � ระภายใน
หนึง่ ปี 22,863 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 59.7 ของหนีส้ นิ้
ทั้งหมด ลดลง 3,821 ล้านบาท (2.5%) จากการกู้ยืมเงิน
ระยะยาว การออกหุ้นกู้ และหนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญา
เช่าเครื่องบินแบบแอร์บัส A350-900 จำ�นวน 2 ลำ� รวม
จำ�นวน 23,302 ล้านบาท การจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว
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และหุ้นกู้รวมจำ�นวน 25,772 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมือ่ เทียบกับเงินเงินสกุลยูโร
และดอลลาร์สหรัฐฯ ถึงแม้วา่ จะอ่อนค่าเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับ
เงินสกุลเยน ณ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิ้น
งวดของปี 2560 ทำ�ให้หนี้สินระยะยาวเมื่อคิดเป็นเงินบาท
มียอดลดลงจำ�นวน 1,351 ล้านบาท
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของหนีส้ นิ้
ทัง้ หมด มีจ�ำ นวน 33,943 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5,309 ล้านบาท
(18.5%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี้สินระยะยาว
เพิม่ ขึน้ 4,398 ล้านบาท จากประมาณการค่าใช้จา่ ยค่าซ่อมแซม
เครื่ อ งบิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ดำ � เนิ น งาน ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ค่าซ่อมเครื่องบินตามสภาพการบินและเงื่อนไขการบำ�รุง
รักษาเครื่องบิน ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถนำ�ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไปขอคืนจากผู้ให้เช่าได้จากรายการเงินประกันการบำ�รุง
รักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve)
ประกอบกับประมาณการหนีส้ นิ สำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น 981 ล้านบาท

ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ทีม่ ี
ภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt
to Equity) เท่ากับ 7.4 เท่า สูงกว่า ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งเท่ากับ
5.0 เท่า และอัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ
12.1 เท่า เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่เท่ากับ 7.8 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน
20,456 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน
11,557 ล้านบาท (36.1%) สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุน
จากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561
ทำ�ให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on
Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ 6.3 ในปี 2560 เป็นติดลบ
ร้อยละ 44.1 ในปีนี้

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานในอนาคต
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปี 2562 คาดการณ์
ว่ า ยั ง คงเติ บ โตตามอั ต ราการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ โลก
ที่คาดว่าจะขยายตัว ถึงแม้ว่าจะต่ำ�กว่าอัตราการขยายตัว
ในปี 2561 โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญที่อาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ความไม่แน่นอนทางการเมือง
เช่น การถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของ
อังกฤษ (BREXIT) เป็นต้น อย่างไรก็ตามคาดการณ์วา่ ปัจจัย

ดังกล่าวจะไม่ส่งผลอย่างรุนแรงเนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้น
เชิ ง บวกจากนโยบายการคลั ง ที่ ข ยายตั ว และการลงทุ น
ทางธุรกิจที่กำ�ลังเติบโตในประเทศเศรษฐกิจสำ�คัญ อัตรา
การขนส่งผู้โดยสารและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารในปี
2562 คาดว่ายังคงเติบโตถึงแม้ว่าจะลดลงจากปี 2561 แต่
ยังสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ 20 ปี นอกจากนีร้ าคาน้�ำ มันดิบ
ทีค่ าดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงใน ปี 2562 โดยคาดการณ์
ราคาน้ำ�มันเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ท่ี 81.3 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล ต่ำ�กว่าปี 2561 ร้อยละ 7.2
แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2562 คาดการณ์วา่
ยั ง มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว จากปี 2561 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมการบินโลก นอกจากนี้ การเร่งสร้างความ
เชื่ อ มั น ของตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชน ประกอบกั บ การออกมาตรการลดหย่ อ น
ค่าธรรมเนียม Visa On Arrivals เป็นการชัว่ คราวครอบคลุม
21 ประเทศรวมถึงประเทศจีนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ตลาดนักท่องเที่ยวจีนทยอยฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ค วามคื บ หน้ า โครงการก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ซ่ อ มบำ � รุ ง
อากาศยานอูต่ ะเภา (MRO) เพือ่ เป็นศูนย์กลางการซ่อมบำ�รุง
อากาศยานที่ทันสมัยระดับโลก และเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทย
ให้ ก้ า วไปไกลยิ่ ง ขึ้ น และส่ ง ผลดี ต่ อ แผนพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึง่ จะเป็นไป
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ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต และบริ ก ารโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยให้ไปสู่ระดับโลก
สำ�หรับความคืบหน้าการแก้ปญ
ั หามาตรฐานการบินพลเรือน
ของสำ�นักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA)
เพือ่ ยกระดับการบินพลเรือนของไทยจาก Category 2 กลับ
ขึน้ เป็น Category 1 ซึง่ จะทำ�ให้สายการบินของไทยสามารถ
ขยายการรับส่งผู้โดยสารเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้
นั้ น คาดว่ า FAA จะเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็น ทางการ
โดยสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
ตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่มระดับกลับมาเป็น Category 1
ได้ภายในปี 2562
ในปี 2562 บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) มีแผนการ
ดำ�เนินงานที่สำ�คัญดังนี้
-- ดำ�เนินการตามโครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัทฯ ปี
2562 - 2567 ซึ่งเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบิน
เก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี
-- การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน โดยการเร่งทำ�
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กำ � ไรเพิ่ ม จากตลาดเชิ ง รุ ก และมี ต้ น ทุ น ที่ แ ข่ ง ขั น ได้
เช่น โครงการพัฒนาและเพิ่มรายได้เสริมนอกเหนือ
จากรายได้ ห ลั ก ผ่ า นช่ อ งทาง Digital Marketing
โครงการบริหารจัดการด้านการขายและการใช้ประโยชน์
ของเครื่องบิน โครงการพัฒนาการดำ�เนินงานร่วมกับ
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กบั ลูกค้า ประกอบกับการมุง่ เน้นการลดค่าใช้จา่ ยหลัก
ที่มีผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เช่น
การบริหารจัดการด้านน้�ำ มัน และอัตราแลกเปลีย่ น เป็นต้น
นอกจากนี้ในเดือน มกราคม 2562 มีเหตุการณ์สำ�คัญดังนี้
-- บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เสนอ
ขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จำ � นวนรวม 908.8 ล้ า นหุ้ น
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.75 บาท บริษัท สายการบิน
นกแอร์ จำ � กั ด (มหาชน) ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบริษัท การบินไทย
จำ � กั ด (มหาชน) ไม่ ไ ด้ ใ ช้ สิ ท ธิ์ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
ดังกล่าวจึงทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง
จากเดิมร้อยละ 21.80 เหลือร้อยละ 15.94

-- สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS15) เรือ่ งรายได้จากสัญญา
ที่ทำ�กับลูกค้า ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯได้ ป ฎิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนด
ในมาตรฐานการบัญชี

5. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2561
อัตราส่วนทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)

2560

เท่า
เท่า

0.84
0.99

0.84
1.01

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

(4.54)
(5.79)
(44.10)

1.49
(1.08)
(6.32)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

(2.58)

0.65

อัตร่าส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย

เท่า
เท่า
เท่า

7.40
12.14
3.22

4.98
7.77
5.10

ความหมายและสูตรในการคำ�นวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
== สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย) / หนี้สินหมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)
(Current Ratio Included Committed Credit Line)
== (สินทรัพย์หมุนเวียน
(ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย)
+วงเงินกู้หมุนเวียน) / หนี้สินหมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
(Operating Profit (Loss) Margin)
== กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน/รายได้รวม
(ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)
อัตรากำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
== กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม
(ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)
== กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Asset)
== กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / สินทรัพย์
รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Interest Bearing Debt to Equity)
== (เงินกู้ยืมระยะสั้น + หนี้สินระยะยาวรวมส่วนที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี) / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Debt to
Equity)
== หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio)
== EBITDA / ดอกเบี้ยจ่าย

THAI

157

งบการเงิน

158

AR 2018

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ ่ ม บริ ษั ท ) และงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ของบริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก� ำ ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะบริ ษั ท งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแส
เงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท ส� ำ หรั บ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะบริษัท รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมของ
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�ำเนินงานรวมและ
ผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษั ท ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรายงานของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บั ญ ชี ที่ ก� ำ หนดโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติต ามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ทีส่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทส�ำหรับงวดปัจจุบัน ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ทัง้ นี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
ดังนี้
1. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.11.1 สินทรัพย์และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่แสดงรายการสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 10,650.72
ล้านบาท และ 10,632.99 ล้านบาท ตามล�ำดับ บริษัท
ต้องทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และบริษัทต้อง
ปรับลดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงให้เท่ากับ
จ�ำนวนทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะมีกำ� ไรทาง
ภาษีเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ซึง่ ผูบ้ ริหารได้จดั ท�ำประมาณการผลการด�ำเนินงาน
ในอนาคต เพือ่ พิจารณาว่าบริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอ
ที่บริษัทจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพียงใด ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 4.16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และข้อ 6.36
การประมาณการผลการด�ำเนินงาน
ในการประมาณการผลการด�ำเนินงานในอนาคตผู้บริหาร
ต้ องใช้ ดุล ยพิ นิ จ ค่อนข้า งมากในเรื่องการพยากรณ์ ก าร
เติบโตของรายได้และก�ำไรที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งขึ้นอยู่กับ
ข้อสมมติฐานทีถ่ กู กระทบโดยสภาพเศรษฐกิจโลกหรือตลาด
ทัว่ โลกในอนาคต นอกจากนี้ ในการประมาณการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีในอนาคตผูบ้ ริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมาก
และในปีนี้บริษัทยังมีผลการด�ำเนินงานขาดทุน ท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงของการพยากรณ์ความสามารถของการท�ำก�ำไร
ในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่มีนัยส�ำคัญต่อการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1.1 ประเมินความสมเหตุสมผลในการพยากรณ์การเติบโต
ของรายได้ ค่าใช้จา่ ยและก�ำไรทางภาษีและก�ำไร ทางบัญชี
ในอนาคต โดยการตรวจสอบเอกสารและ ซักถามผูบ้ ริหาร
เกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่น�ำมาใช้
1.2 ประเมิ น และตรวจสอบหลั ก ฐานที่ ผู ้ บ ริ ห ารใช้
ในการตัง้ สมมติฐานโดยเฉพาะการเติบโตของรายได้จาก
การขนส่งที่มาจากปัจจัยราคาบัตรโดยสารและจ�ำนวน
ผูโ้ ดยสาร เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบิน สถิติ ในอดีต
งบประมาณประจ�ำปี แผนกลยุทธ์ด้านการด�ำเนินงาน
และการตลาดในอนาคตของบริษัท
1.3 ตรวจสอบแผนการใช้ ป ระโยชน์ จ ากสิ น ทรั พ ย์ ภ าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีให้สอดคล้องกันกับช่วงเวลาทีจ่ ะ
ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อพิจารณาโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยพิจารณา
ก�ำไรหรือขาดทุนทางภาษีทเี่ กิดจากส่วนทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์
ในบัตรส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) และส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใน
บัตรส่งเสริมการลงทุนฯ ทีจ่ ะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้ในอนาคต
1.4 พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของจ�ำนวนสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทบี่ ริษทั บันทึกบัญชี โดยเฉพาะ
การด้อยค่าของเครือ่ งบิน ประมาณการค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
และหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ว่าจะน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้จากก�ำไรทางภาษีทเี่ พียงพอตามแผนการใช้ประโยชน์
ข้างต้น
1.5 พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและ
เครื่องยนต์อะไหล่
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6.9 การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์
อะไหล่ บริษัทได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและ
เครือ่ งยนต์อะไหล่ และจากการทบทวนบริษทั ได้เปลีย่ นแปลง
อัตราร้อยละของมูลค่าคงเหลือเพื่อค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
ของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จากเดิมอัตราร้อยละ
10 ของราคาทุน เปลี่ยนเป็นอัตราร้อยละ 6 ของราคาทุน
โดยผู้บริหารของบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
คงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จากปัจจัย

ส�ำคัญต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบิน และอุปสงค์ของเครือ่ งบิน
มือสองแต่ละรุ่นในตลาดอนาคตที่มีความไม่แน่นอนสูง
ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีดังกล่าวมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินงวดปัจจุบัน
และงวดในอนาคต ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงให้
ความส�ำคัญกับเรื่องนี้
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
2.1 ซักถามผูบ้ ริหารและท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับหลักเกณฑ์
และกระบวนการทบทวนมูลค่าคงเหลือของเครื่องบิน
และเครือ่ งยนต์อะไหล่ และสอบทานหลักฐาน ทีผ่ บู้ ริหารใช้
ในการพิจารณา
2.2 สอบทานเกี่ ย วกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้ บ ริ ห าร
ในการทบทวนความเหมาะสมของการก�ำหนดมูลค่า
คงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ พิจารณา
ความสมเหตุสมผลของการเปลีย่ นแปลงมูลค่าคงเหลือ
ของเครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์อะไหล่ โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลราคาจ�ำหน่ายเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่
ในอดีตของบริษทั กับมูลค่าต้นทุน ณ วันรับมอบเครือ่ งบิน
และเครื่องยนต์อะไหล่ และเปรียบเทียบข้อมูลราคา
จ�ำหน่ายเครือ่ งบิน ณ ปีทคี่ รบอายุการใช้งาน ตามหลักการ
ของผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาที่เป็นที่ยอมรับในตลาด
กับมูลค่าราคาทุนของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่
2.3 เปรียบเทียบอัตราร้อยละของมูลค่าคงเหลือภายหลัง
การทบทวน กับอัตราร้อยละที่สายการบินอื่นในระดับ
เดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้
2.4 เลื อ กตั ว อย่ า งเพื่ อ ทดสอบความถู ก ต้ อ งของการ
บั น ทึ ก บั ญ ชี ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า
คงเหลื อ และทดสอบการค� ำ นวณว่ า เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2.5 ทดสอบการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มู ล ค่ า คงเหลื อ ของเครื่ อ งบิ น และเครื่ อ งยนต์ อ ะไหล่
ตามอัตราใหม่กบั อัตราเดิม เพือ่ ประเมินผลกระทบต่อรายงาน
ทางการเงิน และเพือ่ สอบทานความถูกต้องในการค�ำนว
ณและการเปิดเผยผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
คงเหลือดังกล่าว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2.6 พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. รายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร
รายได้ค่าโดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน ตามงบการเงิน
รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ส� ำ หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 160,255.18 ล้านบาท และ
150,591.55 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยจ�ำนวนดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสารซึง่ บริษทั รับรูร้ าย
ได้ตามนโยบายการบัญชี ข้อ 4.11.1 การรับรู้รายได้ค่า
โดยสารและค่าน�้ำหนักส่วนเกิน โดยบริษัทจะรับรู้รายได้
จากการขนส่งผู้โดยสารเริ่มแรกเมื่อมีการส�ำรองที่นั่งคู่กับ
การรับรู้รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เป็นหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้จากการขนส่ง
ผู้โดยสารในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อได้ให้บริการแล้ว
ส� ำ หรั บ กระบวนการท� ำ งานของระบบก� ำ หนดราคาบั ต ร
โดยสารจะเริ่ ม จากการก� ำ หนดราคาบั ต รโดยสารโดย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนการอนุมัติ
ตามล� ำ ดั บ ชั้ น แล้ ว ก็ จ ะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบรายได้
แต่เนือ่ งจากโครงสร้างราคาบัตรโดยสารทีม่ คี วามหลากหลาย
แตกต่างไปตามประเภทที่นั่ง ช่องทางการจ�ำหน่าย และ
เงื่อนไขการให้บริการ ด้วยเหตุนี้ปริมาณรายการของราคา
บัตรโดยสารทีต่ อ้ งบันทึกในระบบแต่ละครัง้ จึงมีเป็นจ�ำนวนมาก
ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินมีคอ่ นข้างสูง
บริษัทจึงต้องทบทวนและก�ำหนดราคาใหม่บ่อยครั้งเพื่อให้
สามารถแข่งขันได้ทางการตลาด ดังนัน้ การบันทึกราคาบัตร
โดยสารที่ มีเ ป็ นจ� ำ นวนมากและมี ก ารเปลี่ ยนแปลงบ่อย
อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งกระบวนการการก�ำหนดราคา
การค�ำนวณรายได้จากเทีย่ วบิน การบันทึกรายการ การวัดมูลค่า
ราคาขาย การบันทึกค่านายหน้าและส่วนลด เป็นรายการ
ที่มีความซับซ้อน จ�ำเป็นต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นสูงหลายระบบเพื่อบันทึกรายการทั้งหมด ส่งผลให้ข้อมูล
ในระบบสารสนเทศอาจไม่ถกู ต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะทีเ่ ป็น
ผลมาจากความถูกต้องของข้อมูลน�ำเข้าราคาบัตรโดยสาร
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบัญชีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร
ดังนัน้ เรือ่ งดังกล่าวจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
3.1 ศึกษาท�ำความเข้าใจกระบวนการท�ำงานของระบบ
ก�ำหนดราคาบัตรโดยสาร (Fare management) และ
ระบบบัญชีรายได้ค่าโดยสาร
3.2 สอบทานการควบคุมกระบวนการน�ำเข้าข้อมูลราคา
บัตรโดยสารและการประมวลผลการก�ำหนดราคาบัตร
โดยสาร
THAI
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3.3 ตรวจสอบวิธีการควบคุมเฉพาะระบบงานของขั้นตอน
การก�ำหนดราคาบัตรโดยสาร ตั้งแต่การอนุมัติราคา
การน�ำเข้าข้อมูลในระบบก�ำหนดราคาบัตรโดยสาร
ตรวจสอบอัตราราคาตามระบบก�ำหนดราคาบัตรโดยสาร
ที่ได้รับอนุมัติกับราคาในระบบบัญชีรายได้ค่าโดยสาร
เพือ่ ให้สามารถระบุขอ้ มูลทีอ่ าจเกิดข้อผิดพลาด รวมถึง
การทดสอบการควบคุมทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ ว่า
การควบคุมที่ออกแบบไว้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
3.4 ทดสอบการปฏิบตั งิ านของระบบบัญชีรายได้คา่ โดยสาร
โดยทดสอบการควบคุมการถ่ายโอนข้อมูล ระหว่าง
ระบบบัญชีรายได้ค่าโดยสารไปยังระบบประมวลผล
บัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุ ม ที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ ส ามารถป้ อ งกั น การ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลได้ และการบันทึกข้อมูลทางบัญชี
เกีย่ วกับรายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสารถูกต้องและครบถ้วน
3.5 พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขอให้ สั ง เกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 เรือ่ ง การด�ำเนินงานตามแผนฟืน้ ฟู
ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การด�ำเนินงานตามแผนฟื้นฟู
ส�ำหรับปี 2561 และแนวทางการด�ำเนินงานของบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในอนาคต และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6.13 เรื่อง การบริหารสภาพคล่อง
ซึง่ อธิบายเกีย่ วกับการจัดหาเงินทุนและกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปี 2562
ทั้งนี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วย
ข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชี
ทีอ่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหารจะจัดเตรียมรายงาน
ประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น

162

AR 2018

ความรั บ ผิ ด ชอบของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัท คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ มีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�ำปี
หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้
สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการประเมิ น ความสามารถของ
กลุม่ บริษทั และของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั และเลิกบริษทั
หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
และของบริษัท

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัทจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
มาตรฐานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และมาตรฐานการสอบ
บัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ในงบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจ
เกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกลุ่มบริษัทและของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหาร
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความ
สามารถของกลุม่ บริษทั และของบริษทั ในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ าการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงานการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขึ้ น อยู ่ กั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่
ได้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทหรือ
บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั แสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความ
เห็นต่องบการเงินรวม ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการ
ก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วง
เวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัย
ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน หากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่
ในการก� ำ กั บ ดู แ ลว่ า ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสาร
กับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด
ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
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เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
มาตรการที่ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
มากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
บริษทั ในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ใน

รายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี เ ว้ น แต่ ก ฎหมายหรื อ ข้ อ บั ง คั บ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สาร
ดังกล่าว

(นางภัทรา โชว์ศรี)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย)
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11

ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่ววยย: :บาท
บาท
หน่
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

13,691,848,724
38,264
10,394,067,903
7,321,908,745
4,947,017,527
12,702,976,136
490,157,613
49,548,014,912

15,229,686,324
160,037,864
11,704,953,905
7,490,102,653
4,999,847,400
11,730,122,163
200,807,000
51,515,557,309

12,523,360,617
9,705,911,027
7,529,150,681
4,901,658,139
20,535,369,827
490,157,613
55,685,607,904

14,022,787,581
11,560,770,758
7,761,325,199
4,968,165,680
18,450,827,464
200,807,000
56,964,683,682

6.6.1
2,299,713,942
6.6.1
6.6.2
69,002,222
6.8 179,598,685,050
6.10
236,352,618
6.11.1 10,650,722,771
6.12 26,318,704,847
219,173,181,450
268,721,196,362

3,394,945,236
70,988,078
188,102,612,250
432,497,804
10,679,231,900
26,578,712,721
229,258,987,989
280,774,545,298

1,234,106,581
1,810,209,913
66,017,122
179,558,497,148
228,806,503
10,632,997,811
26,185,205,174
219,715,840,252
275,401,448,156

1,459,106,581
1,810,209,893
67,875,978
188,067,083,674
418,673,523
10,663,254,345
26,402,333,280
228,888,537,274
285,853,220,956

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจา
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

หมายเหตุ
นเป็นนส่เป็วนหนึ
ของงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นส่ว่งนหนึ
่งของงบการเงิ

166

AR 2018

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หมายเหตุ

หน่
หน่ววยย: :บาท
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

2561

2560

2561

2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
6.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.7.1.2, 6.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.15
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
6.16
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
6.7.1.1
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างจ่าย
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
6.17
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินระยะยาว
6.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
6.7.1.2, 6.14
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6.15
หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
6.16
หุ้นกู้
6.11.1
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6.18
เงินกองทุนบาเหน็จพนักงาน
6.19
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
6.20
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
6.22
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,182.77 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
6.23
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้

5,167,608,841
18,130,323,417

5,042,628,631
16,613,129,758

4,946,272,359
17,973,191,375

4,823,318,835
17,849,085,739

3,185,096,154
1,448,088,914
8,699,910,918
9,530,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
17,844,116

4,813,179,873
9,762,005,635
10,250,000,000
3,000,000,000
4,270,136,000
15,143,142

3,185,096,154
1,448,088,914
8,699,910,918
9,530,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
-

4,813,179,873
9,762,005,635
10,250,000,000
3,000,000,000
4,270,136,000
-

54,556,981
30,624,142,358
9,050,865,454
88,908,437,153

54,664,936
31,409,888,882
7,625,258,914
92,856,035,771

54,403,981
29,692,124,792
10,283,990,506
88,813,078,999

54,573,136
30,481,532,187
9,165,007,131
94,468,838,536

4,173,365,397
15,638,001,158
50,282,098,896
55,320,000,000
1,703,581,058
3,824,995,651
13,575,420,996
14,708,086,792
130,875,130
159,356,425,078
248,264,862,231

7,564,356,800
15,102,668,302
52,754,724,555
51,850,000,000
1,791,346,286
3,791,098,462
12,594,371,173
10,310,083,902
147,062,061
155,905,711,541
248,761,747,312

4,173,365,397
15,638,001,158
50,282,098,896
55,320,000,000
1,703,581,058
3,824,995,651
13,493,261,770
13,093,931,772
1,356,144,193
158,885,379,895
247,698,458,894

7,564,356,800
15,102,668,302
52,754,724,555
51,850,000,000
1,791,346,286
3,791,098,462
12,573,334,280
9,318,993,931
913,725,477
155,660,248,093
250,129,086,629

26,989,009,500

26,989,009,500

26,989,009,500

26,989,009,500

21,827,719,170
25,545,316,308

21,827,719,170
25,545,316,308

21,827,719,170
25,545,316,308

21,827,719,170
25,545,316,308

2,691,275,568
(35,907,023,773)
6,171,756,849
20,329,044,122
127,290,009
20,456,334,131
268,721,196,362

2,691,275,568
(24,239,600,441)
6,086,373,086
31,911,083,691
101,714,295
32,012,797,986
280,774,545,298

2,691,275,568
(28,533,077,895)
6,171,756,111
27,702,989,262
27,702,989,262
275,401,448,156

2,691,275,568
(20,426,549,388)
6,086,372,669
35,724,134,327
35,724,134,327
285,853,220,956

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่วส่นหนึ
วนหนึ
่งของงบการเงิ

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

THAI

167

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

รายได้
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าโดยสารและค่าน้ำ�หนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่น
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
6.24
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าน้�ำ มันเครื่องบิน
6.25
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
6.26
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
6.27
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
6.11.2
รายได้ภาษีเงินได้
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ภาษีเงินได้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
การแบ่งปันกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

2561

2560

160,255,180,477
21,639,512,371
700,891,715
13,369,555,839
195,965,140,402

157,474,642,686
19,543,755,148
727,910,750
12,110,671,871
189,856,980,455

150,591,550,463
21,640,732,337
700,891,715
14,983,550,540
187,916,725,055

148,462,506,525
19,546,567,289
727,910,750
13,741,948,197
182,478,932,761

175,370,095
910,848,196
3,534,582,155
4,620,800,446
200,585,940,848

170,426,521
(1,581,246,154)
2,088,468,154
677,648,521
190,534,628,976

170,077,219
890,338,751
3,973,962,494
5,034,378,464
192,951,103,519

159,001,563
(1,406,397,072)
2,391,531,999
1,144,136,490
183,623,069,251

60,095,677,157
30,874,607,242
22,164,846,590
5,629,910,006
20,087,736,505
19,045,361,201
15,016,993,147
9,110,482,191
10,843,388,858
590,318,725
309,011,023
3,149,969,372
10,243,201,353
4,507,462,622
522,830,120
212,191,796,112
(11,605,855,264)
36,730,039
(11,569,125,225)

50,214,668,767
29,702,304,701
22,353,433,918
5,603,505,793
17,796,784,451
17,021,470,515
11,282,272,496
9,008,767,018
11,215,232,163
512,111,908
469,968,586
2,721,335,582
10,219,372,624
429,092,766
4,717,217,641
162,036,346
193,429,575,275
(2,894,946,299)
822,898,858
(2,072,047,441)

56,261,516,980
29,958,199,105
20,887,692,337
5,142,524,274
18,482,370,455
19,026,265,580
14,605,570,422
8,581,313,986
9,841,166,237
510,932,307
309,011,023
3,149,969,372
9,819,672,402
4,507,462,622
201,083,667,102
(8,132,563,583)
68,290,659
(8,064,272,924)

47,191,233,123
29,126,283,668
21,298,670,145
5,224,192,458
16,245,210,843
16,996,160,244
10,641,101,387
8,560,236,644
10,438,278,851
451,700,619
469,968,586
2,721,335,582
10,059,646,079
4,717,217,641
184,141,235,870
(518,166,619)
846,687,728
328,521,109

321,055,050

652,581,496

321,055,050

652,581,496

(64,211,010)
401
(80)

(130,516,299)
(88,462)
17,693

(64,211,010)
-

(130,516,299)
-

(267,145,227)

(163,910)

(267,145,227)

-

53,429,046
43,128,180
(11,525,997,045)

32,782
(4,867,855)
516,995,445
(1,555,051,996)

53,429,046
43,127,859
(8,021,145,065)

522,065,197
850,586,306

(11,625,168,787)
56,043,562
(11,569,125,225)

(2,107,345,043)
35,297,602
(2,072,047,441)

(8,064,272,924)
(8,064,272,924)

328,521,109
328,521,109

(11,582,040,607)
56,043,562
(11,525,997,045)

(1,590,290,586)
35,238,590
(1,555,051,996)

(8,021,145,065)
(8,021,145,065)

850,586,306
850,586,306

(5.33)

(0.97)

(3.69)

0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2560

-

-

บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2561

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นเป็
วนหนึ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นเป็
นส่นวส่นหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

21,827,719,170 25,545,316,308

-

-

หัก เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดสะสม
บวก การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
หัก กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี 2561
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

หัก เงินปันผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

21,827,719,170 25,545,316,308

-

-

หัก กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี 2560
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

-

-

หัก เงินปันผลจ่ายหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดสะสม

21,827,719,170 25,545,316,308

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

21,827,719,170 25,545,316,308

มูลค่ำหุ้น

และชำระแล้ว

หัก เงินปันผลจ่าย

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ส่วนเกิน

ทุนที่ออก

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำไร(ขำดทุน)
จำกกำร
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรม
ของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
กระแสเงินสด
เฉพำะส่วนที่มี
ประสิทธิผล

(4,939,975)

(2,107,345,043)
39,857,000

-

-

(213,716,181)

1,038
(11,625,168,787)
171,460,598

-

2,691,275,568 (35,907,023,773)

-

-

-

2,691,275,568 (24,239,600,441)

2,691,275,568 (24,239,600,441)

-

-

-

-

(656,197,877)

321,055,050

-

-

(977,252,927)

(977,252,927)

652,581,496

-

-

-

2,691,275,568 (22,167,172,423) (1,629,834,423)

กำไร(ขำดทุน)
สะสม
สำรองตำม
ยังไม่ได้จัดสรร
กฎหมำย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

131,239,576

(64,211,010)

-

-

195,450,586

195,450,586

(130,516,299)

-

-

-

325,966,885

ภำษีเงินได้
จำกกำร
เปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรม
ของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
กระแสเงินสด
เฉพำะส่วนที่มี
ประสิทธิผล

รวม
องค์ประกอบอืน่
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

-

9,964,250

-

-

-

42,865,150

-

922

401

-

-

521

521

(88,456)

-

-

-

88,977

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)

8,370,893,014 (1,674,178,602)

-

(214,325,748)

-

8,585,218,762 (1,717,043,752)

8,585,218,762 (1,717,043,752)

-

(49,821,250)

-

-

8,635,040,012 (1,727,008,002)

-

-

521,994,432

517,054,457

(2,107,345,043)
(39,857,000)
-

-

-

-

256,844,361

43,128,180

1,038
- (11,625,168,787)
(171,460,598)
-

-

ส่วนได้เสีย

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

516,995,445

(2,072,047,441)
-

(91,800)

(20,250,000)

(30,375,010)

43,128,180
127,290,009 20,456,334,131

-

(91,800)
56,043,562 (11,569,125,225)
-

(91,800)
(1,038)

(30,375,010)

101,714,295 32,012,797,986

101,714,295 32,012,797,986

(59,012)

35,297,602
-

(91,800)

(20,250,000)

86,817,505 33,588,191,782

ควบคุม

ที่ไม่มีอำนำจ

รองกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)

(184) 6,171,756,849 20,329,044,122

(80)

-

-

(104) 6,086,373,086 31,911,083,691

(104) 6,086,373,086 31,911,083,691

17,691

-

-

-

(17,795) 5,604,235,654 33,501,374,277

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

ภำษีเงินได้
จำกกำรวัด
มูลค่ำ
เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
เผื่อขำย

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ภำษีเงินได้
เกี่ยวกับ
ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำ
สินทรัพย์
ผลกำไร
(ขำดทุน)
จำกกำร
วัดมูลค่ำ
เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
เผื่อขำย

รวม

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำ
สินทรัพย์

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบกำรเงินรวม

หน่วหน่
ย ว:ยบาท
: บาท
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หมายเหตุ
ส่วนหนึ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นนส่
วนหนึ
่ งของงบการเงิ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
บวก กาไรสาหรับปี 2560
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย
บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หัก ขาดทุนสาหรับปี 2561
หัก โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่จาหน่าย
บวก กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

25,545,316,308
25,545,316,308
25,545,316,308
25,545,316,308

21,827,719,170
21,827,719,170

21,827,719,170

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

21,827,719,170

ทุน
ที่ออกและชำระแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2,691,275,568

2,691,275,568
2,691,275,568

2,691,275,568

(8,064,272,924)
171,460,598
(213,716,181)
(28,533,077,895)

328,521,109
39,857,000
(20,426,549,388)
(20,426,549,388)

(20,794,927,497)

(64,211,010)
131,239,576

(130,516,299)
195,450,586
195,450,586

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

(214,325,748)
8,370,893,014

(49,821,250)
8,585,218,762
8,585,218,762

8,635,040,012

(171,460,598)
256,844,040
6,171,756,111

(39,857,000)
522,065,197
6,086,372,669
6,086,372,669

5,604,164,472

รวม
องค์ประกอบอื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

(8,064,272,924)
43,127,859
27,702,989,262

328,521,109
522,065,197
35,724,134,327
35,724,134,327

34,873,548,021

รวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)

42,865,150
(1,674,178,602)

9,964,250
(1,717,043,752)
(1,717,043,752)

(1,727,008,002)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุน
ภำษีเงินได้
จำกกำรตีรำคำ
เกี่ยวกับ
สินทรัพย์
ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำ
สินทรัพย์

325,966,885

ภำษีเงินได้
จำกกำร
เปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรม
ของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
กระแสเงินสด
เฉพำะส่วน
ที่มีประสิทธิผล

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)

321,055,050
(656,197,877)

652,581,496
(977,252,927)
(977,252,927)

(1,629,834,423)

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท
กำไร(ขำดทุน)
สะสม
สำรอง
ยังไม่ได้จัดสรร
กำไร (ขำดทุน)
ตำมกฎหมำย
จำกกำร
เปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรม
ของกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง
กระแสเงินสด
เฉพำะส่วน
ที่มีประสิทธิผล

หน่วหน่
ย ว:ยบาท
: บาท

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่หน่วยวย: :บาท
บาท

หมายเหตุ
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมเช่าเครือ่ งบิน
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
รายได้จากดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุน(กาไร)จากการขายเครือ่ งบิน
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ค่าสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้า
สินค้าและพัสดุคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจา
ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
ก
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินประกันการบารุงรักษาเครือ่ งบินตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์อื่น
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2561

2560

(11,605,855,264)

(2,894,946,299)

(8,132,563,583)

(518,166,619)

19,045,361,201
501,611,436
(1,202,907)
522,830,120
(175,370,095)
4,507,462,622
(731,681,814)
(54,906,952)
(857,439,603)
(656,955,062)
713,904,596
403,473,771
176,399,632
3,149,969,372
309,011,023

17,021,470,515
265,683,460
(1,445,845)
162,036,346
429,092,766
(170,426,521)
4,717,217,641
72,252,718
49,720,687
1,062,717,626
(507,037)
674,134,266
327,642,988
59,842
2,721,335,582
469,968,586

19,026,265,580
501,611,436
(346,164,144)
(170,077,219)
4,507,462,622
(731,661,996)
(54,906,952)
(866,986,566)
(697,500,000)
652,782,263
403,473,771
176,191,748
3,149,969,372
309,011,023

16,996,160,244
265,683,460
(301,605,257)
(159,001,563)
4,717,217,641
61,856,830
49,720,687
1,044,342,014
669,478,935
327,642,988
371,231
2,721,335,582
469,968,586

15,246,612,076

24,906,007,321

17,726,907,355

26,345,004,759

855,429,900
(350,643,898)
164,756,490
(1,001,754)
(399,681,601)
1,266,583,913
(3,162,729,909)
(264,645,787)
(949,450,509)

(1,528,712,580)
(340,715,286)
(53,805,942)
253,663,119
(1,062,131,783)
786,612,304
(2,953,488,770)
(88,533,063)
(2,371,268,826)

1,425,585,264
(336,966,231)
228,717,851
(1,001,754)
(1,510,049,292)
1,266,583,913
(3,190,473,509)
(250,306,242)
(978,899,849)

(1,298,571,914)
(334,182,230)
(86,923,703)
253,663,119
(3,030,883,000)
786,612,304
(3,270,948,897)
(72,840,801)
(2,408,226,948)

(779,422,440)
2,686,675,401
23,974,158
(747,796,971)
4,315,564,570
17,904,223,639
(504,678,735)
17,399,544,904

(700,759,110)
(659,084,470)
65,818,918
4,331,726,809
3,596,787,982
24,182,116,623
(490,260,746)
23,691,855,877

(781,459,626)
998,592,945
23,974,158
(789,365,000)
4,151,106,521
17,982,946,504
(473,790,580)
17,509,155,924

(715,659,606)
460,884,691
65,818,918
3,889,800,790
3,704,710,003
24,288,257,485
(440,328,525)
23,847,928,960

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงินนเป็
เป็นส่
นส่ววนหนึ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นหนึ่ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้้

THAI

171

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่หน่วยวย: :บาท
บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หมายเหตุ

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
ข
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการโอนสิทธิค่าเครือ่ งบินจ่ายล่วงหน้า
และอุปกรณ์การบิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินลงทุนลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครือ่ งบิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครือ่ งบิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด
และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ค

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2560

2561

(3,819,319,845)
(51,047,773)
202,163,729

(3,590,188,349)
(27,920,714)
208,513,123

(3,802,955,400)
(49,931,891)
202,163,729

(3,569,798,997)
(27,540,923)
208,513,123

3,834,882
173,328,287
308,059,154
1,976,938
922,500,000
160,000,000
(2,098,504,628)

258,310,049
171,558,078
277,038,857
(374,040,379)
(29,200,000)
(3,105,929,335)

3,811,518
167,856,744
346,164,144
1,849,938
922,500,000
(2,208,541,218)

258,264,254
159,972,038
301,605,257
(373,923,479)
(3,042,908,727)

13,000,000,000
7,000,000,000
2,500,000,000
1,621,900,832
(11,328,167,000)
(10,250,000,000)
(4,916,602,710)
(10,605,563,785)
(3,837,106,004)
(169,155)
(30,466,800)
(16,846,174,622)
(1,545,134,346)
15,229,686,324
13,684,551,978

8,000,000,000
13,594,262,000
1,981,651,804
(13,484,245,000)
(5,200,000,000)
(9,053,224,456)
(10,253,784,601)
(4,241,116,218)
(80,140)
(20,403,000)
(18,676,939,611)
1,908,986,931
13,389,710,774
15,298,697,705

13,000,000,000
7,000,000,000
2,500,000,000
1,621,900,832
(11,328,167,000)
(10,250,000,000)
(4,916,602,710)
(10,605,563,785)
(3,837,106,004)
(169,155)
(16,815,707,822)
(1,515,093,116)
14,022,787,581
12,507,694,465

8,000,000,000
13,594,262,000
1,981,651,804
(13,484,245,000)
(5,200,000,000)
(9,053,224,456)
(10,253,784,601)
(4,241,116,218)
(80,140)
(18,656,536,611)
2,148,483,622
11,925,036,967
14,073,520,589

7,296,746
13,691,848,724

(69,011,381)
15,229,686,324

15,666,152
12,523,360,617

(50,733,008)
14,022,787,581

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ปประกอบงบกระแสเงิ
นนสดสด
หมายเหตุ
ระกอบงบกระแสเงิ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบกระแสเงิ
นนสดสด
ก.หมายเหตุ
ภาษีเงิปนระกอบงบกระแสเงิ
ได้รอเรียกคืน งบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

ภาษีเงินได้รอเรียยกคืกคืนนงบการเงิ
งบการเงินรวมและงบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษัท
ก.ก.
ก. ภาษี
ภาษีเงิเงินนได้ได้รรอเรี
อเรียกคืน งบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษษัทัท

หน่วย : ล้านบาท
:ล้าล้นบาท
หน่หน่วยวย: หน่
วายนบาท
: ล้านบาท
หน่ว2561
ย : ล้านบาท

2561
2561
(0.49)
2561
(0.49)

ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2560
ปรับปรุงภาษี
งภาษีเงิเนงินได้ได้รอเรี
รอเรียยกคืกคืนนปีปี2560
2560
ปรั
ปรัปรับบบปรุ
ปรุปรุงภาษี
งภาษีเงิเนงินได้ได้รอเรี
รอเรียยกคืกคืนนปีปี2561
2560
งภาษีเงิเนงินได้ได้รอเรี
รอเรียยกคืกคืนนปีปี2561
2561
ปรัปรับบปรุปรุงภาษี
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2561

(0.49)
(0.51)
(0.49)
(0.51)
(0.51)
(1.00)
(0.51)
(1.00)
(1.00)
(1.00)
2560

2560

2560
254.75
2560
254.75
254.75
(1.09)
254.75
(1.09)
(1.09)
253.66
(1.09)
253.66
253.66
253.66

รับเงินคืนตาม ภ.ง.ด. 50 ปี 2558
เงินนคืคืนนตาม
ตามภ.ง.ด.
ภ.ง.ด.5050ปีปี2558
2558
รัปรับรับเงิ
ปรุนงคืภาษี
เงินภ.ง.ด.
ได้รอเรี50
ยกคืปีน2558
ปี 2559
รั บเงิ
นตาม
ปรั
บ
ปรุ
ง
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
ร
อเรี
ย
กคื
น
2559
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปีปี2559
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอเรียกคืน ปี 2559

ข. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคารและอุปปกรณ์
กรณ์
ข.ข.
ข. ทีงบการเงิ
ที่ด่ดนิ นิ อาคารและอุ
อาคารและอุ
ปกรณ์
นรวม

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
ในระหว่
งบการเงิ
นรวมางปี 2561 บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 10,121.51 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่า
ในระหว่าางปี
2561าบริ
ได้ซซื้อนื้อทีเงิที่ดน่ดินสด
ินอาคารและอุ
อาคารและอุ
กรณ์
มีาคาทุ
ราคาทุ
รวม
10,121.51
านบาท ซื้อโดยวิธธีสีสัญัญญาเช่
ญาเช่า า
ในระหว่
2561
ัทัทัทได้ได้
ซึซึซึ่งมี่ง่งและค้
นนนรวม
10,121.51
ล้ล้ล้านบาท
การเงิน 6,044.37
นบาท
ยชษษษาระเป็
3,819.32ปล้ปปกรณ์
ากรณ์
นบาท
างจ่
ารวม
ย 257.82
ล้านบาท
ในระหว่าล้งปี
าล้งปี
2561จ่บริ
บริ
ซื้อนทีเงิ่ดนินสด
อาคารและอุ
มีรและค้
ราคาทุ
10,121.51
านบาทซืซื้อ้อโดยวิ
โดยวิธีสัญญาเช่า
การเงิ
น
6,044.37
า
นบาท
จ่
า
ยช
าระเป็
3,819.32
ล้
า
นบาท
า
งจ่
า
ย
257.82
ล้
า
นบาท
การเงิ
นบาท
3,819.32
นบาท
างจ่
ยาย257.82
ล้ล้านบาท
ในระหว่าล้งปี
2560จ่จ่าบริยช
ษาระเป็
ัทาระเป็
ได้ซนื้อนทีเงิเงิ
่ดนินนสดสด
อาคารและอุ
ซึ่งมีและค้
ราคาทุ
9,989.61
านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่า
การเงินน6,044.37
6,044.37
ล้างปี
านบาท
าบริยช
3,819.32ปล้ปกรณ์
ล้ากรณ์
านบาท
และค้
านงจ่นารวม
257.82
าล้นบาท
ในระหว่
า
2560
ษ
ท
ั
ได้
ซ
อ
้
ื
ที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ซึ
ง
่
มี
ร
าคาทุ
รวม
9,989.61
ล้
านบาทซืซื้อ้อโดยวิ
โดยวิธธีสีสัญัญญาเช่
ญาเช่า า
ในระหว่
า
งปี
2560
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ซ
อ
้
ื
ที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ป
กรณ์
ซึ
ง
่
มี
ร
าคาทุ
น
รวม
9,989.61
ล้
านบาท
การเงิน 6,242.82
ล้าางปี
นบาท
จ่ายช
าระเป็
นื้อเงิทีน่ดสด
3,590.19 ล้ปากรณ์
นบาทซึและค้
างจ่นายรวม156.60
ล้านบาท
ในระหว่
2560
ซ
น
ิ
อาคารและอุ
ง
่
มี
ร
าคาทุ
9,989.61
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ล้
า
นบาท
ซื
้
อ
โดยวิ
ธ
ส
ี
ญ
ั
ญาเช่า
การเงินน6,242.82
6,242.82ล้ล้านบาท
านบาทจ่จ่ายช
ายชาระเป็
าระเป็นนเงิเงินนสดสด3,590.19
3,590.19ล้ล้านบาท
านบาทและค้
และค้างจ่
างจ่ายาย156.60
156.60ล้ล้านบาท
านบาท
การเงิ
การเงิน 6,242.82 ล้านบาท จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,590.19 ล้านบาท และค้างจ่าย 156.60 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษัทัท
งบการเงิ
ในระหว่
างปี 2561
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท บริษัทได้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีราคาทุนรวม 10,105.15 ล้านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่า
ในระหว่าล้งปี
าางปี
2561าบริ
ได้ซซื้อนื้อทีเงิที่ดน่ดินสด
ินอาคารและอุ
อาคารและอุ
กรณ์
มีาคาทุ
ราคาทุ
รวม
10,105.15
านบาท ซื้อโดยวิธธีสีสัญัญญาเช่
ญาเช่า
ในระหว่
2561
ัทัทัทได้ได้
ซึซึซึ่งมี่ง่งและค้
นนนรวม
10,105.15
ล้ล้ล้านบาท
การเงิน 6,044.37
นบาท
ยชษษษาระเป็
3,802.96ปล้ปปกรณ์
ากรณ์
นบาท
างจ่
ารวม
ย 257.82
ล้านบาท
ในระหว่าล้งปี
2561จ่บริ
บริ
ซื้อนทีเงิ่ดนินสด
อาคารและอุ
มีรและค้
ราคาทุ
10,105.15
านบาทซืซื้อ้อโดยวิ
โดยวิธีสัญญาเช่า า
การเงิ
น
6,044.37
า
นบาท
จ่
า
ยช
าระเป็
3,802.96
ล้
า
นบาท
า
งจ่
า
ย
257.82
ล้
า
นบาท
การเงิ
นบาท
3,802.96
นบาท
างจ่
ยาย257.82
ล้ล้านบาท
ในระหว่าล้งปี
2560จ่จ่าบริยช
ษาระเป็
ัทาระเป็
ได้ซนื้อนทีเงิเงิ
่ดนินนสดสด
อาคารและอุ
ซึ่งมีและค้
ราคาทุ
9,969.22
านบาท ซื้อโดยวิธีสัญญาเช่า
การเงินน6,044.37
6,044.37
ล้างปี
านบาท
าบริยช
3,802.96ปล้ปกรณ์
ล้ากรณ์
านบาท
และค้
านงจ่นารวม
257.82
าล้นบาท
ในระหว่
า
2560
ษ
ท
ั
ได้
ซ
อ
้
ื
ที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ซึ
ง
่
มี
ร
าคาทุ
รวม
9,969.22
ล้
านบาทซืซื้อ้อโดยวิ
โดยวิธธีสีสัญัญญาเช่
ญาเช่า า
ในระหว่
า
งปี
2560
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ซ
อ
้
ื
ที
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
ป
กรณ์
ซึ
ง
่
มี
ร
าคาทุ
น
รวม
9,969.22
ล้
านบาท
การเงิน 6,242.82
ล้าางปี
นบาท
จ่ายช
าระเป็
นื้อเงิทีน่ดสด
3,569.80 ล้ปากรณ์
นบาทซึและค้
างจ่นายรวม
156.60
ล้านบาท
ในระหว่
2560
บริ
ษ
ท
ั
ได้
ซ
น
ิ
อาคารและอุ
ง
่
มี
ร
าคาทุ
9,969.22
ล้
า
นบาท
ซื
้
อ
โดยวิ
ธ
ส
ี
ญ
ั
ญาเช่
า
การเงินน6,242.82
6,242.82ล้ล้านบาท
านบาทจ่จ่ายช
ายชาระเป็
าระเป็นนเงิเงินนสดสด3,569.80
3,569.80ล้ล้านบาท
านบาทและค้
และค้างจ่
างจ่ายาย156.60
156.60ล้ล้านบาท
านบาท
การเงิ
การเงิน 6,242.82 ล้านบาท จ่ายชาระเป็นเงินสด 3,569.80 ล้านบาท และค้างจ่าย 156.60 ล้านบาท

ค. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียยบเท่
บเท่าเงินนสดสด
ค.ค.
ค. เงิเงินนสดและรายการเที
สดและรายการเทียบเท่าเงิ
าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดก่อนผลกระทบ
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าเงิ
าเงินนสดก่
สดก่ออนผลกระทบ
นผลกระทบ
เงิเงินนสดและรายการเที
่ยนแปลงในอั
ตราแลกเปลี
่ยน
เงินจากการเปลี
สดและรายการเที
ยบเท่าเงิ
นสดก่อนผลกระทบ
จากการเปลี
ย
่
นแปลงในอั
ต
ราแลกเปลี
จากการเปลี
ย
่
นแปลงในอั
ต
ราแลกเปลี
่ย่ยนน ่ยน
ผลกระทบจากการเปลี
่ยนแปลงในอั
ตราแลกเปลี
จากการเปลี่ยนแปลงในอั
ตราแลกเปลี
่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ย่ยนแปลงในอั
นแปลงในอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนน
ผลกระทบจากการเปลี
เงิผลกระทบจากการเปลี
นสดและรายการเทีย่ยบเท่
าเงินสดหลั
งผลกระทบ
นแปลงในอั
ตราแลกเปลี
่ยน
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่าเงิ
าเงินนสดหลั
สดหลังผลกระทบ
งผลกระทบ
เงิเงินนสดและรายการเที
่ยนแปลงในอั
ตราแลกเปลี
่ยน
เงินจากการเปลี
สดและรายการเที
ยบเท่าเงิ
นสดหลังผลกระทบ
จากการเปลี่ย่ยนแปลงในอั
นแปลงในอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนน
จากการเปลี
จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

(นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม)
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

งบการเงินรวม
งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2561งบการเงินรวม
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
13,684.55
13,684.55
13,684.55
7.30
13,684.55
7.30
7.30
7.30
13,691.85
13,691.85
13,691.85
13,691.85

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

หน่วย : ล้าานบาท
นบาท
านบาท
หน่หน่วยวย: :ล้าล้นบาท
หน่วย : ล้ษาัทนบาท
งบการเงินเฉพาะบริ

งบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษัทัท
งบการเงิ
งบการเงินเฉพาะบริ
2561
2560ษัท
2561
2560
2561
2560
2561
2560
12,507.69
12,507.69
12,507.69
15.67
12,507.69
15.67
15.67
15.67
12,523.36
12,523.36
12,523.36
12,523.36

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

(นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล)
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
THAI
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บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป
บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เป็ น บริ ษั ท มหาชน จ ากั ด ในประเทศไทย
และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน คือ
สานักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจสายการบินและหน่วยธุรกิจซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมี เครือข่ ายเส้ นทางการบิ นให้ บริการครอบคลุ ม 60 จุ ดบิ นใน 31 ประเทศทั่ วโลก
โดยเป็น 3 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
การจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกาหนด
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินเฉพาะบริษัทประกอบด้วยงบการเงินบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และกองทุนบาเหน็จพนักงานบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยโดยบริษัทย่อยประกอบด้วยบริษัท ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
ถือหุ้นโดยบริษัท
1. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด

2. บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
3. บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
4. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท วิงสแปน
เซอร์วิสเซส จากัด
- บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จากัด

ลักษณะธุรกิจ

สถานที่หลักในการ
ประกอบธุรกิจ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2561
2560

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการเดินทางแบบครบวงจร
บริการงานบุคลากรเฉพาะด้าน
ให้กับบริษัท
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
บริการขนส่งทางอากาศ

ไทย

55%

55%

ไทย

49%

49%

ไทย
ไทย

49%
100%

49%
100%

ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ไทย

49%

49%

บริ ษั ท ไทยสมายล์แ อร์เวย์ จากั ด ได้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การค้ าขายในการเดิ น อากาศ (Airline Operator
License : AOL) ใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ (Airline Operator Certificate : AOC) และรหั ส สายการบิ น (Airline
Designator Code) จาก IATA เมื่อวันที่ 10 มกราคม 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2557 ตามลาดับ ทั้งนี้ บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด ได้เริ่มดาเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
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บริษั ทย่ อยเป็ นกิจการที่ อยู่ภายใต้ การควบคุ มของบริ ษัท การควบคุ มเกิดขึ้นเมื่ อบริ ษัท มีอานาจควบคุมทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม ในการกาหนดนโยบายทางการเงิน และการดาเนินงานของบริษัทย่อยนั้น และรายการบัญชีที่เป็นสาระสาคัญ
ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้ถูกหักกลบลบกันในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
งบการเงินนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ ร าคาทุน เดิมในการวัดมู ลค่าขององค์ป ระกอบของงบการเงิน เว้น แต่จะได้
เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง กาไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
THAI
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2561)
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เรื่อง เกษตรกรรม
เรื่อง การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นครั้งแรก
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง ส่วนงานดาเนินงาน
เรื่อง งบการเงินรวม
เรื่อง การร่วมการงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดาเนินงาน
เรื่อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่
เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

4

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2561)

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุง 2561)
การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
(ปรับปรุง 2561)
ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับ
(ปรับปรุง 2561)
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นาส่งรัฐ
(ปรับปรุง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
และสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ปรั บ ปรุ งดั งกล่ าวส่ ว นใหญ่ จ ะไม่ มี ผลกระทบอย่ างเป็ น สาระส าคั ญ ต่ อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลั กการ
สาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานบัญชี และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง รายได้
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ภายใต้ การรับ รู้ รายได้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 15 กิจการต้องถือปฏิบั ติตามหลักการรับรู้
รายได้ 5 ขั้น ตอน สาหรั บการรับ รู้ร ายได้ ที่ เกิด ขึ้น จากสั ญ ญาที่ ทากั บ ลูก ค้าโดยกิจ การจะรั บรู้ รายได้เพื่ อแสดงการส่ งมอบ
(โอนการควบคุม) สินค้าหรือบริการที่สัญญาให้กับลูกค้าในจานวนที่สะท้อนถึง สิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจาก
การแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรือบริ การ และกาหนดให้กิ จการต้ องใช้ดุ ลยพิ นิจ และพิ จารณาข้ อเท็ จจริงและเหตุ ก ารณ์ ที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
THAI
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การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติจะมีผลกระทบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. การรับรู้หนี้สินตามสัญญาของสิทธิ (บัตรโดยสาร) ที่คาดว่าลูกค้าจะไม่ได้มาใช้ เป็นรายได้
2. การรับรู้หนี้สินตามสัญญาของไมล์สะสมที่คาดว่าสมาชิกรอยัลออคิดพลัสจะไม่ได้มาใช้ เป็นรายได้
3. การปรับเกณฑ์คานวณมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมรอยัลออคิดพลัสให้เหมาะสม


มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม นี้ ถื อเป็ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ มเครื่ องมื อทางการเงิ น
ที่ ก าหนดหลั ก การเกี่ ย วกั บ การจั ด ประเภทและการวั ด มู ล ค่ าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหรื อ ราคาทุ น
ตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ
(Business Model) หลั ก การเกี่ ย วกั บ วิ ธีก ารค านวณการด้ อยค่ าของเครื่ องมื อทางการเงิ น โดยใช้ แ นวคิ ด ของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญ ชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูล เครื่องมื อทางการเงิน และเมื่ อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มี ผลบั งคั บ ใช้ จะท าให้ มาตรฐานการบั ญ ชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบั บที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม นี้ ใช้แทนมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 101 เรื่อง หนี้สงสั ยจะสู ญ และหนี้ สู ญ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 103 เรื่ อง การเปิ ด เผยข้ อมู ล ในงบการเงิ น ของธนาคารและสถาบั น การเงิ น ที่ ค ล้ ายคลึ ง กั น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
เรื่ อ ง การบั ญ ชี ส าหรั บ กิ จ การที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เฉพาะด้ า นการลงทุ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 107 (ปรั บ ปรุ ง 2559)
เรื่อง การแสดงรายการและการเปิด เผยข้อมู ลสาหรับเครื่องมื อทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานการ บั ญ ชี ฉบั บที่ 9
เรื่อง สินทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนให้เพื่อชาระหนี้
ผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ างการประเมิ น ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดั ง กล่ าวที่ มี ต่ อ
งบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้ าที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตั้งค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาลู กหนี้รายตั ว และวิ เคราะห์
ประวัติการชาระหนี้ ข้อมูล หลัก ฐานการติด ต่ อของลูก หนี้แ ต่ ละรายควบคู่ ไปกั บการพิ จ ารณาอายุห นี้ ของลู กหนี้ เป็น เกณฑ์
ในอัตราดังนี้
ระยะเวลาที่ค้างชาระ
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
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4.2 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
สิน ค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วยอะไหล่เครื่องบิน น้ามัน เครื่องบิน พั สดุสาหรับใช้ในห้องพั ก
ผู้โดยสารและการบริการอาหาร สินค้าซื้อมาเพื่ อขาย เครื่องเขียนและพัสดุอื่น แสดงด้วยราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
(Moving Average) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และสินค้าระหว่างทางแสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ซื้อ
4.2.1 อะไหล่ เครื่ องบิน ที่ ใช้ง านอยู่ ตามปกติ ตั้ งค่ าเผื่ อพั ส ดุเสื่ อมสภาพในอัตราร้ อยละ 10 ของยอดคงเหลื อ
ณ วันสิ้นงวด
4.2.2 อะไหล่ เครื่ องบิ นที่ หมุ นเวียนช้าและรอการจาหน่ าย ได้แก่ อะไหล่ เครื่ องบิ นที่ ไม่ ใช้งานเกิ น 2 ปี หรือไม่ มี
เครื่องบินอยู่ในฝูงบิน ตั้งค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพในอัตราร้อยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด
4.2.3 สินค้าล้าสมัยและชารุดรอการจาหน่าย ตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเต็มจานวน

4.3 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย แสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่
ราคาใดจะต่ากว่า โดยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากสาหรับการขายสินทรัพย์ดังกล่าว และคาดว่าจะดาเนินการ
ตามแผนการขายสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายรับรู้เป็นรายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อมีการจาหน่าย

4.4 เงินลงทุน
4.4.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บันทึกตามวิธีส่ วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมในงบการเงินรวม แต่บันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะบริษัท
4.4.2 เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนดภายใน 1 ปี แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและ
ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี้ยรับ
4.4.3 เงิน ลงทุน ระยะยาวในตราสารทุนที่ ไม่ อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุนสุท ธิจากค่ าเผื่ อ
การด้อยค่าของหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการด้อยค่า และรับรู้เป็นผลขาดทุนในงวดที่เกิดการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.5 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
4.5.1 เครื่องบินและเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่า
4.5.1.1 เครื่อ งบิน และเครื่อ งบิน ภายใต้ส ัญ ญาเช่า แสดงด้ว ยราคาทุน รวมค่าเครื่อ งยนต์ อุป กรณ์
การบิ นอื่นๆ และค่ าตกแต่ งเครื่ องบิ นก่อนนาเครื่องบิ นมาให้ บริการโดยไม่ รวมที่ นั่ งผู้ โดยสารและประมาณการค่ าซ่อมใหญ่
เครื่องบินครั้งแรกและหักด้วยส่วนลดรับค่าสิทธิประโยชน์จากการซื้อเครื่องบิน และคานวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ในปี 2561 บริษัทเปลี่ยนมูลค่าคงเหลือจากร้อยละ10 เป็นร้อยละ 6 ของราคาทุน
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.9 ประกอบ)
4.5.1.2 ค่าที่ นั่ งผู้ โดยสารแสดงเป็ นสินทรัพย์แยกจากต้นทุ นเครื่องบิน และค านวณค่ าเสื่อมราคาโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นั่งผู้โดยสารจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แทน
สินทรัพย์เดิม
4.5.1.3 ค่าซ่ อมใหญ่ เครื่องบิ น (D-Check) แสดงแยกประมาณการค่าซ่อมใหญ่ เครื่ องบิ น ครั้ง แรกเป็ น
สินทรัพย์ แยกจากต้ นทุนเครื่องบินและคานวณค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่ จะซ่อมใหญ่ ครั้งต่อไป 4-7 ปี ตามแบบของ
เครื่องบิน เมื่อมีการซ่อมใหญ่ให้บันทึกเป็นสินทรัพย์แทนสินทรัพย์เดิม
4.5.2 อุปกรณ์การบินหมุนเวียน แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ได้มา และคานวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณระหว่าง 5-20 ปี
4.5.3 ที่ดิน แสดงด้วยมู ลค่ายุติธรรมตามวิธีตี ราคาใหม่ ประเมินราคาโดยวิธีราคาตลาดจากผู้ประเมิ นราคาอิ สระ
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบ มีผลกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2558 เป็ น ต้ น ไป และก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า ที่ ดิ น ทุ ก 5 ปี ทั้ ง นี้ อาจพิ จ ารณาด าเนิ นการก่ อ นก าหนด
THAI
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หากมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของที่ดินอย่างมีนัยสาคัญ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ได้แสดงเป็นส่วน
หนึ่งในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้จานวนสะสมส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับเงินส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้
4.5.4 สินทรัพย์ถาวรอื่น แสดงด้วยราคาทุน ณ วันที่ได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จ และคานวณค่าเสื่อมราคาโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณระหว่าง 3-30 ปี
4.5.5 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าสถานที่ ตัดบัญชีภายในระยะเวลา 10-30 ปี ตามอายุสัญญาเช่า
4.5.6 กาไรขาดทุนจากการจาหน่ายเครื่องบิน และสินทรัพย์อื่น ๆ คานวณจากผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ
ที ่ไ ด้ร ับ จากการจ าหน่ ายเครื่ องบิ นกั บมู ลค่ าสุ ทธิ ตามบั ญ ชี ของเครื่ องบิ น ค่ าซ่ อมใหญ่ (D-Check) และค่ าที่ นั่ งผู้ โดยสาร
และรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software License) และต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่ระบุได้ และ
มีเอกลักษณ์เฉพาะงานของโปรแกรมที่สามารถแยกออกจากตัวคอมพิวเตอร์ได้ สามารถระบุต้นทุนได้แน่นอน และมีอายุการให้
ประโยชน์เกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์ 5 ปี
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาและบารุงดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจางวดที่เกิดรายการ

4.7 สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
โดยมีแผนที่จะดาเนินการขาย แต่ไม่สามารถดาเนินการตามแผนการขายสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์ และไม่เข้าเงื่อนไขในการรับรู้
รายการเป็นการขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดประเภทสินทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษั ท พิจารณาการด้ อ ยค่ าของสิน ทรัพย์เมื่ อ มี ข้อบ่ งชี้ ของการด้อ ยค่ า และค านวณ ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ า
โดยพิจารณาจากราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายถึ ง มู ลค่ ายุ ติ ธรรมหั กต้ นทุ นในการขาย ซึ่ งบริษั ทพิ จารณาการด้ อยค่ าเฉพาะหมวดเครื่องบิ น และเครื่องยนต์ อะไหล่
ที่ป ลดระวาง โดยผู้ เชี่ย วชาญในการประเมิ น ราคาเครื่องบิ น ของบริษั ท ประเมิน มู ล ค่ าที่ คาดว่าจะได้ รับ คืน ซึ่ งอ้ างอิงจาก
ราคาตลาดที่ประกาศโดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาเครื่องบิน และดาเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมตามสภาพระยะเวลาการใช้งาน
ของเครื่องบินตามวิธีการที่กาหนดเป็นมาตรฐานในกระบวนการประเมินราคาเครื่องบิน
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัท จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรั พย์ ในงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ และจะบั นทึ กกลั บรายการขาดทุ นจากการด้ อยค่ าของสิ น ทรั พย์ เมื่ อ มี ข้ อ บ่ ง ชี้ ว่ า
การด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง

4.9 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
4.9.1 ค่ า ซ่ อ มใหญ่ เครื่ อ งบิ น (D-Check) ส าหรั บ เครื่ อ งบิ น เช่ า ด าเนิ น งาน ตั ด จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณระหว่าง 4-7 ปี แต่ไม่เกินอายุสัญญาเช่า
4.9.2 ค่าธรรมเนียมการค้าประกันเงินกู้รอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาเงินกู้ในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชี
4.9.3 ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุสัญญาเช่า
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4.10 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
หนี้ที่เกิดจากการซื้อเครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวโดยผ่านสถาบันการเงิน แสดงมูลค่าตามภาระหนี้ผูกพัน
กับสถาบันการเงิน และจะลดมูลค่าลงตามจานวนหนี้ที่จ่ายชาระคืน

4.11 การรับรู้รายได้
4.11.1 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
4.11.1.1 รายได้จากการจาหน่ายบัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) รับรู้เป็ นรายได้ เมื่ อมี
ผูโ้ ดยสารนาบัตรโดยสารมาใช้บริการกับสายการบินของบริษัทในส่วนที่ผู้โดยสารไปใช้บริการกับสายการบินอื่นจะรับรู้ส่วนต่าง
ราคาขายกับยอดที่สายการบินเรียกเก็บเป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
4.11.1.2 บัตรโดยสารและใบสั่งบริการ (Service Order) ที่ จาหน่ ายแล้วแต่ยังไม่ ได้ ใช้บริการเดิ ม
บริษัท รับรู้เป็น รายได้เมื่อบัตรโดยสารและใบสั่ง บริการนั้ นมีอายุเกินกว่า 24 เดื อนขึ้น ไป แต่ในปี 2561 บริษั ทปรับ เปลี่ย น
เกณฑการรับรู้รายได้ดังกล่าว จาก 24 เดือนเป็น 15 เดือน นับจากวันออกบัตรโดยสาร
4.11.2 รายได้ค่าระวางขนส่ง รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์และออกใบตราส่งสินค้า
ทางอากาศ (Air Waybill) สาหรับพัสดุภัณฑ์ที่ขนส่งโดยสายการบินอื่นจะรับรู้ส่วนต่างราคาขายกับยอดที่ส ายการบินอื่นเรียกเก็บ
เป็นรายได้เมื่อสายการบินนั้นเรียกเก็บเงินมา
- พัสดุภัณฑ์ที่บริษัทออกใบรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แล้ว แต่ขนส่งโดยสายการบินอื่นจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อสายการบินที่ทาการขนส่งไม่เรียกเก็บเงินมาภายในระยะเวลา 1 ปี
4.11.3 บริษัทได้นาโครงการสะสมระยะทาง (Royal Orchid Plus) มาใช้ส่งเสริมการขายตั้งแต่ปี 2536 โดยให้
สิทธิพิเศษแก่สมาชิกที่เข้าโครงการนาระยะทางที่สะสมตามเกณฑ์ที่ กาหนดมาใช้บริการในอนาคต บริษัทคานวณมูลค่ายุติธรรม
ต่อไมล์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสารและมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ ถ่วงน้าหนัก
ด้วยจานวนการแลกรางวัลทั้งหมด
ทั้งนี้ วิธีการคานวณมูล ค่ายุ ติธ รรมของการแลกรางวั ลทั้ง สองประเภทใช้ห ลัก การเดี ยวกั น กล่ าวคื อ
ในส่วนของมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลบัตรโดยสาร ใช้ค่าโดยสารเฉลี่ยในแต่ละเส้นทางบินที่สมาชิกสามารถขอใช้สิทธิ
แลกบัตรโดยสาร หารด้วยจานวนไมล์ที่จะต้องใช้ในการขอใช้สิทธิของแต่ละเขตพื้นที่การบิน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ด้วยการใช้
สิทธิในแต่ละเขตพื้นที่การบิน สาหรับมูลค่ายุติธรรมของการแลกรางวัลอื่นๆ ใช้ราคาที่จาหน่าย หารด้วยจานวนไมล์ที่จะต้อง
ใช้ในการขอใช้สิทธิแลกรางวัลอื่น ๆ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยการใช้สิทธิแลกรางวัลอื่นๆ เป็นมูลค่าต่อไมล์ของโครงการ
สะสมระยะทาง จากนั้นบันทึกบัญชีมูลค่าไมล์สะสมตามประมาณการใช้สิทธิของสมาชิก โดยนาไปลด รายได้ค่าโดยสารคู่กับ
รายรับด้านขนส่งที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (ด้านหนี้สิน) เมื่อสมาชิกนาสิทธิมาใช้บริการจึงรับรู้เป็นรายได้
4.11.3.1 การสะสมไมล์และการใช้ไมล์สะสมขอแลกรางวัลร่วมกับกลุ่มพันธมิตรการบิน สายการบิน
และธุ ร กิ จ คู่ สั ญ ญาจะเรี ย กเก็ บ เงิ น ระหว่ างกั น ตามจ านวนไมล์ ส ะสมที่ ส มาชิ ก ได้ รั บ หรื อ ตามจ านวนไมล์ ที่ ส มาชิ ก ใช้
แลกรางวัลตามอัตราราคาต่อไมล์ ตามข้อตกลงของคู่สัญญาแต่ละราย และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อนาสิทธิมาใช้บริการ
4.11.3.2 บริษั ท มี การขายไมล์ให้กั บสมาชิกเพื่ อให้สามารถใช้สิ ทธิในการแลกรางวัลเร็วขึ้ น จะรับรู้
รายได้จากผลต่างราคาขายกับมูลค่ายุติธรรมต่อไมล์
4.11.3.3 ไมล์สะสมของสมาชิกที่ไม่นาสิทธิมาใช้บริการรับรู้เป็นรายได้เมื่อไมล์สะสมนั้นมีอายุเกิน กว่า
3 ปีขึ้นไป
4.11.4 รายได้จากกิจการอื่นของหน่ วยธุ รกิจ ได้แก่ การบริ การซ่อมบารุ งอากาศยาน การบริการลู กค้ าภาคพื้ น การ
บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และการบริการคลังสินค้า จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ ส่วนรายได้จากธุรกิจ ครัวการบินจะ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย สาหรับรายได้จากกิจการสนับสนุน การขนส่ง ได้แก่ การจาหน่ายสินค้าปลอดภาษี บนเครื่องบินและ
การจาหน่ายสินค้าที่ระลึกจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อขาย ส่วนรายได้จากการบริการอานวยการบินจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการ
4.11.5 รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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4.12 กาไรต่อหุ้น

ก าไรต่อ หุ ้น ขั ้น พื ้น ฐาน ค านวณโดยหารก าไรหรือ ขาดทุ น ที ่เป็น ส่ว นของบริษ ัท ใหญ่ ด ้ว ยจ านวนถัว เฉลี ่ ย
ถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

4.13 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ น เงิ น ตราต่ างประเทศที่ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ างงวดแปลงค่ าเป็ น เงิ น บาท โดยใช้ อั ตราแลกเปลี่ ย น
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่เกิดรายการ ซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขาย ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราปิด ที่
เป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ ยและขายถัวเฉลี่ ยของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะ
การเงินตามลาดับ กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.14 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น บริษัทรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานภายใต้โครงการผลประโยชน์ที่ กาหนดไว้ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น ใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งคานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลั กคณิ ตศาสตร์ป ระกั นภั ย (Actuarial Gains and Losses) ส าหรั บโครงการผลประโยชน์ ที่ก าหนดไว้ และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.15 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง “กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ พนั ก งานบริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน)” ซึ่ ง จดทะเบี ย นแล้ ว
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริหารโดยผู้จัดการกองทุนจึงไม่ ปรากฏ
ในงบแสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท จ่ ายสมทบเข้ ากองทุ น ฯ ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ มี อายุ ก ารท างานไม่ เกิ น 20 ปี
ในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือน ส่วนสมาชิกที่มีอายุการทางานเกิน 20 ปี จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน โดยรับรู้เงิน
จ่ายสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้คานวณตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คานวณจากผลแตกต่ างชั่ วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกั บราคาตามฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์ และหนี้สิ นในงบแสดงฐานะการเงิน และผลขาดทุ นทางภาษี ที่ยั งไม่ได้ ใช้ ทั้งนี้บริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าวเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
หนี้สิ นภาษี เงิ นได้รอการตั ดบั ญชี ค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบั ญชีกั บราคาตามฐานภาษีของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

4.17 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษั ทและบริษัทย่อยต้องใช้การประมาณและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจเกิดขึ้น อาจมีผลแตกต่างกับผลที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

182

AR 2018

10

4.18 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยทาข้อตกลงกับคู่สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย ตามอัตราแลกเปลี่ยนและอัตรา
ดอกเบี้ยที่ได้ตกลงกันล่วงหน้า และจะทาการแลกเปลี่ยนเมื่อถึงกาหนดตามสัญญา แต่ละฝ่ายจะจ่ายและรับเงินต้นและหรือ
ดอกเบี้ ย ในรู ป สกุ ล เงิ น และอั ต ราดอกเบี้ ย ตามที่ ต กลงกั น ส่ ว นต่ า งของดอกเบี้ ย ที่ เกิ ด ขึ้ น จะรั บ รู้ เป็ น ดอกเบี้ ย จ่ า ย
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนต่างของเงินต้นจะรับรู้เป็นผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับสัญ ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยเมื่อครบกาหนดสัญญาส่วนต่างที่เกิดขึ้น
จะรับรู้เป็นผลกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดทาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ซึ่งค่าธรรมเนียมในการจัดทา และส่วนต่างของราคาน้ามัน
ที่เกิดจากการทาสัญญา บริษัทจะรับรู้เป็นค่าน้ามันเครื่องบินในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
บริษัทและบริษัทย่อยวัดมูลค่ายุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม โดยใช้วิธีราคาตลาด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ จะใช้วิธีราคาทุนหรือ
วิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน าเทคนิ ค การวัด มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมข้างต้ น มาใช้ บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย จะใช้ข้ อมู ลที่ ส ามารถสั ง เกตได้
ที่เกี่ย วข้องกั บสิน ทรัพย์ห รือหนี้สิ นที่ จะวัด มูล ค่ายุติ ธรรมให้ ม ากที่ สุด โดยกาหนดล าดั บชั้น ของมูล ค่ายุติ ธรรมออกเป็ น
สามระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 เป็ น ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน และบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ระดับ 2 เป็ น ข้ อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้ ไม่ ว่ าโดยทางตรงหรื อ โดยทางอ้ อ มส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น หรื อ หนี้ สิ น นั้ น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

4.20 การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง
การบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ในกรณีที่ บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด สาหรับรายการสินทรัพย์ และหนี้สิน
ที่บันทึกในบั ญชี หรือสาหรับรายการที่ คาดว่ามีโอกาสเกิดผลกระทบต่ อกาไรหรือขาดทุนค่ อนข้างสูง หากเป็นรายการส่วนที่
มีประสิทธิผลให้รับรู้กาไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมภายหลังการบันทึกครั้งแรกในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยรับรู้
คู่ กับรายการกาไรหรือขาดทุ นจากการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของการป้ องกั นความเสี่ ยงกระแสเงิ นสดเฉพาะส่ วนที่ มี
ประสิทธิผลแยกต่ างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น สาหรับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้เป็นผลกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การรับรู้กาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยงส่วนที่มีประสิทธิผลในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้
ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายการกาไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะโอนเข้ากาไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกับงวดที่รายการที่มี
การป้องกันความเสี่ยงดั งกล่าวรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน โดยปรับปรุงลดหรือเพิ่มยอดรายได้จากค่าโดยสารและค่าน้าหนัก
ส่วนเกิน
ในกรณีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วให้ปรับกาไรหรือขาดทุนที่สะสมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุน้
ไปยังกาไรหรือขาดทุนทันที
THAI
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5. การดาเนินงานตามแผนฟื้นฟู
ในปี 2561 บริษั ทได้ด าเนิ นการตามแผนฟื้ นฟู โดยมีเป้าหมายเพื่ อให้ผลการดาเนิน งานมี กาไร ปรับปรุงคุณ ภาพ
การบริ การเพื่ อ Customer Satisfaction Index (CSI) เพิ่ ม ขึ้น และรั กษามาตรฐานความปลอดภั ยในระดับ สากลได้ อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1) กลยุทธ์สร้างกาไรจากการเพิ่มรายได้ ควบคุมต้นทุน และนา Model ของสายการบินต้นทุนต่ามาประยุกต์ใช้
2) กลยุทธ์ปรับปรุงหน่วยธุรกิจให้เป็น Profit Center ที่เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และบริหารจัดการสินทรัพย์
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (Asset Lite)
3) กลยุ ท ธ์ ป รั บ ปรุ ง การบริ ก ารครบวงจร (Engage, Preflight - Inflight - Post flight) เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
4) กลยุทธ์นา Digital Application มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
5) กลยุทธ์พัฒนาการบริหารงานบุคคล โดยเน้นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นา และการพัฒนา
บุคลากรให้มีความสามารถ
ภายใต้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ าวข้ างต้ น บริ ษั ท มี แ ผนด าเนิ น การอย่ างต่ อเนื่ อง ในการสร้างศั ก ยภาพด้ านการขาย
โดยการพั ฒนาโครงการขายผ่าน Web sales และโครงการขยายฐานรายได้ของหน่ วยธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท ได้มุ่งเน้ น
การเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพและการบริ หารต้น ทุ น โดยการวางแผนฝูง บิน ระยะยาว และปรับ ปรุ งอุป กรณ์ และผลิตภัณ ฑ์ ภ ายใน
ห้องโดยสารบนเครื่องบิน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า และโครงการบูรณาการการดาเนินการระหว่างบริษัท
และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด

6. ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

เงินสดในประเทศ
เงินสดในต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
14.54
12.68
28.55
24.74
6,727.22
4,561.61
6,921.54
10,630.66
13,691.85
15,229.69

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
12.03
12.04
28.55
24.74
5,561.25
3,357.48
6,921.53
10,628.53
12,523.36
14,022.79

6.2 ลูกหนี้การค้า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
2560
ระยะเวลาค้างชาระ
ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี - 2 ปี
เกินกว่า 2 ปี
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
184
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10,017.29
340.47
193.37
1,063.83
11,614.96
(1,220.89)
10,394.07

11,493.11
101.57
138.17
965.57
12,698.42
(993.47)
11,704.95

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
9,333.51
340.47
188.35
1,034.25
10,896.58
(1,190.67)
9,705.91

11,349.57
101.57
138.03
935.05
12,524.22
(963.45)
11,560.77
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สาหรับลูกหนี้การค้าที่มีระยะเวลาค้างชาระเป็นเวลานาน ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดย
ลู ก หนี้ ที่ เป็ น ส่ ว นราชการ บริ ษั ท ไม่ ได้ พิ จ ารณาตั้ ง ค่ าเผื่ อหนี้ ส งสั ย จะสู ญ ส่ ว นลู ก หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ บริ ษั ท จะพิ จ ารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อมีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ได้รับชาระหนี้

6.3 สินค้าและพัสดุคงเหลือ
หน่วย : ล้านบาท

อะไหล่เครื่องบิน
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 10 ของยอดคงเหลือ
ณ วันสิ้นงวด)
อะไหล่เครื่องบิน-สุทธิ
อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์บริการภาคพื้น
อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจาหน่าย
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 33.33 ของยอดที่เกิดขึ้น
ระหว่างงวด)
อะไหล่เครื่องบินที่หมุนเวียนช้าและรอการจาหน่าย-สุทธิ
น้ามันเครื่องบิน
สินค้าซื้อมาเพื่อขาย
พัสดุสาหรับใช้ในห้องพักผู้โดยสารและการบริการอาหาร
พัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
เครื่องเขียนและพัสดุอื่น
สินค้าและอะไหล่เครื่องบินระหว่างทาง
รวมสินค้าและพัสดุอื่นๆ
หัก ปรับปรุงโอนสินค้าล้าสมัยและชารุดรอการจาหน่าย
สินค้าล้าสมัยและชารุดรอการจาหน่าย
หัก ค่าเผื่อเสื่อมสภาพ (ร้อยละ 100)
สินค้าล้าสมัยและชารุดรอการจาหน่าย-สุทธิ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
หัก รวมค่าเผื่อสินค้าและพัสดุเสื่อมสภาพ
รวมสินค้าและพัสดุคงเหลือ-สุทธิ

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560

3,430.65

3,279.93

3,430.65

3,279.93

(343.06)
3,087.59
348.64
4,638.97

(327.99)
2,951.94
347.99
4,511.94

(343.06)
3,087.59
348.64
4,638.97

(327.99)
2,951.94
347.99
4,511.94

(4,047.11)
591.86
347.98
270.47
233.41
24.10
103.49
17.42
996.87
(77.94)
80.58
(80.58)
4,947.02
9,417.77
(4,470.75)
4,947.02

(3,727.48)
784.46
366.84
221.00
175.33
23.31
112.29
28.50
927.27
(11.81)
29.62
(29.62)
4,999.85
9,084.94
(4,085.09)
4,999.85

(4,047.11)
591.86
347.98
265.15
200.06
23.78
97.12
17.42
951.51
(77.94)
80.58
(80.58)
4,901.66
9,372.41
(4,470.75)
4,901.66

(3,727.48)
784.46
365.74
216.16
154.66
23.04
107.49
28.50
895.59
(11.81)
29.62
(29.62)
4,968.17
9,053.26
(4,085.09)
4,968.17
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6.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
2560
1,436.69
952.98
3,970.42
3,942.10
1,139.30
1,212.86
2,160.46
1,237.17
3,996.11
4,385.01
12,702.98 11,730.12

ภาษีเงินได้รอเรียกคืน
เงินสด เงินฝากธนาคารกองทุนบาเหน็จ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
1,436.69
952.98
3,970.42
3,942.10
2,061.75
1,828.05
9,358.33
7,881.65
3,708.18
3,846.05
20,535.37
18,450.83

6.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
- เพิ่มขึ้น
- จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

694.30
(204.14)
490.16

เครื่องยนต์
-

ที่ดินตามราคา
ประเมินปี 2558
200.81
38.91
(239.72)
-

สินทรัพย์อื่น
0.84
(0.84)
-

รวม
200.81
734.05
(444.70)
490.16

สินทรั พย์ ไม่ หมุ นเวียนที่ ถื อไว้ เพื่ อขาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ประกอบด้ วย ที่ดิ นของบริษั ททั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศที่ได้ประเมินราคาใหม่ในปี 2558 จานวนเงิน 200.81 ล้านบาท
ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ร อการขายเป็ น สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวี ย น
ที่ ถื อไว้ เพื่ อขาย ประกอบด้ ว ย เครื่ องบิ น A330-300 จ านวน 2 ล า B737-400 จ านวน 1 ล า และ B747-400 จ านวน 2 ล า
รวม 5 ลา เป็นจานวนเงิน 694.30 ล้านบาท ที่ดินในต่างประเทศ จานวนเงิน 38.91 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น จานวนเงิน 0.84
ล้านบาท รวมจานวนเงิน 734.05 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารโอนกรรมสิ ท ธิ์ เครื่ องบิ น B737-400 จ านวน 1 ล า และ A330-300 จ านวน 1 ล า
เป็นจานวนเงิน 204.14 ล้านบาท ที่ดินของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้ประเมินราคาใหม่ในปี 2558 จานวนเงิน
239.72 ล้านบาท และจาหน่ายสินทรัพย์อื่น จานวนเงิน 0.84 ล้านบาท รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 444.70 ล้านบาท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 สิ น ทรั พย์ ไม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อไว้ เพื่ อขายประกอบด้ วย เครื่ องบิ น A330-300 จ านวน
1 ลา และ B747-400 จานวน 2 ลา รวม 3 ลา รวมจานวนเงิน 490.16 ล้านบาท
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6.6 เงินลงทุน
งบการเงินรวม
หน่วย : ล้านบาท
ชื่อบริษัท

บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ
2561

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หัก จาหน่ายเงินลงทุนทั้งจานวน
คงเหลือ
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 23 เม.ย. 61 เป็นเงิน
916.88 ล้านบาท และปี 2560 เป็นเงิน 838.13
ล้านบาท)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
(มูลค่ายุติธรรม ปี 2561 เป็นเงิน 3,772.36 ล้านบาท
และปี 2560 เป็นเงิน 5,384.97 ล้านบาท)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย
(มูลค่ายุติธรรม ปี 2561 เป็นเงิน 1,198.85 ล้านบาท
และปี 2560 เป็นเงิน 1,684.33 ล้านบาท)

เงินลงทุน

2560

รายได้จากเงินลงทุน

วิธีราคาทุน
2561
2560

วิธีส่วนได้เสีย
2561
2560

2561

2560

6.6.1

24.00
(24.00)
-

24.00
24.00

225.00
(225.00)
-

225.00
225.00

265.54
(265.54)
-

278.46
278.46

13.52
13.52

30.18
30.18

40.00

40.00

48.00

48.00

109.76

109.56

24.20

12.94

22.59

22.59

115.19

115.19

1,250.82

1,181.45

250.79

230.40

30.00
30.00
21.80

30.00
30.00
21.80

30.00
305.33
735.59

30.00
305.33
735.59

269.16
283.42
386.55

325.13
246.02
1,254.33

19.03
37.40
(867.77)

63.93
44.93
(978.38)

2,299.71

3,394.95

(522.83)

(596.00)

รวมเงินลงทุน

6.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บันทึกตามวิธีราคาทุน
บริษัท ขนส่งน้ามันทางท่อ จากัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
SITA Investment Certificate
บริษัท เทรดสยาม จากัด
(ชาระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)
SITA Information Networking Computing
หุ้นอื่น ๆ
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น

0.00026
1.36
3.50

0.00026
1.45
3.50

-

-

0.00934
8.95
25.09
1.75

0.00934
9.54
26.22
1.75

0.50

0.00004
0.42

29.52
2.68
1.00

29.73
2.74
1.00

0.70
0.006

1.02
0.006

69.00

70.99

1.20

1.45

.

เมื่ อวั นที่ 24 มกราคม 2561 ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษั ท การบิน ไทย จากั ด (มหาชน) ครั้ งที่ 1/2561 ได้ มีม ติ
อนุมัติขายหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 22.50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 41.00 บาท
เป็นจานวนเงิน 922.50 ล้านบาท โดยบริษัท ได้โอนหุ้นให้กับบริษั ท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จากั ด
(มหาชน) ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
6.6.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน
บริษัทย่อย
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
รวม
บริษัทร่วม
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หัก จาหน่ายเงินลงทุนทั้งจานวน
คงเหลือ
(มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 23 เม.ย. 61 เป็นเงิน 916.88 ล้านบาท
และปี 2560 เป็นเงิน 838.13 ล้านบาท)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(มูลค่ายุติธรรม ปี 2561 เป็นเงิน 3,772.36 ล้านบาท
และปี 2560 เป็นเงิน 5,384.97 ล้านบาท)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(มูลค่ายุติธรรม ปี 2561 เป็นเงิน 1,198.85 ล้านบาท
และปี 2560 เป็นเงิน 1,684.33 ล้านบาท)
รวม

บริษัทถือหุ้นร้อยละ
2561
2560

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
2561
2560

รายได้เงินปันผล
2561
2560

55.00
49.00
49.00
100.00

55.00
49.00
49.00
100.00

8.25
0.98
0.98
1,800.00
1,810.21

8.25
0.98
0.98
1,800.00
1,810.21

37.12
0.98
38.10

24.75
24.75

24.00
(24.00)
-

24.00
24.00

225.00
(225.00)
-

225.00
225.00

26.44
26.44

20.25
20.25

40.00
22.59

40.00
22.59

48.00
115.19

48.00
115.19

24.00
181.42

24.00
175.66

30.00
30.00
21.80

30.00
30.00
21.80

30.00
305.33
735.59

30.00
305.33
735.59

75.00
-

55.50
-

1,234.11
3,044.32

1,459.11
3,269.32

306.86
344.96

275.41
300.16

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

ชื่อบริษัท
6.6.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
บันทึกตามวิธีราคาทุน
บริษัท ขนส่งน้ามันทางท่อ จากัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
SITA Investment Certificate
บริษัท เทรดสยาม จากัด
(ชาระค่าหุ้น 25% ของทุนจดทะเบียน)
SITA Information Networking Computing
หุ้นอื่นๆ
เงินลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น
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บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ
2561
2560

0.00026
0.90
3.50
-

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน
2561
2560

0.00026 0.00934 0.00934
0.97
5.97
6.43
25.09
26.22
3.50
1.75
1.75
-

29.52
2.68
1.00
66.02

29.73
2.74
1.00
67.88

รายได้เงินปันผล
2561

0.50
0.70
0.006
1.20

2560

0.00004
0.42
1.02
0.006
1.45

16

การควบคุมในบริษัทย่อย
บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะที่ทาให้บริษัทมีการควบคุมในบริษัทนั้น โดยบริษัทได้
สิทธิในการส่งผู้แทนเข้าเป็นกรรมการที่มีสิทธิในการออกเสียงและมีอานาจในการสั่งการกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทดังกล่าวตาม
สัดส่วนการถือหุ้น หรือตามเงื่อนไขข้อตกลงของผู้ถือหุ้น เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดซึ่งทาให้บริษัทมีเสียงข้าง
มากในการประชุมคณะกรรมการ

6.6.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อของบริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

สินทรัพย์
366.53
472.61
71.77
20.48
5,752.08

หนี้สิน
87.08
379.08
6.68
15.82
12,695.57

รายได้
330.37
1,107.53
66.10
2.12
11,063.50

กาไร(ขาดทุน)
124.35
(97.67)
14.30
0.46
(2,602.32)
หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อของบริษัท
บริษัทร่วม
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์
1,102.63
402.04
16,290.37
966.81
1,428.02
14,205.58

หนี้สิน
235.54
127.29
8,437.40
71.05
476.65
17,259.82

รายได้
477.51
407.20
3,806.60
459.32
945.95
19,740.23

กาไร(ขาดทุน)
69.15
62.17
1,110.20
63.44
124.66
(3,980.63)

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด กาหนดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนโดยสอดคล้องกับ
รอบระยะเวลาบั ญชีของบริษั ท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถื อหุ้ นรายใหญ่ ของ บริษั ท โรงแรมท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากัด
บริ ษั ท โรงแรมรอยั ล ออคิ ด (ประเทศไทย) จ ากั ด (มหาชน) ส่ ว นของสิ นทรั พย์ แ ละหนี้ สิ น เป็ น ข้ อมู ล ณ วั น ที่
30 มิถุนายน 2561 ส่วนรายได้และกาไรเป็นข้อมูลสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
บริษั ท ได้ จาหน่ ายและโอนหุ้ นทั้ งหมดให้กั บผู้ ซื้อในราคา 922.50 ล้ านบาท และมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุ น จ านวน
697.50 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.24 รายได้อื่นๆ )

6.7 รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ
6.7.1 รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่
6.7.1.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : ล้านบาท

กูเ้ งินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
รวม

2561

2560

1,000.00
1,000.00

4,270.14
4,270.14
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6.7.1.2 เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
รวม
หนี้สินระยะยาว
กู้เงินจากต่างประเทศผ่านกระทรวงการคลัง
กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ
รวม

2561

2560

1,198.64
249.45
1,448.09

-

13,173.54
2,464.46
15,638.00

15,102.67
15,102.67

เงินกู้ยืมจากต่างประเทศต่อจากกระทรวงการคลัง เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังทาสัญญาเงินกู้กับต่างประเทศ
และกระทรวงการคลังได้ให้บริษัทกู้ยืมต่อในสกุลเงินยูโร
6.7.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย
6.7.2.1 รายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
หน่วย : ล้านบาท

2561
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด

2560
45.00
45.00

-

รวม
6.7.2.2 รายการขายและซื้อระหว่างกัน

หน่วย : ล้านบาท

2561
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

ขาย
20.05
7.99
30.47
41.86
9,543.60

2560
ซื้อ
1,113.89
0.05
0.05
5,041.45

ขาย
0.59
49.63
12.75
59.02
8,942.06

ซื้อ
910.54
0.82
0.09
1,284.51

6.7.2.3 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2561
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
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ลูกหนี้
5.96
284.08
4.09
7.60
9,465.45

2560
เจ้าหนี้
582.61
1,837.38

ลูกหนี้
0.01
393.18
0.10
0.45
7,951.12

เจ้าหนี้
0.16
427.69
0.18
0.004
2,106.47

18

รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน ของบริษัท วิงสแเปน เซอร์วิสเซส จากัด ได้รวมค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจานวน
279.86 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 578.02 ล้านบาท ไว้ด้วย
รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน ของบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ได้รวมรายได้ค้างรับจานวน 165.42 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจานวน 1,433.51 ล้านบาท
6.7.2.4 สัญญาเช่าเครื่องบินระหว่างกัน
บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงเครื่องบิน A320-200 กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ณ
วันที่ 31 ธัน วาคม 2561 จานวนทั้งสิ้ น 20 ลา โดยเป็ นเครื่องบิน ที่บ ริษัท เช่ าดาเนิน งานจ านวน 15 ล า คิ ดค่ าเช่าช่วงเป็ น
รายเดื อนและเป็ นเครื่องบิ นที่บ ริษัท จัดหาด้ วยวิธีเช่าซื้อจ านวน 5 ลา คิดค่ าเช่าช่วงเป็นรายไตรมาส ซึ่งระยะเวลาเช่าช่ว ง
เท่ากับอายุของสัญญาเช่าเครื่องบินที่บริษัททาสัญญาไว้กับบริษัทผู้ให้เช่า
6.7.3 รายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม
6.7.3.1 รายการขายและซื้อระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2561
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ขาย
1.50
190.18

2560
ซื้อ
0.33
0.02
354.43
133.28
19.65
3.83

ขาย
0.13
0.08
0.39
142.64

ซื้อ
2.90
0.04
338.02
79.39
27.15
0.06

6.7.3.2 รายการลูกหนี้และเจ้าหนี้ระหว่างกัน
หน่วย : ล้านบาท

2561
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ลูกหนี้
0.04
56.82

2560
เจ้าหนี้
2.34
1.62
0.24

ลูกหนี้
0.06
0.03
53.14

เจ้าหนี้
0.04
7.95
0.30
-

นโยบายการกาหนดราคาซื้อสินค้ าและบริการระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กาหนดจากราคาปกติของธุรกิ จ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามราคาตลาด
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ตามที่รายงานในงวดก่อน
หัก รายการปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561-หลังปรับปรุง
- เพิ่มขึ้น
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ตามที่รายงานในงวดก่อน
หัก รายการปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561-หลังปรับปรุง
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6,123.73
-

42,185.54
45,946.31

113,219.84
105,600.00

89,296.63 48,799.44
(900.66)
88,395.97 48,799.44
8,070.36
8,205.06
14,167.95 (15,968.90)
(631.32)
(529.63)
110,002.96 40,505.97

6,123.73 131,482.17 162,019.28
(900.66)
6,123.73 130,581.51 162,019.28
658.03
6,902.14
(6,123.73) 25,341.05 (22,285.82)
(631.32)
(529.63)
155,949.27 146,105.97

9,592.00
11,708.47

23,630.04
23,630.04
1,407.26
(33.05)
(795.84)
24,208.41

33,222.04
33,222.04
2,508.78
1,356.51
(1,170.45)
35,916.88

599.09
341.10

-

599.09
599.09
621.31
(879.30)
341.10

งาน
ระหว่างทา

9,035.06
9,035.06

-

9,035.06
9,035.06
9,035.06

ที่ดิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เครื่องบินและ เครื่องบิน เครื่องบิน
อุปกรณ์
เครื่องยนต์
ภายใต้สัญญา การบิน
อะไหล่จ่าย
เช่า
หมุนเวียน
ล่วงหน้า

6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

46.67
32.76

2,072.52
2,072.52
13.91
2,086.43

2,119.19
2,119.19
2,119.19

อาคาร

4,329.56
4,099.58

6,479.60
6,479.60
229.98
6,709.58

10,809.16
10,809.16
10,809.16

143.38
143.11

4,625.73
4,625.73
79.50
(58.85)
(12.56)
4,633.82

4,769.11
4,769.11
79.48
(59.10)
(12.56)
4,776.93

2,827.74
2,692.30

28,367.87
28,367.87
791.92
(617.01)
(29.27)
28,513.51

31,195.61
31,195.61
658.90
(617.57)
(31.13)
31,205.81

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

188,102.61
179,598.69

203,271.83
(900.66)
202,371.17
18,797.99
(2,509.86)
(1,998.62)
216,660.68

391,374.44
(900.66)
390,473.78
11,428.64
(3,267.96)
(2,375.09)
396,259.37

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- ปรับปรุง/โอน
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
81,648.97
5,690.64
2,783.31
(893.56)
67.27
89,296.63
44,685.92
42,185.54

9,646.95
6,123.73

113,219.84

112,916.66

48,799.44

43,476.63
8,161.70
(2,757.72)
(81.17)
-

9,592.00

10,227.93

23,630.04

23,063.89
1,439.35
87.01
(960.21)
-

33,222.04

131,482.17

6,123.73

162,019.28

33,291.82
(72.54)
2,215.58
(2,212.82)

9,646.95 126,334.89 156,393.29
(5,321.35)
5,233.07
(5,412.31)
1,798.13
846.71 11,119.55
(932.50)
(81.25)

เครื่องบินและ เครื่องบิน เครื่องบิน
อุปกรณ์
เครื่องยนต์
ภายใต้สัญญา การบิน
อะไหล่จ่าย
เช่า
หมุนเวียน
ล่วงหน้า

599.09

371.21

-

-

599.09

371.21
(1,557.87)
1,785.75
-

งาน
ระหว่างทา

9,035.06

9,063.37

-

-

9,035.06

9,063.37
(28.31)
-

ที่ดิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

46.67

60.58

2,072.52

2,063.66
13.91
(2.99)
(2.06)
-

2,119.19

2,124.24
(2.99)
(2.06)

อาคาร

4,329.56

4,560.07

6,479.60

6,245.16
230.51
3.93
-

10,809.16

10,805.23
3.93
-

143.38

188.25

4,625.73

4,605.78
96.12
(56.09)
(20.08)
-

4,769.11

4,794.03
(56.08)
51.24
(20.08)

2,827.74

3,170.41

28,367.87

28,165.30
912.17
(677.06)
(32.54)
-

31,195.61

31,335.71
(682.00)
576.90
(35.00)

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

188,102.61

194,891.35

203,271.83

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

391,374.44

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

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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AR 2018

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ตามที่รายงานในงวดก่อน
หัก รายการปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561-หลังปรับปรุง
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน
ณณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ตามที่รายงานในงวดก่อน
หัก รายการปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561-หลังปรับปรุง
- เพิ่มขึ้น
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
146,105.97

42,185.54
45,946.31

-

105,600.00

113,219.84

89,296.63 48,799.44
(900.66)
88,395.97 48,799.44
8,070.36
8,205.06
14,167.95 (15,968.90)
(631.32)
(529.63)
110,002.96 40,505.97

155,949.27

6,123.73

-

-

6,123.73 131,482.17 162,019.28
(900.66)
6,123.73 130,581.51 162,019.28
658.03
6,902.14
(6,123.73) 25,341.05 (22,285.82)
(631.32)
(529.63)

11,708.47

9,592.00

23,630.04
23,630.04
1,407.26
(33.05)
(795.84)
24,208.41

35,916.88

33,222.04
33,222.04
2,508.78
1,356.51
(1,170.45)

เครื่องบินและ เครื่องบิน เครื่องบิน
อุปกรณ์
เครื่องยนต์
ภายใต้สัญญา การบิน
อะไหล่จ่าย
เช่า
หมุนเวียน
ล่วงหน้า

328.08

587.47

-

328.08

587.47
587.47
619.92
(879.31)
-

งาน
ระหว่างทา

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,035.06

9,035.06

-

9,035.06

9,035.06
9,035.06
-

ที่ดิน

32.76

46.67

2,072.52
2,072.52
13.91
2,086.43

2,119.19

2,119.19
2,119.19
-

อาคาร

4,099.58

4,329.56

6,479.60
6,479.60
229.98
6,709.58

10,809.16

10,809.16
10,809.16
-

135.88

134.08

4,608.81
4,608.81
73.67
(58.85)
(12.56)
4,611.07

4,746.95

4,742.89
4,742.89
75.72
(59.10)
(12.56)

2,672.36

2,813.13

28,287.16
28,287.16
786.05
(617.01)
(25.94)
28,430.26

31,102.62

31,100.29
31,100.29
647.69
(617.57)
(27.79)

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

179,558.50

188,067.08

203,174.20
(900.66)
202,273.54
18,786.29
(2,509.86)
1,995.29)
216,554.68

396,113.18

391,241.28
(900.66)
390,340.62
11,412.28
(3,267.97)
(2,371.75)

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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THAI

195

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- ปรับปรุง/โอน
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
- ค่าเสื่อมราคา
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
- ค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เครื่องบิน

เครื่องบิน
ภายใต้สัญญา
เช่า

9,646.95
6,123.73

44,685.92 112,916.66
42,185.54 113,219.84

งาน
ระหว่างทา

10,227.93
9,592.00

371.21
587.47

-

33,291.82
371.21
(72.54) (1,557.87)
2,215.58 1,774.13
(2,212.82)
33,222.04
587.47

อุปกรณ์
การบิน
หมุนเวียน

81,648.97 43,476.63 23,063.89
5,690.64
8,161.70
1,439.35
2,783.31 (2,757.72)
87.01
(893.56)
(81.17)
(960.21)
67.27
89,296.63 48,799.44 23,630.04

9,646.95 126,334.89 156,393.29
(5,321.35) 5,233.07 (5,412.31)
1,798.13
846.71 11,119.55
(932.50)
(81.25)
6,123.73 131,482.17 162,019.28

เครื่องบินและ
เครื่องยนต์
อะไหล่จ่าย
ล่วงหน้า

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9,063.37
9,035.06

-

9,063.37
(28.31)
9,035.06

ที่ดิน

60.58
46.67

2,063.66
13.91
(2.99)
(2.06)
2,072.52

4,560.07
4,329.56

6,245.16
230.51
3.93
6,479.60

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

รวม

172.44
134.08

3,158.66
2,813.13

194,863.79
188,067.08

4,596.38 28,066.10 189,160.79
88.60
908.70 16,533.41
(56.09)
(677.06)
(619.61)
(20.08)
(10.58) (1,967.66)
67.27
4,608.81 28,287.16 203,174.20

4,768.82 31,224.76
(56.08)
(682.00)
50.23
568.27
(20.08)
(10.74)
4,742.89 31,100.29

อาคารภายใต้ ค่าปรับปรุง เครื่องมือ
สัญญาเช่า
อาคาร
โรงซ่อมและ
อุปกรณ์

2,124.24 10,805.23
(2.99)
3.93
(2.06)
2,119.19 10,809.16

อาคาร

หน่วย : ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงานจานวน 103 ลา ประกอบด้วย เครื่องบินของ
บริษัทจานวน 32 ลา เครื่องบินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Leases) จานวน 32 ลา และเครื่องบินภายใต้สัญญา
เช่าดาเนินงาน (Operating Leases) จานวน 39 ลา
ทั้งนี้ เครื่อ งบิ นที่ ใช้ในการด าเนิน งานบางส่วน จานวน 34 ลา ประกอบด้ วย เครื่องบิน ของบริษั ท จ านวน 2 ล า
มู ล ค่ าตามบั ญ ชี 4,969.02 ล้ านบาท มี ภ าระผู ก พั น ภายใต้ ก ารจดหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ และเครื่ องบิ น ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า
ทางการเงิน จ านวน 32 ล า มู ล ค่ าตามบั ญ ชี 105,600.00 ล้ านบาท มี ภ าระผู ก พั น ภายใต้ สั ญ ญาเช่ าทางการเงิ น โดยใช้
เครื่องบิ น เป็ นหลั กทรั พย์ ค้ าประกั น (Asset-based Financing) ซึ่ง กรรมสิ ท ธิ์ในเครื่องบิ น จะโอนมาเป็ นของบริษั ทเมื่ อ ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ และชาระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในสัญญาแล้ว
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน ประกอบด้วย เครื่องยนต์เครื่องบิน และอะไหล่การบินหมุนเวียนอื่น
อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จานวน 86,593.31 ล้านบาท ได้รวมอาคาร
บนพื้นที่เช่าจานวน 3,935.16 ล้านบาท แล้ว
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้รวมอาคารบนพื้นที่เช่าตามสัญญาเช่า ที่ทากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2579 และที่สนามบินดอนเมือง
มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 เมื่อสิ้นสุดสัญญา อาคารและส่วนควบต่างๆ
บนพื้นที่เช่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง ปัจจุบันสัญญาเช่าที่สนามบินดอนเมือง ยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง
ที่ดิ นในประเทศและต่ างประเทศของบริษั ท ณ ปัจจุ บั นมี การประเมิ นราคาใหม่จากราคาทุ นเดิ ม 899.86 ล้ านบาท
เป็น 9,035.06 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครจานวนเงิน 8,007.24 ล้านบาท ต่างจังหวัดจานวนเงิน
301.66 ล้ านบาท และต่างประเทศจานวนเงิน 726.16 ล้านบาท โดยได้ รับการประเมิ นจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญการประเมิ น ราคา
ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ ความเห็นชอบ ซึ่ งได้ มีการประเมิน เมื่อเดือน
กันยายน 2558 ทั้งนี้ไม่รวมที่ดินที่แสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นมูลค่าตามบัญชี 242.83 ล้านบาท

6.9 การเปลี่ยนแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่กาหนดให้ต้องทบทวนอย่างน้อยทุกสิ้นรอบปีบั ญชี และ
หากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้ต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
บริษัทได้ทบทวนมูลค่าคงเหลือโดยพิจารณาจากข้อมู ลราคาขายเครื่องบินในอดีต ข้อมูลการประเมินราคาเครื่องบิ น
ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบิน จึงได้ข้อสรุปที่ทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า
มู ล ค่ าคงเหลื อของเครื่ องบิ น และเครื่ อ งยนต์ อะไหล่ เมื่ อสิ้ น สุ ด ระยะเวลาการใช้ ป ระโยชน์ ค วรเปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม
ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าต้นทุนเริ่มแรก ทั้งนี้ มูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ของสายการบินชั้นนา
ที่นามาเปรียบเทียบอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 10
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีของมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ ดังกล่าว มีผลทาให้
ต้องบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ในปี 2561 เพิม่ ขึ้น จานวน 3,129.09 ล้านบาท
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6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
- ปรับปรุง/โอน
- สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
- ค่าตัดจาหน่าย
- ปรับปรุง/โอน
- จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

3,544.95
(1.75)
51.21
(56.47)
3,537.94

3,506.27
(1.75)
50.10
(56.47)
3,498.15

3,112.45
247.37
(1.75)
(56.48)
3,301.59

3,087.60
239.97
(1.75)
(56.48)
3,269.34

432.50
236.35

418.67
228.81

6.11 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้

6.11.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
มีผลมาจากความแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญ ชีกับ ราคาตามฐานภาษีของสิน ทรัพย์แ ละหนี้สิ น
ในงบแสดงฐานะการเงิน และผลขาดทุนสะสมทางภาษีโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10,650.72
1,703.58

2560
10,679.23
1,791.35

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
10,632.99
1,703.58

2560
10,663.25
1,791.35

THAI
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การเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกันความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม
*
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ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2561

รายการ
ที่รับรู้ในกาไร
หรือขาดทุน

รายการที่รับรู้
ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

41.95
173.20
817.02
268.23
4,607.25
2,047.84
7.70

(3.07)
(5.76)
77.13
29.16
(1,927.89)
(1,892.36)
(1.54)

-

38.88
167.44
894.15
297.39
2,679.36
155.48
6.16

-

2,518.88

(629.85)

53.43

1,942.46

-

195.45
1.71
10,679.23
74.30
1,717.05
1,791.35

4,336.06
0.39
(17.73)
(44.90)
(42.87)
(87.77)

(64.21)
* (10.78)
-

131.24
4,336.06
2.10
10,650.72
-

29.40
1,674.18
1,703.58

สินทรัพย์
รอการตัดบัญชี

หนี้สิน
รอการตัดบัญชี

ในปี 2561 งบการเงินรวมรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในรายการอื่นๆ เพิ่มขึ้น จานวนเงิน 80 บาท
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หน่วย : ล้านบาท

44.71
167.98
751.49
279.21
4,316.20
1,723.87
19.92

รายการ
ที่รับรู้ใน
กาไรหรือ
ขาดทุน
(2.76)
5.22
65.53
(10.98)
291.05
323.97
(12.22)

2,384.01

134.84

0.03

2,518.88

-

325.97
1.59
10,014.95
127.23
1,727.01
1,854.24

0.10
794.75
(52.93)
(9.96)
(62.89)

(130.52)
0.02
(130.47)
-

195.45
1.71
10,679.23
-

74.30
1,717.05
1,791.35

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2560
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มี
ประสิทธิผล
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

งบการเงินรวม
รายการ
ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2560
ที่รับรู้ในกาไร
สินทรัพย์
หนี้สิน
ขาดทุน
รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี
เบ็ดเสร็จอื่น
41.95
173.20
817.02
268.23
4,607.25
2,047.84
7.70
-

หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2561
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกันความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล

41.95
173.20
817.02
264.01
4,607.25
2,042.00
7.70

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายการ
รายการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ที่รับรู้ใน
ที่รับรู้ในกาไร
หนี้สิน
สินทรัพย์
กาไรหรือ
ขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี
(3.07)
38.88
(5.76)
167.44
77.13
894.15
29.11
293.12
(1,927.89)
2,679.36
(1,892.36)
149.64
(1.54)
6.16
-

2,514.67

(631.16)

53.43

1,936.94

-

195.45

-

(64.21)

131.24

-
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หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2561
ขาดทุนสะสมทางภาษี
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

10,663.25
74.30
1,717.05
1,791.35

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายการ
รายการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ที่รับรู้ใน
ที่รับรู้ในกาไร
หนี้สิน
สินทรัพย์
กาไรหรือ
ขาดทุน
รอการตั
ด
บั
ญ
ชี
รอการตัดบัญชี
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
4,336.06
4,336.06
(19.48)
(10.78)
10,632.99
(44.90)
29.40
(42.87)
1,674.18
(87.77)
1,703.58
หน่วย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2560
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จพนักงาน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประมาณการหนี้สินสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดเฉพาะส่วน
ที่มีประสิทธิผล
อื่นๆ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผลกาไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่
รวม

44.71
167.98
751.49
274.98
4,316.20
1,718.03
19.92

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
รายการ
ที่รับรู้ในกาไร
ที่รับรู้ในกาไร
หนี้สิน
สินทรัพย์
ขาดทุน
หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น รอการตัดบัญชี รอการตัดบัญชี
(2.76)
41.95
5.22
173.20
65.53
817.02
(10.97)
264.01
291.05
4,607.25
323.97
2,042.00
(12.22)
7.70
-

2,380.77

133.90

-

2,514.67

-

325.97
10,000.05
127.23
1,727.01
1,854.24

793.72
(52.93)
(9.96)
(62.89)

(130.52)
(130.52)
-

195.45
10,663.25
-

74.30
1,717.05
1,791.35

6.11.2 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2560
2561
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้จาก
กาไรสุทธิสาหรับงวด
บวก (หัก) : สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น/ลดลง
รวม
200
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560

33.31

34.74

-

(70.04)
(36.73)

(857.64)
(822.90)

(68.29)
(68.29)

9.92
(856.61)
(846.69)

-
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6.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชี
เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า
(Maintenance Reserve)
สินทรัพย์รอการขาย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
2,230.00
2,569.35
4,539.04
4,140.17
13,538.58
4,891.45
1,119.63
26,318.70

10,388.15
8,626.03
855.01
26,578.71

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
2,141.11
2,451.01
4,539.04
4,140.17
13,552.03
4,891.45
1,061.57
26,185.20

10,373.86
8,626.03
811.26
26,402.33

เงินประกั นการบารุงรักษาเครื่องบินตามสั ญญาเช่า เป็ นเงินประกันที่ ผู้ให้ เช่ าเรียกเก็บเป็นประกันในการบารุงรักษา
เครื่องยนต์เครื่องบินตามสภาพการบิน และเงื่อนไขการบารุงรักษาเครื่องยนต์ ตามตารางการบารุงรักษา
สินทรัพย์รอการขาย ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท

เครื่องบิน

เครื่องยนต์

ที่ดินตาม
ราคาประเมินปี
2558

7,697.86

584.58

281.74

61.85

8,626.03

- เพิ่มขึ้น

148.65

-

-

0.79

149.44

- ด้อยค่า

(3,064.02)

(85.95)

-

-

(694.30)

-

(38.91)

(0.84)

(734.05)

4,088.19

498.63

242.83

61.80

4,891.45

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

- ปรับปรุง/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์อื่น

รวม

(3,149.97)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รอการขายประกอบด้วย เครื่องบิน A300-600 จานวน 1 ลา A330-300 จานวน 4 ลา
A340-500 จ านวน 3 ล า A340-600 จ านวน 6 ล า และ B737-400 จ านวน 4 ล า รวม 18 ล า จ านวนเงิน 4,088.19 ล้ านบาท
เครื่องยนต์อะไหล่เครื่องบิน จานวนเงิน 498.63 ล้านบาท
ที่ดิ นของบริษั ททั้ งในประเทศและต่ างประเทศที่ ได้ประเมินราคาใหม่ ในปี 2558 จานวนเงิน 242.83 ล้านบาท และ
สินทรัพย์อ่ืน จ านวนเงิน 61.80 ล้านบาท ซึ่งส่ วนใหญ่ เป็นอะไหล่ของเครื่องบิน ที่ปลดประจาการแล้ว รวมเป็น จานวนเงิ น
ทั้งสิ้น 4,891.45 ล้านบาท

6.13 การบริหารสภาพคล่อง

ในปี 2561 บริษัทได้จัดหาเงินทุนจากเงินกู้ยืมระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้
1. การจัดหาเงินกู้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ในการซื้ออะไหล่เครื่องยนต์
2. การจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวด้วยวิธีการเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน เพื่อชาระค่าเครื่องบิน
3. การออกหุ้นกู้จานวน 6,000 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และ 7,000 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2561
เพื่ อช าระคื น หุ้น กู้ค รบกาหนดชาระ และ/หรือคื นเงิ นกู้ ของบริษั ท รวมทั้ง กู้ยื มมาเพื่ อลงทุ น ในสิน ทรัพย์ และใช้เป็ นเงิน ทุ น
หมุนเวียนในบริษัท
4. เบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศ เพื่อจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
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นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่ อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินประเภทวงเงิน Committed Credit Line
จานวน 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี และวงเงิน Uncommitted Credit Line จานวน 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ รวมทั้งได้อนุมัติต่ออายุวงเงินสินเชื่อที่ครบกาหนดสัญญา รวมจานวน 8,000 ล้านบาท ให้กับบริษัท
จากข้อมูลข้างต้น และการจัดทาประมาณการกระแสเงินสดปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้ความระมัดระวัง พบว่า
บริษั ทยังคงมีเงินสดสารองในมื อคงเหลือ (Cash on hand) อยู่ในระดั บที่เพียงพอ และสามารถด าเนิน กิจการตามปกติ
หากไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้

6.14 เงินกู้ยืมระยะยาว งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

สกุลเงินกู้
เงินยูโร
เงินเยน
เงินบาท
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว
หัก ส่วนที่ครบกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
คงเหลือส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว

ตามสกุลเงินกู้
2561
383,376,783
2,404,029,808
9,358,461,551

2560
405,975,653
3,244,029,808
10,534,736,842

หน่วย : ล้านบาท
2561
14,372.18
713.91
9,358.46
24,444.55

2560
15,992.92
952.54
10,534.74
27,480.20

4,633.18
19,811.37

4,813.18
22,667.02

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงิน กู้ยืมจากต่างประเทศสกุลเงินยูโรผ่านกระทรวงการคลัง จานวนเงิน
14,372.18 ล้านบาท เงินกู้จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สกุลเงินเยน เป็นจานวนเงิน 713.91
ล้านบาท และเงินกู้ยืมภายในประเทศจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ จานวนเงิน 9,358.46 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ยืมทั้งสิ้น
24,444.55 ล้านบาท และโอนไปเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวนเงิน 4,633.18 ล้านบาท คงเหลือ
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจานวนเงิน 19,811.37 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวนเงิน 4,633.18 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินจานวนเงิน 3,185.09 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวนเงิน 1,448.09 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจานวนเงิน 19,811.37 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จานวนเงิน 4,173.37 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จานวนเงิน 15,638.00 ล้านบาท

6.15 หนี้สินภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเครื่องบิน
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี – 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

2561
มูลค่าตามบัญชี
8,699.91
30,117.04
20,165.06
58,982.01

หน่วย : ล้านบาท

2560
มูลค่าปัจจุบัน
8,200.50
24,571.82
12,973.04
45,745.36

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

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

บริ ษั ท ได้ ท าสั ญ ญาเช่ าเครื่ อ งบิ น โดยมี สิ ท ธิ เลื อ กที่ จะซื้ อ ได้ กั บ สถาบั น การเงิ น ต่ างประเทศ และในประเทศ
รวม 20 แห่ง และแสดงมูลค่าตามนโยบายการบัญชีข้อ 4.10 โดยในงวดบัญชีปี 2561 มีจานวนคงเหลือ 32 ลา เป็นภาระหนี้สิน
ภายใต้ เงื่อนไขสั ญญาเช่ าทั้ งสิ้ นที่ มี กาหนดจ่ายในระหว่างปี 2562 - 2573 รวม 65,682.69 ล้ านบาท หักส่ วนที่ จะบั นทึ กเป็ น
ดอกเบี้ยจ่ายเมื่อถึงกาหนดจ่ายประมาณ 6,700.68 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินต้นภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน ดังกล่าว
จานวน 58,982.01 ล้ านบาท ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2561 โอนไปเป็ นหนี้ สิ นภายใต้ เงื่ อนไขสั ญญาเช่ าเครื่องบิ นที่ ถึ งกาหนด
ชาระภายใน 1 ปี จานวน 8,699.91 ล้านบาท คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 50,282.10 ล้านบาท
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ระหว่างปี 2556
16 พฤษภาคม 2556

สามัญ / 2553
28 เมษายน 2553

สามัญ / 2548
23 ธันวาคม 2548

มติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น/ครัง้ ที่/วันที่

6.16 หุ้นกู้

40,000

วงเงิน
ที่อนุมัติให้
จัดจาหน่าย
60,000

2554
2554
2555
2555
2555
2555
2555

1 (ชุดที่ 4)
1 (ชุดที่ 5)

1 (ชุดที่ 1)
1 (ชุดที่ 2)

2

3 (ชุดที่ 2)
3 (ชุดที่ 3)

2556

2554

1 (ชุดที่ 2)

1

2554

2552

ปีที่จัด
จาหน่าย

1 (ชุดที่ 1)

1 (ชุดที่ 4)

ครั้งที่จัด
จาหน่าย

7
10

16 กุมภาพันธ์ 2562
16 กุมภาพันธ์ 2565

16 พฤษภาคม 2561

11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2565

5

7
10

12

7
10

13 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม 2564

23 มีนาคม 2567

10

7

10

อายุ
(ปี)

13 พฤษภาคม 2564

13 พฤษภาคม 2561

20 มกราคม 2562

ครบกาหนด

การจัดจาหน่าย

4.18

4.70
4.90

4.98

4.41
4.75

ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4.00
ปีที่ 4-6 ร้อยละ 4.50
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.25
ปีที่ 1-4 ร้อยละ 4.25
ปีที่ 5-8 ร้อยละ 4.75
ปีที่ 9-10 ร้อยละ 5.35
4.36
4.62

6.00

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)
2561

5,000.00 16 พฤษภาคม
5,000.00

1,500.00
1,500.00
3,000.00

1,500.00

6,000.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
1,500.00

1,445.00 13 พฤษภาคม
2,167.00

833.00

3,600.00
3,600.00
1,555.00 13 พฤษภาคม

จานวนเงิน

2562

2563

การไถ่ถอน
2564

2565

-

1,500.00
1,500.00

1,500.00

1,000.00
2,000.00

2,167.00

833.00

-

3,600.00

หุ้นกู้
คงเหลือ
ณ
31 ธ.ค. 61

หน่วย : ล้านบาท
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ระหว่างปี 2558
ครั้งที่ 1 /2558
30 เมษายน 2558

ครั้งที่ 2 /2557
26 ธันวาคม 2557

ระหว่างปี 2557
ครั้งที่ 1 /2557
7 กุมภาพันธ์ 2557

30 สิงหาคม 2556

มติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น/ครั้งที่/วันที่

7,000

วงเงิน
ที่อนุมัติให้
จัดจาหน่าย

ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

2
2 (ชุดที่ 1)
2 (ชุดที่ 2)
2 (ชุดที่ 3)

ครั้งที่จัด
จาหน่าย

2558
2558
2558

2557
2557
2557

2557
2557
2557

2556
2556
2556

ปีที่จัด
จาหน่าย

30 เมษายน 2563
30 เมษายน 2565
30 เมษายน 2568

26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2567

7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567

30 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2563
30 สิงหาคม 2566

ครบกาหนด

การจัดจาหน่าย

5
7
10

5
7
10

5
7
10

5
7
10

อายุ
(ปี)

4.32
4.62
4.92

4.46
4.76
4.98

4.71
5.14
5.58

4.58
4.88
5.16

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)
2561

1,500.00
2,000.00
2,300.00
5,800.00

1,230.00
1,340.00
1,430.00
4,000.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00
3,200.00

1,250.00 30 สิงหาคม
1,250.00
1,500.00
4,000.00

จานวนเงิน

2562

2563

การไถ่ถอน
2564

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

1,250.00
1,500.00

หน่วย : ล้านบาท
หุ้นกู้
คงเหลือ
ณ
2565
31 ธ.ค. 61
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7,000

8,000

ระหว่างปี 2560
ครั้งที่ 1 /2560
23 มิถุนายน 2560

8,000

วงเงิน
ที่อนุมัติให้
จัดจาหน่าย

ระหว่างปี 2559
ครั้งที่ 1 /2559
23 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 2 /2558
30 กันยายน 2558

มติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น/ครั้งที่/วันที่

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ครั้งที่จัด
จาหน่าย

2560
2560
2560
2560
2560

2559
2559
2559
2559
2559

2558
2558
2558
2558

ปีที่จัด
จาหน่าย

2561
2563
2565
2568

23 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2565
23 มิถุนายน 2567
23 มิถุนายน 2570
23 มิถุนายน 2575

23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2566
23 ธันวาคม 2569
23 ธันวาคม 2571

30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน

ครบกาหนด

การจัดจาหน่าย

3
5
7
10
15

3
5
7
10
12

3
5
7
10

อายุ
(ปี)

2.74
3.06
3.57
4.04
4.68

2.97
3.45
3.66
4.35
4.66

3.46
4.14
4.44
4.74

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)
2561

1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
8,000.00

500.00
500.00
1,000.00
3,000.00
2,000.00
7,000.00

1,000.00 30 กันยายน
1,500.00
2,500.00
3,000.00
8,000.00

จานวนเงิน

2562

2563

การไถ่ถอน
2564

2565

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

1,500.00
2,500.00
3,000.00

หุ้นกู้
คงเหลือ
ณ
31 ธ.ค. 61

หน่วย : ล้านบาท
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7,000

ครั้งที่ 2 /2561
16 สิงหาคม 2561

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5
ชุดที่ 6
ชุดที่ 7

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

ครั้งที่จัด
จาหน่าย

2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561

2561
2561
2561
2561

ปีที่จัด
จาหน่าย

2566
2568
2571
2576

16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2563
16 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2571
16 สิงหาคม 2573
16 สิงหาคม 2576

28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์

ครบกาหนด

1
2
3
5
10
12
15

5
7
10
15

อายุ
(ปี)

2.25
2.47
2.70
3.23
4.04
4.42
4.62

2.74
3.19
3.76
4.18

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายทุก 6 เดือน
(ร้อยละ)

500.00
800.00
500.00
500.00
2,200.00
1,200.00
1,300.00
7,000.00

1,200.00
1,000.00
2,400.00
1,400.00
6,000.00

จานวนเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหุ้นกู้คงเหลือ 64,850.00 ล้านบาท ได้โอนเป็นหนี้สินถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี จานวน 9,530.00 ล้านบาท
คงเหลือเป็นหนี้สินระยะยาว 55,320.00 ล้านบาท

รวม

6,000

วงเงิน
ที่อนุมัติให้
จัดจาหน่าย

ระหว่างปี 2561
ครั้งที่ 1 /2561
28 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุมใหญ่
ผู้ถือหุ้น/ครั้งที่/วันที่

การจัดจาหน่าย
2561

2562

2563

การไถ่ถอน
2564

64,850.00

500.00
800.00
500.00
500.00
2,200.00
1,200.00
1,300.00

1,200.00
1,000.00
2,400.00
1,400.00

หน่วย : ล้านบาท
หุ้นกู้
คงเหลือ
ณ
2565
31 ธ.ค. 61

33

34

บริ ษั ท ได้ ขึ้น ทะเบี ย นหุ้ น กู้ ไ ว้ กั บ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไ ทย (Thai BMA) และอยู่ ในระบบซื้ อ ขายหุ้ น กู้ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจากัด (ไม่เกิน 10 ราย)

6.17 หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
2560
เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมสนามบิน
รายได้รอตัดบัญชี
ภาษีรอนาส่ง
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศ
เงินมัดจารับ
เจ้าหนี้พนักงาน
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้สินทรัพย์รอเรียกเก็บ
เจ้าหนี้อื่นๆ
รวม

5,508.54
4.42
594.00
570.09
888.76
3.03
341.59
86.87
1,053.57
9,050.87

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560

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

5,508.54
4.13
593.42
570.09
878.27
3.03
341.59
86.87
2,298.05
10,283.99

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

6.18 เงินกองทุนบาเหน็จพนักงาน

บริษั ทได้ จัด ตั้ งกองทุ นบ าเหน็ จพนั กงานบริษัท การบิน ไทย จากั ด (มหาชน) โดยจ่ายสมทบกองทุ น ฯ ในอั ตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลือของกองทุนฯ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทรวมทั้งรับรู้ดอกผลและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานกองทุนฯ เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท รายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
อื่นๆ
รวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
รวม

3,970.42
24.26
3,994.68
169.69
3,824.99
3,994.68

2560
3,942.10
22.70
3,964.80
173.70
3,791.10
3,964.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนฯ มียอดคงเหลือ 3,824.99 ล้านบาท เท่ากับยอดภาระผูกพันของบริษัทที่จะต้อง
จ่ายให้พนักงาน (ในงวดบัญชีนี้ บริษัทจ่ายสมทบกองทุน บาเหน็จพนักงานเป็นจานวนเงิน 157.07 ล้านบาท และหักกับยอดจ่าย
สมทบตามภาระผูกพันจานวนเงิน 3.24 ล้านบาท คงเหลือเป็นจานวนเงิน 153.83 ล้านบาท)

6.19 ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน งบการเงินเฉพาะบริษัท
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน แบ่งเป็น 5 โครงการ ประกอบด้วย
6.19.1 การจ่ายเงินตอบแทนความชอบในการทางาน
บริ ษั ท ให้ ผลประโยชน์ ส าหรั บ พนั ก งานเกษี ย ณอายุ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ าตอบแทนความชอบในการท างาน
โดยพนั กงานที่ มีอายุ งานตั้งแต่ 5 ปี แต่ ไม่ ถึง 15 ปี จะได้รั บค่ าตอบแทนเท่ากับอัตราเงิ นเดื อนค่ าจ้างสุดท้ าย 180 วั น และ
พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเท่ากับอัตราเงินเดือนค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน
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6.19.2 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ
บริ ษั ท ให้ ผ ลประโยชน์ ส าหรั บ พนั ก งานที่ เกษี ย ณอายุ และพนั ก งานที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เกษี ย ณอายุ
ก่อนกาหนด รวมทั้งคู่สมรสและบุตรอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ที่ ยังมิได้สมรสมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล
ของบริษัททุกแห่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6.19.3 การจ่ายเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจาปี
บริษัทให้ผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่เกษียณอายุและพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เกษี ยณอายุก่อนกาหนด
ได้รับเงินค่าชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจาปีของพนักงานตามจานวนวันที่เหลืออยู่ในแต่ละปีและสะสมได้ไม่เกิน 3 ปีติดต่อกัน
6.19.4 ผลตอบแทนพนักงานระยะยาว (แหวน - เข็ม)
บริษั ทจะมอบรางวั ลให้แ ก่พนัก งานที่ได้ ปฏิ บัติงานครบ 15 ปี และครั้งต่ อไปจะมอบให้ เมื่อพนั กงาน
ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 35 ปี
6.19.5 บัตรโดยสารฟรีหลังเกษียณ
บริษัทให้ผลประโยชน์สาหรับพนักงานที่ทางานกับบริษัทมาครบ 15 ปี มีสิทธิขอบัตรโดยสารฟรีประเภท
สารองที่นั่งได้ เฉพาะเส้นทางที่บริษัททาการบินได้ 1 เที่ยว และหากพนักงานยังคงทางานอยู่กับบริษัทจะใช้สิทธินี้ได้อีกทุกรอบ
5 ปี ภายหลังจากวันที่มีสิทธิครั้งก่อนและพนักงานสามารถเก็บสะสมสิทธิไว้ใช้เมื่อใดก็ได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2561
2560
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันต้นงวด
ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560

12,594.37
133.14
556.06
397.68
(372.98)

11,920.07
520.04
379.05
(224.95)

12,573.33
133.14
496.38
396.24
(372.98)

267.15

0.16

267.15

13,575.42

12,594.37

13,493.26

11,903.86
515.76
378.66
(224.95)
12,573.33

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล
อัตรามรณะ
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AR 2018

2561

2560

2.75% - 3.50%
1.75%
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%
TMO17
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการคานวณ
การประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกัน ภัย มีค วามอ่อนไหวเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจ และประชากรในโครงการผลประโยชน์ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ละข้อนั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อ สมมติหลัก ต่อมูลค่าปัจจุ บั นของประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สิน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อัตราเพิ่มขึ้น 1%
อัตราลดลง 1 %
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาล

(1,423.98)
1,030.19
746.00

1,748.78
(903.28)
(568.91)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยจะมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วนั ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้ งนี้กาหนดให้ “นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง
เพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน”
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรั ฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และพระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่มีผลบังคับใช้กับบริษัทย่อย แต่ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวม

6.20 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันต้นงวด
รายการเคลื่อนไหวสาหรับงวด
ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันสิ้นงวด

งบการเงินรวม
2561
2560
10,310.08
7,365.83
4,398.01
2,944.25
14,708.09
10,310.08

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
9,318.99
7,034.08
3,774.94
2,284.91
13,093.93
9,318.99

ประมาณการหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ประกอบด้วย
6.20.1 ศาลชั้ น ต้ น และศาลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ มี ค าพิ พ ากษาให้ บ ริ ษั ท ช าระเงิ น ค่ าเสี ย หาย คื น เงิ น ค้ าประกั น หรื อ
เงินค่าปรับเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 3.19 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
6.20.2 บริษัทรับรู้รายการประมาณการหนี้สินระยะยาว ค่าซ่อมแซมและบารุงอากาศยาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จานวนเงิน 13,090.74 ล้านบาท เป็ นรายการสารองค่าซ่ อมใหญ่ เครื่องบิ น เครื่องยนต์เครื่องบิ น และส่ วนประกอบอื่นๆ
สาหรับ รายการซ่อมที่ จะต้ องจ่ายเงิน ในอนาคตตามสัญ ญา ทั้ งนี้ เพื่อรับรู้ภ าระผูกพั นภายใต้สั ญ ญาเช่าด าเนินงาน ในการ
ซ่อมบารุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า รวมถึงการเตรียมสภาพเครื่องบินก่อน
การส่งมอบคืนตามที่ผู้ให้เช่ากาหนดเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยมีข้อสมมติในการประมาณการค่าซ่อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
ชั่ ว โมงบิ น รอบการบิ น รอบการซ่ อ มใหญ่ และอายุ สั ญ ญาเช่ า บั น ทึ ก คิ ด ค านวณตามสั ด ส่ ว นระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท ใช้ ง าน
ประกอบด้วย การสารองค่าซ่อมใหญ่เครื่องบินและส่วนประกอบอื่นๆ จานวนเงิน 5,750.96 ล้านบาท เครื่องยนต์เครื่องบิน
จานวนเงิ น 7,198.09 ล้านบาท (เครื่องยนต์ เครื่ องบิ นภายใต้ สั ญ ญาเช่ าด าเนิ น งาน จ านวนเงิ น 4,941.23 ล้านบาท และ
ภายใต้ สั ญ ญาเช่ าการเงิ น จ านวนเงิ น 2,256.86 ล้ านบาท) และค่ าซ่ อมบ ารุ ง เพื่ อเตรีย มสภาพเครื่ องบิ น เมื่ อส่ ง มอบคื น
ตามสัญญาเช่า จานวนเงิน 141.69 ล้านบาท
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6.21 เงินปันผลจ่าย

ที่ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถื อหุ้ นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 มีม ติอนุ มั ติงดจ่ายเงินปั นผลส าหรั บ
ผลการดาเนินงานประจาปี 2560

6.22 ทุนเรือนหุ้น

บริษัท มีทุน จดทะเบี ยนหุ้ นสามั ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 2,698.90 ล้านหุ้น มูลค่ าหุ้นละ 10 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 26,989.00 ล้านบาท ทุนที่ออกและชาระแล้วจานวน 21,827.72 ล้านบาท

6.23 ทุนสารองตามกฎหมาย

บริษัทมีทุนสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 2,691.28 ล้านบาท

6.24 รายได้อื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เงินปันผลจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
รายได้จากการให้บริการอื่นของฝ่ายซ่อมบารุงอากาศยาน
รายได้ค่าปรับจากการส่งมอบเครื่องบินล่าช้า
รายได้ค่าปรับอื่นๆ
รายได้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอุทกภัย
รายได้จากการให้บริการห้องรับรองลูกค้า
รายได้จากการให้บริการสายการบินไทยสมายล์
รายได้ค่าบริหารจัดการที่สนามบินสุวรรณภูมิ
รายได้ค่าบริการผู้โดยสารสายการบินอื่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
รายได้จากการให้บริการ Internet บนเครื่องบิน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน
รายได้เงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สิน
และประกันภัยบุคคล
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560

786.59
1.20
566.22
133.24
393.06
116.80
67.36
106.73
16.61
656.96

1.45
705.73
446.56
199.64
101.56
102.33
68.74
78.31
9.16
-

786.57
346.16
566.22
133.24
393.06
116.80
53.78
67.36
106.73
16.61
697.50

301.61
705.73
446.56
199.64
101.56
102.33
66.74
68.74
78.31
9.16
-

263.46
426.35
3,534.58

1.62
373.37
2,088.47

263.46
426.47
3,973.96

1.62
309.53
2,391.53

6.25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าตอบแทนผู้บริหารบริษัท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
รวม
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งบการเงินรวม
2561
2560
30,073.47 28,932.51
713.90
674.13
68.36
76.75
18.88
18.91
30,874.61 29,702.30

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
29,228.68 28,370.61
652.78
669.48
61.07
70.22
15.67
15.97
29,958.20 29,126.28

38

ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้บ ริห าร หมายถึง กรรมการผู้ จัดการบริษัท ผู้บริห าร
บริษัท 4 รายแรก และผู้ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้จัดการบริษัท โดยรวมผู้บริหาร
บริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงินบางคน

6.26 ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน
หน่วย : ล้านบาท

2561
เครื่องบิน
เครื่องยนต์
รวม

จานวน
19
10

2560
จานวนเงิน
3,064.02
85.95
3,149.97

จานวน
16
5

จานวนเงิน
2,514.02
207.32
2,721.34

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่อ งบิ นและเครื่องยนต์อะไหล่ในงบก าไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ สาหรับปีสิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 จานวนเงิน 3,149.97 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบิน A300-600 จานวน
1 ล า A330-300 จ านวน 3 ล า A340-500 จ านวน 3 ล า A340-600 จ านวน 6 ล า B737-400 จ านวน 4 ล า และ
B747-400 จานวน 2 ลา รวม 19 ลา จานวนเงิน 3,064.02 ล้ านบาท และผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าเครื่องยนต์ อะไหล่
TRENT 556 จ านวน 2 เครื่ องยนต์ CFM56-3C1 จ านวน 2 เครื่ องยนต์ PW4158 จ านวน 4 เครื่ องยนต์ CF6-80C2A5
จานวน 2 เครื่องยนต์ รวม 10 เครื่องยนต์ จานวนเงิน 85.95 ล้านบาท

6.27 ค่าใช้จ่ายอื่น
หน่วย : ล้านบาท

ค่าเช่าสานักงานและสาธารณูปโภค
ค่าเครื่องใช้สานักงาน
ค่าซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์
ค่าจ้างแรงงานภายนอก
ค่าที่ปรึกษาและบริการ
ค่าดาเนินคดีการป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ค่าเช่าและบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์สานักงาน
ค่าเดินทางและยานพาหนะ
ค่าสิทธิประโยชน์
ค่าเสียหายให้ลูกค้า
ค่าเผื่ออะไหล่เครื่องบินที่เสื่อมสภาพและไม่ได้ใช้งาน
ค่าใช้บริการระวางขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายร่วมลงทุนในกลุ่ม STAR ALLIANCE
ภาษีการค้าและภาษีโรงเรือน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าบริการในการใช้ระบบ IT HOSTING
ค่าปรับและดอกเบี้ย
ค่ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ค่าขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
2,511.05
2,685.73
155.16
173.51
689.49
656.16
2,020.61
1,969.31
636.39
533.78
38.65
27.95
674.99
645.61
230.97
228.53
567.23
593.82
419.51
389.54
342.16
365.96
403.47
327.64
222.64
192.80
53.83
56.32
244.27
351.26
176.39
0.06
79.62
87.41
33.47
(97.10)
21.56
157.64
132.15
109.66
122.01
589.59
641.77
10,243.20 10,219.37

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
2,511.05
2,685.73
155.16
173.51
689.49
656.16
2,020.61
1,969.31
636.39
533.78
38.65
27.95
674.99
645.61
230.97
228.53
567.23
593.82
419.51
389.54
342.16
365.96
403.47
327.64
222.64
192.80
53.83
56.32
244.27
351.26
176.19
0.37
79.62
87.41
33.47
(97.10)
21.56
157.64
132.15
109.66
111.58
166.26
492.17
9,819.67 10,059.65
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6.28 กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรที่เป็ นส่วนของบริษัทใหญ่ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างงวด

หน่วย : ล้านบาท/ล้านหุ้น

กาไร(ขาดทุน)ที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่
จานวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
(11,625.17)
(2,107.35)
2,182.77
2,182.77
2,182.77
2,182.77
(5.33)
(0.97)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
(8,064.27)
328.52
2,182.77
2,182.77
2,182.77
2,182.77
(3.69)
0.15

6.29 การส่งเสริมการลงทุน
บริษั ทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน สาหรับการดาเนินการขนส่งทางอากาศของเครื่องบินโดยสาร ประกอบด้ วย
กิจกรรมการขนส่งผู้โดยสารและกิจกรรมการขนส่งสินค้า ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่
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

212

AR 2018

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

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
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ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดบางประการ สิทธิพิเศษรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ
ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
รายได้ จากการขายหรือการให้บริก าร แยกตามกิ จการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริม
การลงทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้าน
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
2560
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ

110,196.49
77,720.24
187,916.73

100,321.41
82,157.52
182,478.93

6.30 ส่วนงานดาเนินงาน
ปัจจัยในการกาหนดส่วนงาน
บริษัทกาหนดส่วนงานที่รายงานตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผู้บริหารพิจารณาจากโครงสร้างองค์กร
ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์
บริษัทมีส่วนงานที่รายงาน 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ส่วนงานหน่วยธุรกิจ และ
ส่วนงานกิจการอื่นๆ โดยส่วนงานกิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่ง ผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
และไปรษณี ยภั ณฑ์ ส่ วนงานหน่วยธุ รกิ จเป็นกิ จการที่ เกี่ยวเนื่ องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้ วย การพาณิ ชย์สิ นค้า และ
ไปรษณียภัณฑ์ การบริการลูกค้าภาคพื้น การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และครัวการบิน และส่วนงานกิจการอื่นๆ เป็น
กิ จ การสนั บ สนุ น การขนส่ ง ประกอบด้ ว ย การบริ ก ารอ านวยการบิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้ าปลอดภาษี บ นเครื่ อ งบิ น
การจาหน่ายสินค้าที่ระลึก ฝ่ายช่าง และการดาเนินงานของบริษัทย่อย
เกณฑ์การวัดมูลค่า
บริษั ทบั นทึ กรายการโอนรายได้ ระหว่ างส่ วนงานด้ วยราคาที่ ขายให้ กั บลู กค้ าที่ ไม่ เกี่ ยวข้ องกั บบริษั ท หั กส่ วนลด
ส่วนงานหน่วยธุรกิจด้านการบริการลูกค้าภาคพื้นบันทึกด้วยราคาต้นทุนหักส่วนลด ส่วนงานกิจการอื่นๆ บันทึกด้วยราคาต้นทุน
งบประมาณ และบริษัทได้ตัดบัญชีรายการโอนระหว่างกันดังกล่าวในการจัดทางบการเงินรวม
กาไร(ขาดทุน)รวมก่อนภาษีเงินได้ของแต่ละส่วนงานเกิดขึ้นจากรายได้รวมหักต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
สินทรัพย์ของส่วนงาน เป็นสินทรัพย์ที่ใช้ดาเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ
หนี้สินของส่วนงาน เป็นหนี้สินในการดาเนินงานหรือเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ๆ
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6.30.1 ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กิจการขนส่งทางอากาศ
2561

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยธุรกิจ

2560

2561

กิจการอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

2560

2561

2560

2561

2560

รายได้ภายนอก
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ผลกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น ๆ

182,595.58
(14,441.58)
170.08

177,746.31
(14,612.51)
159.00

10,639.52
9,940.86
-

9,834.71
9,854.59
-

2,730.04
4,500.72
5.29

2,275.96
4,757.92
11.43

195,965.14
175.37

189,856.98
170.43

890.34
3,362.28

(1,406.40)
2,041.68

110.43

44.32

20.51
61.87

(174.85)
2.47

910.85
3,534.58

(1,581.25)
2,088.47

รวมรายได้

172,576.70

163,928.08

20,690.81

19,733.62

7,318.43

6,872.93

200,585.94

190,534.63

ค่าน้ามันเครื่องบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ และเครื่องบิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

(56,261.52)
(17,551.61)
(20,841.71)
(17,724.36)

(47,191.23)
(17,039.68)
(21,249.76)
(15,621.14)

(7,340.17)
(45.99)
(379.43)

(7,137.68)
(48.91)
(441.49)

(3,834.16)
(5,982.83)
(1,277.15)
(941.57)

(3,023.44)
(5,524.94)
(1,054.76)
(958.84)

(60,095.68)
(30,874.61)
(22,164.85)
(19,045.36)

(50,214.67)
(29,702.30)
(22,353.43)
(17,021.47)

(3,458.98)
(58,607.47)
(4,507.46)

(3,191.31)
(54,058.98)
(4,717.22)

(7,420.53)
-

(7,177.33)
-

(5,494.03)
-

(4,830.83)
-

(3,458.98)
(71,522.03)
(4,507.46)

(3,191.31)
(66,067.14)
(4,717.22)

(522.83)

(162.04)

-

-

(522.83)

(162.04)

รวมค่าใช้จ่าย

(179,475.94) (163,231.36)

-

(15,186.12)

(14,805.41)

(17,529.74)

-

(15,392.81) (212,191.80) (193,429.58)

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(6,899.24)

696.72

5,504.69

4,928.21

(10,211.31)

(8,519.88)

(11,605.86)

(2,894.95)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน

68.29
(6,830.95)

846.69
1,543.41

5,504.69

4,928.21

(31.56)
(10,242.87)

(23.79)
(8,543.67)

36.73
(11,569.13)

822.90
(2,072.05)

สินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : ล้านบาท

กิจการขนส่งทางอากาศ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน
หนี้สินรวม
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หน่วยธุรกิจ

2561

2560

2561

37,573.83

38,549.58

715.55

2,364.71
3,461.80
171,791.37 179,986.65
35,816.83 36,713.37
75,829.13 81,456.09
157,210.15 154,805.02
-

2560

กิจการอื่น ๆ

รวมทั้งสิ้น

2561

2560

2561

2560

673.70

5,318.76

5,837.54

43,608.14

45,060.82

5,225.78
0.01
-

5,302.29
0.05
-

4.01
2,581.53
1,388.94
-

4.13
2,813.67
977.03
-

499.29
-

734.53
-

11,316.10
2,146.28
-

9,813.55
1,100.69
-

2,368.72
179,598.68
37,205.78
5,939.88
268,721.20
87,644.52
159,356.43
1,263.91
248,264.86

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

THAI
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สาหรับงวด

11,576.61
15,366.37

10,639.52
9,834.71

2,730.03
2,275.96

รายได้ภายในประเทศ
กิจการขนส่ง หน่วยธุรกิจ กิจการอื่น ๆ
ทางอากาศ

16,309.26
16,765.43

762.84
256.58

รายได้ค่าเช่า
รายได้ต่างประเทศ
เอเชีย
ยุโรป
ออสเตรเลีย เหมาลาและ
อื่น ๆ
และ
นิวซีแลนด์

งบการเงินรวม

100,255.28 53,691.60
94,532.15 50,825.78

6.30.2 รายได้จาแนกตามภูมิศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

175.37
170.43

ดอกเบี้ยรับ

910.85
(1,581.25)

3,534.58
2,088.47

รายได้อื่น
ผลกาไร รายได้อื่น ๆ
(ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน
เงินตรา
ต่างประเทศ

200,585.94
190,534.63

รวม

หน่วย : ล้านบาท
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6.31 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในงวดบัญชีนี้บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 1,216.33 ล้านบาท สาหรับสมาชิก
ที่ มี อายุ ก ารท างานไม่ เกิ น 20 ปี ในอั ต ราร้ อยละ 9 ของเงิ น เดื อน ส่ วนที่ มี อายุ ก ารท างานเกิ น 20 ปี ในอั ตราร้ อยละ 10
ของเงินเดือน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วรรณ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด

6.32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
6.32.1 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ที่มิได้แสดงในงบการเงิน ดังนี้
 บริ ษั ท ได้ ขอให้ ธ นาคารในประเทศออกหนั ง สื อค้ าประกั น ในวงเงิ น 18.98 ล้ านบาท และธนาคาร
ต่างประเทศออกหนั งสื อค้ าประกัน ในวงเงิน 669.05 ล้านบาท โดยกรณี บริ ษั ท ผิ ด สัญ ญา ผู้ รับ หนั งสื อค้าประกั นสามารถ
เรียกร้องให้ธนาคารชาระหนี้แทนได้ และธนาคารจะตามเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัทในภายหลัง
 บริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยในคดีพิพาทแรงงานเป็นจานวน 14 คดี วงเงินประมาณ 91.82 ล้านบาท
และถูกฟ้องร้องเป็นจาเลยในคดีเรียกค่าเสียหายในประเทศและต่างประเทศรวมวงเงินประมาณ 292.69 ล้านบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สานักงานสาขาพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีภาษีที่ถูกประเมินเพิ่มจาก
สรรพากรราชอาณาจักรกัมพูชากรณีการตีความข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน สาหรับเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558
โดยประเมินจากภาษี 3 ประเภท ได้แก่ Tax on Profit, Specific Tax และ Withholding Tax รวมภาษีที่ถูกประเมินเพิ่มพร้อม
เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเป็นจานวนเงิน 7.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 237.44 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการประเมินภาษี
Corporate income tax, Specific Tax และ Withholding Tax เพิ่ ม เติ มส าหรั บ เดื อนตุ ลาคม 2558 ถึ งเดื อนธั นวาคม 2558
และเดื อนมกราคม 2559 ถึ งเดื อนธั นวาคม 2559 รวมจ านวนเงิ น 3.23 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐหรื อประมาณ 105.35 ล้ านบาท
รวมภาษีที่บริษั ทถูกประเมินเพิ่ มพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยจานวนทั้งหมดเป็นจานวนเงิน 10.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
342.79 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษั ทท าหนั งสื อโต้แย้ งการประเมิ นดั งกล่ าวโดยผ่านที่ ปรึกษาภาษี ปั จจุ บั นอยู่ ระหว่างการพิ จารณาของ
กรมสรรพากร ราชอาณาจักรกัมพูชา
 บริ ษั ท เป็ น ผู้ ป ระกอบการในเขตปลอดอากรได้ รั บ หนั ง สื อขอให้ ชี้ แ จงข้ อเท็ จ จริ ง จากกรมศุ ล กากร
ที่ กค 0503(4)/621 ลงวัน ที่ 28 สิ งหาคม 2560 ในประเด็น ที่เกี่ ยวเนื่ องกับ ความครบถ้ วนของใบอนุญ าตน าอาหารเข้ ามา
ในราชอาณาจักร สาหรับสินค้าที่ควบคุมการนาเข้า โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ประเมินค่าภาษีอากรที่ขาดตามใบขนสินค้าขาเข้า
252 ฉบับ แล้วพบว่า ราคาสินค้าจานวน 492.73 ล้านบาท อากรขาเข้าจานวน 244.36 ล้านบาท ภาษีสรรพสามิตจานวน 754.47
ล้านบาท ภาษีเพื่อมหาดไทยจานวน 75.45 ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 109.69 ล้านบาท เงินบารุงสานักงานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ขภาพจ านวน 14.91 ล้ านบาท และเงิ น บ ารุ ง องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทยจานวน 11.18 ล้านบาท บริษัท ได้ทาหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อกรมศุลกากร ตามหนังสือที่ กบ 01/399
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศุลกากร
6.32.2 ความคืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Antitrust) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรณี บริ ษั ทถู กสายการบิ น British Airways ซึ่ งเป็ นจ าเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศอั งกฤษ
ร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
บริษัทและสายการบินอื่น ๆ อีกกว่า 20 สายการบิน ถูกสายการบิน British Airways ซึ่งเป็นจาเลยหลัก
ในคดีแพ่งที่ประเทศอังกฤษ ยื่ นค าร้องขอต่ อศาลเพื่ อใช้ สิทธิฟ้องไล่ เบี้ย บริษั ทตาม Part 20 แห่ ง กฎหมายวิ ธีพิจารณาความ
ประเทศอั ง กฤษ สื บ เนื่ องจากการที่ ส ายการบิ น British Airways ถู ก กลุ่ ม โจทก์ ฟ้ องให้ ช ดใช้ ค่ าเสี ย หายจากการก าหนด
ราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในประเทศอังกฤษ ต่อมาศาลได้มีคาสั่งให้คู่ความทุกฝ่าย
เข้ าเจรจาประนี ประนอมยอมความโดยวิ ธี ก ารไกล่ เกลี่ ย และเมื่ อวั นที่ 20 ธั น วาคม 2561 คู่ ความทุ กฝ่ ายได้ เข้ าท าสั ญ ญา
ประนีประนอมยอมความกันแล้ว โดยไม่มีการยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาของโจทก์และ British Airways แต่อย่างใด หลังจากนี้
โจทก์และสายการบิน British Airways จะร่วมกันแจ้งการประนีประนอมยอมความและยุติคดีต่อศาล
อนึ่ ง สายการบิ น ทั้ ง หมดที่ ถู ก สายการบิ น British Airways ใช้ สิ ท ธิ ฟ้ องไล่ เ บี้ ย เช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท
ได้ดาเนินการเจรจาประนีประนอมในลักษณะเช่นเดียวกัน
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2. กรณีบริษัทถูกฟ้องในคดี Cargo Civil Case ในสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม 2557 บริ ษั ท ได้ รั บ แจ้ ง จากส านั ก งานสาขาของบริ ษั ท ในสาธารณรั ฐ เกาหลี
ว่า กลุ่ม บริ ษั ท แอลจี ได้ แ ก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ ยื่น ฟ้ องคดี แ พ่ งต่ อ
สายการบินจานวน 12 ราย รวมทั้งบริษัทในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันกาหนดราคา
Fuel Surcharge ระหว่างสายการบิ น ต่างๆ ในช่ว งระหว่างปี 2542 - 2550 โดยกลุ่ม บริษั ทแอลจี ได้ร ะบุจ านวนทุ นทรัพย์
ในคาฟ้องเป็นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบี้ย หรือประมาณ 12 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิในการแก้ไขคาฟ้องเพื่อ
เพิ่มเติมจานวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ในภายหลัง ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
3. กรณีบริษัทถูกสายการบิน British Airways สายการบิน Lufthansa และสายการบิน KLM-AF ซึ่งเป็น
จาเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
ในช่ ว งต้ น เดื อ นกรกฎาคม 2558 บริ ษั ท ได้ รั บ ค าร้ องขอใช้ สิ ท ธิ ไล่ เบี้ ย (Contribution Claim) จาก
สายการบิ น British Airways สายการบิน Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”) และ
สายการบิ น Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V., Societe Air France S.A. (รวม
เรียกว่า “KLM-AF”) โดยสายการบินเหล่านี้ได้ยื่นคาร้องดังกล่าวต่อบริษัทและสายการบินอื่น ๆ อีกกว่า 20 สายการบิน จาก
กรณี ที่กลุ่มโจทก์ ได้ฟ้องสายการบิ น British Airways, Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines และ Singapore Airline
Cargo (รวมเรียกว่ า “Singapore Airlines”) เป็ น จ าเลย ตั้ ง แต่ เมื่ อวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2556 โดยกล่ าวหาว่ า สายการบิ น
เหล่ านี้ได้ร่วมกัน กาหนดราคาค่าธรรมเนียมต่ างๆ (คดีหลัก) อย่างไรก็ตาม บริษั ท ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดี หลั กด้ว ย
หลั ง จากนั้ น สายการบิ น British Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines และ
Qantas Airways ซึ่งเป็นคู่ความในคดี Contribution Claim ได้ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัท เพิ่มเติมเป็นอีกคดีหนึ่ง
ต่อจากคดี Contribution Claim ข้างต้น (หรือเรียกว่า Sub Contribution Claim) และบริษัท ก็ได้ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิไล่เบี้ย
ในลั ก ษณะ Sub Contribution Claim นี้ ต่อทุ กสายการบิ นเช่ นกัน เพื่ อเป็ นการสงวนสิทธิของบริ ษัท ทั้ งนี้ การฟ้ องคดี แบบ
Contribution Claim และ Sub Contribution Claim เป็นการฟ้องคดีเพื่อรักษาสิทธิในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้แต่ละสายการบิน
ชาระค่าเสียหายเกินสัดส่วนทางการตลาดของตนเท่านั้น ไม่ใช่การฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ในช่ว งเดือ นธัน วาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 บริษ ัท ได้ร ับ ค าร้อ งขอใช้ส ิท ธิไ ล่เบี ้ ย
(Contribution Claim) จากสายการบิ น British Airways, Lufthansa และ KLM-AF โดยสายการบิ น เหล่ านี้ ได้ ยื่ น ค าร้ อง
ดั งกล่ าวต่ อบริษั ท และสายการบิ น อื่ น ๆ อี ก กว่า 20 สายการบิ น จากกรณี ที่ มี โ จทก์ ก ลุ่ ม ใหม่ ได้ ฟ้องสายการบิ น British
Airways, Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines เป็ น จ าเลย เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2558 ตามข้ อ กล่ า วหา
ลักษณะเดียวกัน กับคดีห ลักคดีแรก ซึ่งบริษั ท ไม่ ได้ ถูกฟ้องเป็นจาเลยในคดีห ลักนี้แต่อย่ างใด ปัจจุบั นทุกคดี อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาล
6.32.3 สัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยาน
สัญ ญาเช่าพื้นที่และสัญ ญาอนุญาตให้ประกอบกิจการระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
กับ บริษั ท บางฉบั บ ได้ พ้น ระยะเวลาการได้ รั บ อนุ ญ าตจากบริษั ท ท่ าอากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) ให้ บ ริ ษั ท เช่ าพื้ น ที่
และประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยาน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) เกี่ยวกั บ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ จะกาหนดใน
สัญ ญาฉบับ ใหม่ ปั จจุบัน บริษั ทได้ช าระค่าเช่าพื้ นที่ และผลประโยชน์ตอบแทนฯ ตามสัญ ญาเช่าพื้ นที่ และสั ญญาอนุ ญ าตให้
ประกอบกิ จ การฉบั บ เดิ ม หรื อ ตามหนั ง สื อ ของบริ ษั ท ท่ าอากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน) ที่ แ จ้ ง ขยายอายุ สั ญ ญา
อย่างไรก็ตามบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาปรับค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ตอบแทน
ขั้นต่าเพิ่มขึ้นหากผลการพิจารณาการปรับเพิ่มค่าเช่าพื้นที่และค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่าแล้วเสร็จ และมีอัตราสูงกว่าอัตรา
ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับเดิม หรือหนังสือของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ที่แจ้งขยายอายุสัญญา
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6.33 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ในปี 2561 บริษั ทน าเงิ นกู้ ยืม ที่ เป็น สกุล เงิน ต่ างประเทศมาบริ หารความผัน ผวนของกระแสเงิ นสดในอนาคต
ของรายได้ ที่ เ ป็ น สกุ ล เงิ น ต่ างประเทศในอนาคตที่ ค าดการณ์ ไ ว้ ทั้ ง นี้ ก าไรหรื อ ขาด ทุ น จากผลต่ างอั ต ราแลกเปลี่ ย น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กาหนดความสัมพันธ์ หรือ ณ วั นที่เบิกเงินกู้ยืม
(แล้ วแต่ วัน ใดเกิ ด ขึ้น หลั ง) จนถึ งวั นที่ ร ายงาน กาไรหรือขาดทุ น ที่ เกิด ขึ้ น จากการป้ องกั นความเสี่ ยงส่ วนที่ มี ป ระสิท ธิ ผล
จะบันทึกในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายการกาไรหรือขาดทุนดังกล่าวจะโอนเข้ากาไรหรือ
ขาดทุนในงวดเดียวกับงวดที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษั ทรับรู้ขาดทุนจานวน 71.90 ล้านบาท จากการถือปฏิบัติตามการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยงสาหรับธุรกรรมเงินกู้ต่างประเทศกับรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคตที่คาดการณ์
ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาที่ ค าดว่ ากระแสเงิ น สดของรายการที่ มีก ารป้ องกั น ความเสี่ ย งจะเกิ ด ขึ้ น
และมีผลกระทบต่อกาไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสดรับ

3 เดือน
หรือน้อยกว่า

มากกว่า 3 เดือน
ถึง 1 ปี

มากกว่า 1 ปี
ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

7,191.78

19,183.14

125,323.64

430,187.36

581,885.92

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทแสดงขาดทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผล จานวน 656.20 ล้านบาท ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้ นโดยจานวนเงิน
ดังกล่าวคาดว่าจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดระยะเวลาของรายได้ในอนาคตที่คาดการณ์ตามตารางดังกล่าวข้างต้น

6.34 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท
6.34.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ในงบการเงิ น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาด
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตารางแสดงอั ตราดอกเบี้ ยถั วเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนั ก (Weighted Average Interest Rate) และจ านวนหนี้ สิ น
ทางการเงิน

ปี 2561
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หนี้สิน
ทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก

แยกตามสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินบาท
รวม

4.78
1.07
1.76
4.26

AR 2018

จานวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว

หน่วย : ล้านบาท

จานวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่

น้อยกว่า 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

น้อยกว่า 1 ปี

1,740.27
1,903.41
5,183.63
3,307.14
12,134.45

6,612.12
7,160.54
16,373.29
6,108.92
36,254.87

7,651.27
5,339.00
7,018.62
656.17
20,665.06

1,198.64
12,530.00
13,728.64

1 ถึง 5 ปี

4,794.56
25,590.00
30,384.56

ยอดรวม

มากกว่า 5 ปี

8,378.98
29,730.00
38,108.98

16,003.66
14,402.95
42,947.72
77,922.23
151,276.56
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ปี 2560
หน่วย : ล้านบาท

หนี้สิน
ทางการเงิน

แยกตามสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น
เงินยูโร
เงินบาท
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนัก

3.28
1.10
1.45
4.33

จานวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยลอยตัว

จานวนเงินกู้คงเหลือ
ตามสัญญาดอกเบี้ยคงที่

น้อยกว่า 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี น้อยกว่า 1 ปี

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

1,455.42
1,571.76
6,928.84
3,728.91
13,684.93

5,626.72
6,135.60
18,402.05
7,069.02
37,233.39

6,900.79
4,559.02
11,625.88
23,085.69

5,038.25
29,120.00
34,158.25

10,064.42
22,730.00
32,794.42

4,270.14
890.25
13,250.00
18,410.39

ยอดรวม

18,253.07
12,266.38
52,949.69
75,897.93
159,367.07

บริษั ท มี น โยบายบริ ห ารความเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ตราดอกเบี้ ย โดยใช้เ ครื่องมื อทางการเงิ น
ในตลาดอนุ พัน ธ์ ได้ แ ก่ Cross Currency Swap (CCS) และ/หรือ Interest Rate Swap (IRS) เพื่ อแปลงอั ตราดอกเบี้ ย
ลอยตัว ที่ มีแ นวโน้ม ปรับ ตั ว สูง ขึ้น มาเป็ น อั ตราดอกเบี้ ย คงที่ ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ทมี ภ าระหนี้ เงิน กู้ ระยะยาว
ภาระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่ออัตราดอกเบี้ยคงที่หลังการทาธุรกรรม Cross Currency Swap
(CCS) ประมาณร้อยละ 39 ต่อ 61
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ไม่ มี ธุ ร กรรม IRS เนื่ องจากเพิ่ ง ครบก าหนดอายุ สั ญ ญาไปเมื่ อ เดื อนพฤศจิ ก ายน 2561
และยังไม่มีการเข้าทาเพิ่มเติมแต่อย่างใด

6.34.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
จากการที่ บ ริ ษั ท มี ร ายได้ เป็ น เงิ น บาทและเงิ น ตราต่ า งประเทศกว่ า 50 สกุ ล โดยมี ส กุ ล หลั ก ได้ แ ก่
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)
บริษัทได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
บ ริ ษั ท ได้ ด าเนิ น การโด ย ใช้ ห ลั กก าร Natural Hedging คื อ ก ารจั ด ให้ ค่ าใช้ จ่ า ยเป็ น เงิ น ส กุ ล เดี ยวกั บรายได้
มากที่สุด และกู้เงินพร้อมกับปรับโครงสร้างเงินกู้ให้สอดคล้องกับเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow)
พร้อม ๆ กับการลดความเสี่ยงของการมีหนี้ เป็นเงินสกุลต่ างประเทศมากเกินไป โดยการมีห นี้สกุล เงิ น บาทด้ วยส่วนหนึ่ ง
เพื่อที่จะลดความผันผวนของรายการผลกาไร(ขาดทุ น)จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงิน ด้วยการวางแผนในการจัดหาเงินทุ น
และการใช้เครื่ องมื อทางการเงิ น ในการท าธุร กรรมที่ เหมาะสม ได้ แ ก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่ วงที่ ตลาดเงิ น
เอื้ออานวย โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริษั ท มี สั ด ส่ วนเงิ น กู้ร ะยะยาวในสกุ ล หลั กภายหลัง จากการท า CCS ดั ง นี้
USD:GBP:EUR:JPY:CHF:THB = 5:1:32:21:6:35 นอกจากนี้บ ริษัท ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Forward Contract
เพื่อจัดหาเงินชาระหนี้ในสกุลเงินที่บริษัทมีภาระผูกพันในอนาคต
ปัจจุบัน บริษัทมีธุรกรรม CCS จานวนทั้งสิ้น 25 รายการ โดยแบ่งเป็นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้
สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10 รายการ
แปลงหนี้ เงิ น บาท (THB) เป็ น หนี้ ส กุ ล เยน (JPY) อั ต ราดอกเบี้ ย ลอยตั ว 3 รายการแปลงหนี้ เ งิ น บาท (THB) เป็ น หนี้
สกุลปอนด์สเตอริง (GBP) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบี้ ย
คงที่ 2 รายการ และแปลงหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหนี้สกุลเงินสวิสฟรังก์ (CHF) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 รายการ โดยวงเงิน
ทั้งสิ้นของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนเทียบเท่า 32,143.69 ล้านบาท ซึ่งจะมีการชาระแลกเปลี่ยนเงินต้น
และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน รายไตรมาส และทุก ๆ 6 เดือน โดยธุรกรรม CCS ดังกล่าว จะทยอยสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ปี 2562
ถึงปี 2575
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หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น
เงินยูโร

ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1,740.27
1,903.41
6,382.27

2561
1 ถึง 5 ปี
6,612.12
7,160.54
21,167.85

ครบกาหนด
เกินกว่า 5 ปี

ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

7,651.27
5,339.00
15,397.60

5,725.56
1,571.76
7,819.09

2560
1 ถึง 5 ปี
5,626.72
6,135.60
23,440.30

ครบกาหนด
เกินกว่า 5 ปี
6,900.79
4,559.02
21,690.30

6.34.3 ความเสี่ยงด้านราคาน้ามัน
ความผั น ผวนของราคาน้ ามั นจะขึ้ น อยู่ กั บ อุป สงค์ แ ละอุ ปทานของน้ ามั น เชื้ อเพลิ งในตลาดโลก รวมทั้ ง
ผลกระทบจากสภาวการณ์ ท างการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อผลการด าเนิ นงาน เนื่องจากน้ามั น
เชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบ ที่สาคั ญในการดาเนินธุรกิ จขนส่ง ทางอากาศ บริษัท ได้ จัดทาการประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้านน้ามันอากาศยาน และเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย
และเป็นการปกป้องมูลค่าของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เป็นการแสวงหารายได้หรือหวังผลกาไรเพิ่มเติม
จากการบริหารความเสี่ยงราคาน้ามัน
บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ามันอากาศยานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ โดยกาหนดนโยบาย การ
บริหารความเสี่ยงราคาน้ามันฯ ให้สามารถจัดทาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันฯ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ 80 ของ
ปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปีงบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่เกิน 24 เดือน โดยการกาหนดราคาน้ามันฯ ขั้นต่าและขั้นสูงไว้
ซึ่งบริษัทจะต้องรับภาระส่วนต่างหากราคาน้ามันฯ ต่ากว่าราคาขั้นต่า ในทางกลับกันบริษัทจะได้รับชดเชยส่วนต่าง หากราคาน้ามันฯ
สูงกว่าราคาขั้นสูงโดยการรับชดเชยหรือจ่ายชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ประกันความเสี่ยง
ราคาน้ามันฯ ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 51 ของปริมาณการใช้ และบริษัทยังคงจัดทาการบริหารความเสี่ยงราคาน้ามันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีภาระผูกพันถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในสัดส่วนถัวเฉลี่ยร้อยละ 46 ของประมาณการการใช้น้ามันทั้งหมด
6.34.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน ในรายการที่ เกิดขึ้น
ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า
บริ ษั ท ใช้ วิ ธี ก ารและข้ อ สมมติ ที่ บ ริ ษั ท ใช้ ใ นการประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
แต่ละชนิด ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืม เงินค้ างจ่าย เป็นมูลค่ายุติธรรมที่ใกล้ เคี ยง
กับราคาที่บันทึกในบัญชี
เงิ นลงทุ นทั่ วไป เป็ นมู ลค่ ายุ ติธรรมโดยประมาณจากราคาตามบั ญ ชี สุ ทธิ จากค่ าเผื่ อการด้ อยค่ า ส าหรั บ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาตลาด เป็นมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
ลูกหนี้การค้า เป็นมูลค่ายุติธรรมจากยอดลูกหนี้การค้าสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี
ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงิน เป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการปรับมูลค่าของสัญญาที่บริษัททาไว้กับธนาคาร
ตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยราคาตลาด ณ วันที่ในรายงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าของสัญญา ณ เวลาปัจจุบันมากขึ้น
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ตารางต่อไปนี้แสดงการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่รับรู้ในงบการเงินรวม และงบ
การเงินเฉพาะบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

ระดับ 1

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

47,004.00
1,398.66
-

-

47,004.00
1,398.66
-

-

46,559.44
1,410.40
4,563.60

-

46,559.44
1,410.40
4,563.60

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

51,220.92
1,445.92
848.23
966.58

-

51,220.92
1,445.92
848.23
966.58

-

50,730.37
1,493.44
862.05
-

-

50,730.37
1,493.44
862.05
-
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

47,004.00
1,398.66
-

-

47,004.00
1,398.66
-

-

46,559.44
1,410.40
4,137.92

-

46,559.44
1,410.40
4,137.92
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
สัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ามัน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

51,220.92
1,445.92
848.23
966.58

-

51,220.92
1,445.92
848.23
966.58

-

50,730.37
1,493.44
862.05
-

-

50,730.37
1,493.44
862.05
-

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของตราสารอนุ พั น ธ์ ค านวณโดยใช้ เ ทคนิ ค การคิ ด มู ล ค่ าปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สดในอนาคต
และแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่งข้อมูล
ที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่ างประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ ราคาน้ามันล่วงหน้า
และราคาน้ามันตามสัญญา เป็นต้น
ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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6.35 สัญญาและภาระผูกพัน
สัญญาและภาระผูกพันเช่าเครื่องบิน
บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าดาเนินงาน (Operating Leases) เครื่องบินจานวน 42 ลา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายค่าเช่าเครื่องบินตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็น จานวนเงิน 4,015.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 130,951.42 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องบิน A320-200 จานวน 15 ลา A350-900 จานวน 8 ลา B777-300ER
จานวน 11 ลา B787-8 จานวน 6 ลา และ B787-9 จานวน 2 ลา โดยมีเครื่องบินที่บริษัทดาเนินการรับมอบเรียบร้อยแล้ว
จนถึ ง สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 จ านวน 39 ล า และมี เครื่ องบิ น ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง ก าหนดรั บ มอบอี ก จ านวน 3 ล า ทั้ ง นี้
มีเครื่องบินครบกาหนดสิ้นสุดสัญญาเช่าดาเนินงานในปี 2562 จานวน 4 ลา เครื่องบินครบกาหนดในปี 2563-2566 จานวน 5
ลา และจะครบกาหนดสิ้นสุดสัญญาในปี 2567-2573 จานวน 33 ลา
ภาระผูกพันค่าเช่า ตามสัญญาเช่าเครื่องบินทั้ง 42 ลา สาหรับระยะเวลาแต่ละช่วงมีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

ภาระผูกพัน
ค่าเช่า

ภายใน 1 ปี
14,828.05

เกิน 1 ปี – 5 ปี
59,664.17

เกิน 5 ปี
56,459.20

6.36 การประมาณการผลการดาเนินงาน
บริษัทได้จัดทาประมาณการผลการดาเนินงานเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารกิจการในอนาคตล่วงหน้า 8 ปี และ
ใช้ ใ นการพิ จ ารณาผลกระทบทางบั ญ ชี โดยมี ก ารพิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอก
และปัจจัยภายใน อาทิ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเติบโตของตลาด คู่แข่งขัน กลุ่มเป้าหมายลูกค้า นโยบายการบริหารงาน
และผลการดาเนินงานที่ผ่านมา เป็นต้น
บริษั ท ได้ ก าหนดสมมติ ฐ านทางการเงิ น โดยค านึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่ ก ล่ าวมาแล้ ว ข้ างต้ น ทั้ ง ในด้ านรายได้
และค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทาประมาณการผลการดาเนินงาน ซึ่งเป็นสมมติฐานที่ดีที่สุดในขณะที่มีการจัดทาประมาณการดังกล่าว
โดยได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของบริษัท และนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณผลกระทบทางบัญชีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

6.37 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การรับรู้รายได้ของบัตรโดยสารที่จาหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้บริการ
บัตรโดยสารที่ จาหน่ ายแล้ วแต่ยั งไม่ ได้ ใช้บ ริก ารเดิ มบริษั ท รับ รู้เป็น รายได้ ก็ต่อ เมื่อบัตรโดยสารมีอายุเกิ น กว่ า
24 เดื อน นั บ จากวั น ออกบั ตรโดยสาร ต่ อมาในปี 2561 บริษั ท ได้ มี ก ารทบทวนระยะเวลาที่ จ ะรับ รู้ รายได้ เป็ น 15 เดื อน
นับจากวันออกบัตรโดยสาร เนื่องจากบัตรโดยสารที่จาหน่ ายแล้วจะมีอายุ 1 ปี นับจากวัน ออกบัตรโดยสาร และมีเงื่อนไข
ในการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่บัตรโดยสารหมดอายุ รวมเป็น 15 เดือน ประกอบกับข้อมูลใน
อดีตพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ จะมาขอคืนเงินภายใน 15 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร ส่วนผู้ที่มาขอคืนเงินหลังจาก 15 เดือน
เป็ น ต้ นไปมี สั ดส่ วนน้ อยมาก คิด เป็ น ร้อยละ 0.01 ของยอดขาย ดั ง นั้น บริษั ท จึงได้ป รับ เปลี่ย นเกณฑ์ ในการรั บรู้ รายได้
เมื่ อบัตรโดยสารมีอายุ เกิ นกว่า 24 เดื อนเป็น เกิ นกว่า 15 เดื อน นับ จากวันออกบัตรโดยสาร และรับ รู้รายได้ในงบการเงิ น
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเป็นเงินจานวน 1,027.73 ล้านบาท

6.38 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6.38.1 ในเดือนมกราคม 2562 บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
รวม 908,799,918 หุ้น มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายราคา 2.75 บาท ซึ่งบริษัท นกแอร์ จากัด (มหาชน) ได้รับ
เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการขายหุ้นสามัญจานวนเงิน 2,297.15 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่ได้ซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จึงทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจากเดิมร้อยละ 21.80 ลดลงเหลือร้อยละ 15.94
6.38.2 เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เ ห็ น ชอบให้ โอนทุ น ส ารองตามกฎหมายและ
เงินสารองที่เกิดจากส่วนล้ามูลค่าหุ้นทั้งหมดเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัท และจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
เพื่อขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2562 ต่อไป

6.39 การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ออกงบการเงินเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
THAI
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นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 1 มิ.ย. 2561
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
วันที่ 10 ก.ค. 2561
อายุ 47 ปี
ประวัติการทำ�งาน
♦ 2561 - ปัจจุบัน

อธิบดีกรมสรรพากร กรมสรรพากร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์)
♦ ปริญญาโท M.S. in Economics, University of ILLINOIS
at Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)
♦ ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Claremont Graduate University,
สหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4/2560
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance 		
Committee (RNG) รุ่น 8/2559
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่น 29/2558
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่น 4/2558
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 93/2550
♦
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ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
♦ 2558 - 2561
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
		
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
♦ 2558 - 2561
ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
♦ 2558 - 2561
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
		
และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2557 - 2558
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
			
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
♦ 2557 - 2558
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2556 - 2558
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
			
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
♦ 2556 - 2558
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำ�กัด
		
(มหาชน)
♦ 2555 - 2557
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
		
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
♦ 2553 - 2555
อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง)
		
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
ประธานคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแล
โครงการศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 5 ส.ค. 2557 - 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2 วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
อายุ 62 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน
่ 10/2560
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำ�หรับนักบริหารชั้นสูง
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำ�งาน
♦ ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
¬ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
อายุ 60 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย STRASBOURG III
(Robert Schuman) ประเทศฝรัง่ เศส
♦ ประกาศนียบัตรชัน
้ ต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย STRASBOURG III
(Robert Schuman) ประเทศฝรัง่ เศส
♦ ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA)
ประเทศฝรัง่ เศส
♦ หลักสูตร Public Administration ประเทศฝรัง่ เศส
♦ หลักสูตร Administration Litigation and Supervision ประเทศฝรัง่ เศส
♦ การอบรมหลักสูตรทีจ
่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน
่ 94/2550
♦ การอบรมหลักสูตรอืน
่ ๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน
่ ที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรหลักนิตธ
ิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ ที่ 3
สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผูน
้ �ำ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ รุน่ ที่ 47/2549
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรผูบ
้ ริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุน่ ที่ 1
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพือ
่ การพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ สถาบันคลังสมองของชาติ
ประวัติการทำ�งาน
♦ ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

♦

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
1 ต.ค. 2557 - ก.ย. 2559
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
♦ 2556
เสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
♦

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2557 - 2561 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
♦ 2559 - 2560 กรรมการ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2558 - 2561 กรรมการ สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
		
(องค์การมหาชน)
♦ 2558 - 2559 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำ�กัด
♦ 2557
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 		
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
♦ 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
♦ 2553 - 2559 กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
กรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน
และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 28 ก.พ. 2560 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 54 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 34/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 2/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(Advanced ACP) รุน่ 22/2559
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program
for Corporate Leaders (RCL) รุน่ 8/2560
♦ การอบรมหลักสูตรอืน
่ๆ
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ		
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุน่ ที่ 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Advanced Management Program 180, Year 2011,
Harvard Business School, Boston, USA
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุน่ ที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
รุน่ ที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Diploma Examination Year 2003,
The Australian Institute of Directors Association
♦
♦
♦
♦

ประวัติการทำ�งาน
5 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
♦ มิ.ย. 2560 - ปัจจุบน
ั
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษทั เอฌ็องซ์ จำ�กัด
♦ เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
อนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
♦ 2557 - ปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
♦ 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
มูลนิธิ ดร.กำ�จัด - ปราณี มงคลกุล
♦
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♦
♦

2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

♦

2546 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษทั บูตคิ คอนซัลติง้ กรุป๊ จำ�กัด
กรรมการอำ�นวยการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงด้านการเงิน
บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
♦ ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล
		
และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำ�กัด (มหาชน)
♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
ก.ค. 2557 - 1 ธ.ค. 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์
		
กรรมการกลั่นกรอง กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
		
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
♦ 2558 - ม.ค. 2560
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารออมสิน
♦ 2557 - ม.ค. 2560
กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2555 - ก.ย. 2558
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
		
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2541 - ก.พ. 2555
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)
		
กรรมการ บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
		
กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
		
กรรมการ บริษัท โรงแรม ราชดำ�ริ จำ�กัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการกำ�กับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 20 ธ.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 62 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
♦ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุน่ 4 /2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ 138 /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
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตัง้ ระดับสูง (พตส.) รุน่ ที่ 3
สำ�นักงานคณะกรรมการเลือกตัง้
• PTT Executive Leadership Program, General Electric,
Crotonville สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
♦

ประวัติการทำ�งาน
2558 - ปัจจุบัน
		
		
♦ ปัจจุบัน
♦ 2557 - ปัจจุบัน
		
		
♦

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
		
และกรรมการบรรษัทภิบาล
		
บริษัท ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2558 - ก.ย. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
		
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
		
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2553 - 2558
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล
			และศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2557 - พ.ย. 2559 กรรมการ และประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
		
บริษัท Sakiri Resources จำ�กัด
♦ เม.ย. - ต.ค. 2559 ประธานกรรมการ
		
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำ�กัด
♦ 2555 - 2558
ประธานกรรมการ
		
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
♦ 2553 - 2559
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำ�กัด
♦ 2555 - 2557
ประธานกรรมการ บริษทั พีทที ี โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

กรรมการสภา ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
รองประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์ (KVIS)
กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำ�นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

THAI
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คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
กรรมการกำ�กับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำ�รุงอากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 28 ธ.ค. 2558 - 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2 วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58 สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6 สำ�นักงาน ก.พ.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 10
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2555
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
		 และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5)
		 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
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ประวัติการทำ�งาน
♦ ปัจจุบัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มี

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2561 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
		
ด้านทางหลวง) สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
♦ 2557
ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานนโยบาย
		
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
♦ 2556
รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานนโยบาย
		
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน
และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ

ประวัติการทำ�งาน
♦ 2561 - ปัจจุบัน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 20 ธ.ค. 2560 – 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 วันที่ 26 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน
อายุ 51 ปี

♦

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ Tufts University สหรัฐอเมริกา
♦ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The London School of Economic
and Political Science
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance
for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 2/2558
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 25/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Advance Management Program, Harvard Business School
		 (AMP 170) ปี 2549
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 11) ปี 2554 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
		 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส. 5) ปี 2557
• หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15)
• หลักสูตรพลังงานสำ�หรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
		 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
• หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
		 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme
		 in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute

♦
♦
♦
♦

2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์ แอนด์
ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
รองประธานกรรมการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เวลา ชะอำ� เรสซิเดนเซส จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำ�กัด
กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการการลงทุน
บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2545 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำ�กัด 		
(มหาชน)
♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการมีอำ�นาจลงนาม บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮ้าส์
แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำ�กัด
♦ 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
		ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ กรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับบริษัท
คู่สัมปทาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ กรรมการมีอำ�นาจลงนาม
บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำ�กัด
♦ 2558
ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
♦ 2552 - 2561
กรรมการมีอำ�นาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการ
คณะกรรมการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำ�กัด
		
(มหาชน)
♦ 2552 - 2560
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำ�กัด
♦ 2551 - เม.ย. 2561 กรรมการ กรรมการมีอำ�นาจลงนาม บริษัท หลักทรัพย์เคที
ซีมีโก้ จำ�กัด
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

THAI
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คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายรัฐพล ภักดีภูมิ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
กรรมการทรัพยากรบุคคล
ประธานกรรมการติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน
และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 5 ส.ค. 2557 - 22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2 วันที่ 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
อายุ 51 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ 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, Sloan School
of Management, MIT, USA
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
• 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships
• หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (กสท,) รุ่นที่ 1
ศูนย์พัฒนาวิชาการตลาดด้านการท่องเที่ยว สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช.)
รุ่นที่ 5 สำ�นักข่าวกรองแห่งชาติ
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสำ�หรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.)
รุ่นที่ 1 สำ�นักงานศาลปกครอง
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• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 (ว.พ.น. 1)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 65 (ทอ. 65)
หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
		 สำ�หรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 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
ประวัติการทำ�งาน
2557 - ปัจจุบัน
		
		
♦ ปัจจุบัน
♦ ปัจจุบัน
♦ 2543 - ปัจจุบัน
♦ 2533 - ปัจจุบัน
♦

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค
คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอฟจี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จำ�กัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)

♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2557 - 2561
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
		
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กรรมการสรรหา
		
กรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจำ�ปี
		
ของ กสท. กรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
		
กับบริษัทคู่สัมปทาน บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำ�กัด (มหาชน)
♦ ส.ค. 2557 - พ.ย. 2561 ประธานคณะทำ�งานขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบการให้บริการรร่วมกับ Alibaba
		
กรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน
กรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายวัชรา ตันตริยานนท์

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
อายุ 60 ปี

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วันที่ 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 59 ปี

การศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
♦ ปริญญาโท Science in Management Administration Northrop University
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
♦ การอบรมหลักสูตรทีจ
่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 94/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing Development
Program (ACP) รุน่ 41/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
รุน่ 8/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report (MFR)
รุน่ 16/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
รุน่ 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR) รุน่ 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance
for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ 6/2558
ประวัตกิ ารทำ�งาน
♦ 18 ก.ย. 2561 - ปัจจุบน
ั กรรมการ บริษทั แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำ�กัด (มหาชน)
♦ 31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบน
ั กรรมการ บริษทั ไฮโครควิพ จำ�กัด
♦ 2560 - ปัจจุบน
ั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
			
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
			
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
♦ 2557 - ปัจจุบน
ั
กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั หลักทรัพย์
			
จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาโท Advertising Management มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน
สหรัฐอเมริกา
♦ ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
		 รุ่น 252/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2558

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำ�กัด
		
(มหาชน)
♦ 2556 - ปัจจุบน
ั
กรรมการ และประธานกรรมการ
			
บริษทั อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
♦ 2556 - พ.ย. 2560 กรรมการ บริษท
ั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2556 - มิ.ย. 2560 กรรมการ บริษท
ั อินเตอร์เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด
			
(มหาชน)
♦ 2556 - 2559
กรรมการ บริษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำ�กัด
♦ 2553 - 2556
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
		
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2552 - 2558
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
♦

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ โดยคูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี

กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
กรรมการทรัพยากรบุคคล

ประวัติการทำ�งาน
2562 - ปัจจุบัน
			
			
♦ 2560 - ปัจจุบัน
♦ 2560 - ปัจจุบัน
♦ 2558 - ปัจจุบัน
			
♦ 2558 - ปัจจุบัน
♦ 2548 - ปัจจุบัน
			
				
♦

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
Country Director,
Sustainable Brands Conference, Thailand
กรรมการ บริษัท บีอิ้งซัสเทน จำ�กัด
ผู้ก่อตั้ง บริษัทที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้ง จำ�กัด
การวางกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์องค์กร
และแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
การสร้างแบรนด์องค์กร กำ�หนดจุดยืนของการทำ�ธุรกิจให้ทั้งกับองค์กรเอกชน
ระดับประเทศและระดับ SME พร้อมการเป็นที่ปรึกษาในด้านการพัฒนากลยุทธ์
การสร้างความยั่งยืนของสังคมและองค์กร
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ โดยคูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 28 ส.ค. 2557 - 22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2 วันที่ 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
อายุ 54 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ MBA (Finance) University of Pennsylvania (Wharton),
USA ปี พ.ศ. 2534
♦ ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (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 Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุน่ 29/2561
• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ 4/2560
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุน่ 39/2559
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ 178/2556
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุน่ 84/2553
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุน่ 11/2553
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรนานาชาติขน้ั สูงสำ�หรับการบริหารธนาคาร 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
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ประวัติการทำ�งาน
♦ ปัจจุบัน

♦
♦

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน
		

♦

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานคณะกรรมการสรรหา
กำ�หนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ		
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการคณะอำ�นวยการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
♦ ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำ�กัด
(มหาชน)
♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2559 - 2561
กรรมการนโยบายบุคลากร
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ 2556 - 2561
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
♦ 2551 - 2561
อนุกรรมการเตรียมกำ�ลังคนภาครัฐ
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
♦ เม.ย. 2556 - ธ.ค. 2558 กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2554 - 2555
ประธานกรรมการ
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำ�กัด
♦ 2554 - 2555
ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำ�กัด
♦ 2553 - ก.พ. 2556
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

พลอากาศเอก อำ�นาจ จีระมณีมัย
กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 23 พ.ย. 2558 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2 วันที่ 26 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
อายุ 55 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ประวัติการทำ�งาน
ปัจจุบัน

♦

รองผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2559
หัวหน้าสำ�นักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ
		
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สำ�นักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
♦ 2553
รองหัวหน้าสำ�นักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
กรรมการกำ�กับกิจการด้านการปฏิบัติการและด้านการซ่อมบำ�รุง
กรรมการทรัพยากรบุคคล
กรรมการกำ�กับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ
กรรมการติดตามการดำ�เนินงานของกลุ่มธุรกิจการบิน
และกลุ่มธุรกิจบริการภาคพื้นของบริษัทฯ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
วันที่ 1 ก.ย. 2561
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 1 วันที่ 2 ต.ค. 2561 - เม.ย. 62
อายุ 54 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร (ลาดกระบัง)
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทัว่ ไป) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
♦ ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ การอบรมหลักสูตรทีจ
่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 21/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รุน่ 3/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ 28/2551
♦ การอบรมหลักสูตรอืน
่ๆ
• Rockonomics: The Economics of Popular Music, Prof. Alan B. Krueger
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุน่ ที่ 8)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1) สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุน่ ที่ 17 วิทยาลัยการยุตธิ รรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ประวัติการทำ�งาน
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
♦ ปัจจุบน
ั
กรรมการ บริษทั สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
♦ 2556 - 2561 กรรมการและกรรมการผูจ
้ ดั การ
บริษทั ธนารักษ์พฒ
ั นาสินทรัพย์ จำ�กัด
♦ 2559 - 2560 กรรมการฝ่ายนายจ้าง ในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
		
สัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
♦ 2556 - 2557 กรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
♦ 2553 – 2556 ทีป
่ รึกษาคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง
		
การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผูแ้ ทนราษฎร
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุน้ โดยคูส่ มรส/บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ไม่มี
THAI
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ฝ่ายบริหาร

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายการพาณิชย์
ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

รักษาการรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 ต.ค. 2561
อายุ 53 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ ปริญญาโท Master of Science Management, Southern Nazarene
University, USA
ประวัติการทำ�งาน
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำ�กัด
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด
♦ ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต
โฮเต็ล จำ�กัด
♦

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน)

♦

ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2 พ.ค. 2560 - 17 ต.ค.2560 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด
♦ 1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561
รักษาการรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
		
สายการพาณิชย์
		
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 1 มี.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2561
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
		
สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำ�กัด
		
(มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2558 - 3 เม.ย. 2559
รักษาการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายขาย
		
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายขาย ประเทศไทย
		
และอินโดจีน บริษัท การบินไทย จำ�กัด
		
(มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556
ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายภาคพื้นเอเชียตะวันออก
		
อเมริกา และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
		
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 20 ธ.ค. 2561
อายุ 59 ปี
การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี: B.A. in Business Organisation
Heriot-Watt University, UK
♦ ปริญญาโท Hotel Catering, Institute Management Professional
Qualification, Queen Margaret University, UK
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Global Customer Summit South East Asia
Executive Program.
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2559 - 2561 ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบิน
และกลยุทธ์การพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2558
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
และรักษาการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ระหว่างทวีป
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2557
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 2554
ผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.000037
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายณัฐพงศ์ สมิตอำ�ไพพิศาล

นางลัศนันท์ ลีลามณี

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 1 ก.พ. 2562
อายุ 55 ปี

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 20 มิ.ย. 2561

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับการแต่งตั้ง
วันที่ 5 ม.ค. 2561
อายุ 54 ปี

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี

ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
2552 - 31 ม.ค. 2562 ผู้จัดการอาวุโสกิจการธนาคารต่างประเทศ
ด้านบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ

♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้อ�ำ นวยการใหญ่สำ�นักเลขานุการบริษัทฯ

การศึกษา/ประวัติการอบรม
♦ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
♦ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
♦ การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
		 รุ่น 85/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
		 รุ่น 27/2561
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide
		 (ACPG) รุ่น 47/2561
♦ การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทฯ รุ่นที่ 1/2561
• หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
• โครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศักยภาพสูงสำ�หรับผู้บริหาร
		 ระดับ 10 - 13
ประวัติการทำ�งาน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มี
ประวัติการทำ�งานในระยะเวลา 5 ปี
1 ม.ค. 2559 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2558
ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 27 ก.พ. 2558 ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
และรักษาการผู้จัดการกองบริหารการปฏิรูปองค์กร
ด้านการปฏิบัติการและบริหารการเงิน
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦ 1 ต.ค. 2551
ผู้จัดการกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
♦

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 0.000050
สัดส่วนการถือหุ้นโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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สำ�นักงานสาขา
AUCKLAND, NEW ZEALAND
AKLAA : MR. KARUN SIRAROJANAKUL
LEVEL 8, 23 CUSTOMS STREET EAST 	
CITIGROUP BUILDING, PO BOX 4559 	
AUCKLAND 1010, NEW ZEALAND
BANGALORE, REPUBLIC OF INDIA
BLRAD : MR. PHIROMTIS
THONGTHAEM NA AYUTTHAYA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
305, 3RD FLOOR EMBASSY SQUARE
148 INFANTRY ROAD
BENGALURU- 560 001, INDIA
BEIJING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
BJSAA : MR. ANAN BUDKAEW
UNITS 303-4, LEVEL 3, OFFICE TOWER W3
ORIENTAL PLAZA, NO.1 EAST CHANG AN AVENUE
DONG CHENG DISTRICT
BEIJING, 100738 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN	: (64-09) 377-3886 
FAX	: (64-09) 379-8597
AIRPORT	: (64-09) 256-8518
FAX	: (64-09) 256-8454
TKT/RSVN	: (91-80) 4663-3555
AIRPORT	: (91-80) 6678-3191
FAX	: (91-80) 6678-3192

TKT	: (86-10) 8515-0088
RSVN	: (86-10) 8515-1142
FAX	: (86-10) 8515-1135
AIRPORT	: (86-10) 6459-8899
FAX	: (86-10) 6459-0012

BRISBANE, AUSTRALIA
BNEAA : MR. CHAWARIT THANASOMBATNANTH TKT/RSVN	: (61-07) 3215-4700
THAI AIRWAYS INTL BRISBANE
AIRPORT	: (61-07) 3860-4163
LEVEL 9, 300 ANN ST.
FAX	: (61-07) 3860-4328
BRISBANE QUEENSLAND 4000, AUSTRALIA
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
FAX	: (32-2) 502-6947
e-mail	: reservations@thaiairways.be

BUSAN, REPUBLIC OF KOREA
PUSAD : MR. TIRAWATT THONGPURK
6TH FL. HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE B/D,
240 JUNGANG-DAERO, DONG-GU,
BUSAN, REPUBLIC OF KOREA 601-713

TKT	: (82) 51-600-8183/84
RSVN	: (82) 51-600-8183/84
FAX	: (82) 51-463-8564
AIRPORT	: (82) 51-941-8182
FAX	: (82) 51-941-8183
BODHGAYA, REPUBLIC OF INDIA (TEMPORARY OFFICE)
: (91-0631) 220-0124/220-1156
INPAC TRAVELS (INDIA) PVT LTD.
TEL
C/O MR CB SINGH
FAX	: (91-0542) 250-5353
GF, HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
DUMUHAN ROAD, BODHGAY
DISTT GAYA, BIHAR, REPUBLIC OF INDIA
CHENNAI, REPUBLIC OF INDIA
MAAAA : MR. NATAPOL VANICHKUL
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PLC., LTD.
KGN TOWERS, 4th FLOOR, B WING
62 ETHIRAJ SALAI, EGMORE
CHENNAI 600 105, REPUBLIC OF INDIA
CHENGDU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CTUAA : MISS PIRANUJ SOMBURANADHIRA
ROOM 02-03, 12TH FLOOR OF TOWER 1,
CENTRAL PLAZA
8 SHUNCHENG AVENUE, CHENGDU, SICHUAN
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
COLOMBO, SRI LANKA
CMBAA : MR. NARINTORN SUKKASEAM
NBR 03, SIR EARNEST DE SILVA MAWATHA
COLOMBO 3, SRI LANKA
COPENHAGEN, DENMARK
CPHAA : MR. NATTHAKORN CHUNHACHA
RAADHUSPLADSEN 16
DK-1550 COPENHAGEN V
DENMARK
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TKT/RSVN	: (91-44) 4206-3311/99
FAX	: (91-44) 4206-3366
AIRPORT	: (91-44) 2256-1928/1929
FAX	: (91-44) 2256-1930
TKT/RSVN	: (86-28) 8666-7575/8666-7171
FAX	: (86-28) 8666-9371
AIRPORT	: (86-28) 8520-5842/8520
FAX	: (86-28) 8520-5840
TKT/RSVN	: (94-11) 730-7100-5
FAX	: (94-11) 266-7890
AIRPORT	: (94-11) 225-2057
FAX	: (94-11) 225-2861
TKT/RSVN	: (45-33) 750-120
FAX	: (45-33) 750-121
AIRPORT	: (45-32) 521-225
FAX	: (45-32) 523-052

DELHI, REPUBLIC OF INDIA
DELAA : MR. THAMANOON KUPRASERT
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
GROUND FLOOR, CADDIES COMMERCIAL TOWER
NOVOTEL-PULLMAN HOTEL COMPLEX, ASSET NO.2
HOSPITALITY DISTRICT, AEROCITY
NEW DELHI 110037, REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN	: (91-11) 4149-7777
FAX	: (91-11) 4149-7788
AIRPORT	: (91-11) 2565-2413/2565-2796
FAX	: (91-11) 2565-2788

DENPASAR, INDONESIA
DPSAD : MR. NARONGRAT SITTHI
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
INNA GRAND BALI BEACH HOTEL, GROUND FLOOR
JL. HANG TUAH, SANUR -BALI 80032, INDONESIA

TKT/RSVN	: (62-361) 288-141
FAX	: (62-361) 288-063
AIRPORT	: (62-361) 935-5064
FAX	: (62-361) 935-5063

DHAKA, BANGLADESH
DACAA : MR. SATIT DUMRERNG
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO.LTD
SHANTA WESTERN TOWER, LEVEL-9, SPACE-903,
186 BIR UTTAM MIR SHAWKAT ALI ROAD,
TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208,
BANGLADESH

TKT	: (88-02) 887-9131-45 EXT 502
RSVN	: (88-02) 887-9131-45 EXT 501
FAX	: (88-02) 887-9146
AIRPORT	: (88-02) 890-1807/1809/1812
FAX	: (88-02) 890-1813

DUBAI, U.A.E.
DXBAA : MR. CHANTOUCH SRINILTA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
NO.1 BU HALEEBA PLAZA, SHOP NO. 1
AL MURAQQABAT ROAD, DEIRA
P.O. BOX 13142, DUBAI - U.A.E.

TKT/RSVN	: (971-4) 268-1701
AIRPORT	: (971-4) 224-4305
FAX	: (971-4) 224-5716

FRANKFURT, GERMANY
FRAAA : MR. PATAPONG NA NAKORN
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
ZEIL 127, 60313 FRANKFURT, GERMANY

FUKUOKA, JAPAN
FUKAD : MR. SWASDIART PANIKABUTR
HINODE FUKUOKA BUILDING
12-1, TENJIN 1-CHOME, CHUO-KU
FUKUOKA 810-0001, JAPAN

TKT	: (49-69) 92874-446
RSVN	: (49-69) 92874-444
FAX	: (49-69) 92874-222
AIRPORT	: (49-69) 69070-931
FAX	: (49-69) 692-981
TKT/RSVN	: 0570-064-015
(Call Center for local calls only)
FAX	: (81-92) 734-9480
AIRPORT	: (81-92) 477-7870
FAX	: (81-92) 477-0345

GUANGZHOU, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
CANAA : MR. WICHIAN SRISINTHARAKUN
G3, WEST WING, THE GARDEN HOTEL
368 HUANSHI DONGLU, GUANGZHOU 510064
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN	: (86-20) 8365-2333
FAX	: (86-20) 8365-2300
AIRPORT	: (86-20) 8613-5310/8612-3866
FAX	: (86-20) 8613-5315

HANOI, SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
HANAA : MR. JUCKSAWAT KITISOOK
1st & 3rd FLOOR, HANOI WESTLAKE TOWER
28 THANH NIEN STREET, TAY HO DISTRICT,
HANOI, VIETNAM

TKT/RSVN	: (84-24) 3826-7921
FAX	: (84-24) 3826-7394
AIRPORT	: (84-4) 3884-0530
FAX	: (84-4) 3886-5574

HO CHI MINH CITY, SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
SGNAA : MR. RATAPONG YANYONG
TKT/RSVN	: (84-28) 3824-3359
UNITE 102, SAIGON TOWER OFFICE BUILDING FAX	: (84-28) 3822-3465
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
24A UNITED CENTRE
95 QUEENSWAY, HONG KONG
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT	: (852) 2179-7700 EXT. 2
FAX	: (852) 2529-0132
RSVN	: (852) 2179-7777
FAX	: (852) 2179-7661
AIRPORT	: (852) 2769-7421
FAX	: (852) 2382-4595

HYDERABAD, REPUBLIC OF INDIA
HYDAA : **VACANT**
TKT/RSVN : (91-40) 2333-3030
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. AIRPORT	: (91-40) 6660-5022
QUEENS PLAZA, D.NO 1-8-382, 2-C, 2ND FLOOR FAX	: (91-40) 6662-2003
S.P ROAD, BEGUMPET, SECUNDERABAD
TELANGANA 500003, REPUBLIC OF INDIA

MELBOURNE, AUSTRALIA
MELAA : MR. LAWIT SAWADIRAK
3RD FLOOR, 250 COLLINS STREET
MELBOURNE, VICTORIA 3000
AUSTRALIA

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

MILAN, REPUBLIC OF ITALY
MILAA : MRS. APHITCHAYA SAISA-ARD
VIA AMEDEI, 15
20123 MILAN, REPUBLIC OF ITALY

TKT	: (61-3) 8662-2200
RSVN	: (61-3) 8662-2255
FAX	: (61-3) 9650-7003
AIRPORT	: (61-3) 9338-8954
FAX 	 : (61-3) 9335-3608
TKT/RSVN	: (39-02) 890-0351
FAX	: (39-02) 864-51711
AIRPORT	: (39-02) 748-67911
FAX	: (39-02) 748-60470

JAKARTA, REPUBLIC OF INDONESIA
JKTAA : MR. WEERAWAT SWASDIBUDTRA
WISMA NUSANTARA BUILDING 26TH FLR
JL. MH. THAMRIN NO. 59
JAKARTA 10350 INDONESIA

TKT/RSVN	: (62-21) 390-3588 EXT. 1, 2
AIRPORT	: (62-21) 550-2442-3
FAX	: (62-21) 550-2442-3

GSA MOWCOW, RUSSIAN FEDERATION AND C.I.S.
MOWAA : MR. VICHAYA SINGTOROJ
TKT/RSVN	: (7) 495-280-1516
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. FAX	: (7) 495-425-1800
40/2 PRECHISTENKA STREET
BUILDING 1, ENTRANCE 1, OFFICE 8
MOSCOW 119034

KARACHI, PAKISTAN
KHIAA : MR. KANAPORN APINONKUL
OFFICE NO.901-9 TH FLOOR EMERALD TOWER
PLOT NO. G -19-BLOCK 5 CLIFTON
KARACHI, PAKISTAN

TKT/RSVN	: (92-21) 3278-8000
FAX	: (92-21) 3514-7006
AIRPORT	: (92-21) 457-0847/907-1472
FAX	: (92-21) 457-3009

MUMBAI, REPUBLIC OF INDIA
TKT/RSVN	: (91-22) 6637-3777
BOMAA : MR. TANAWAT HIRANYALEKHA
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
AIRPORT : (91-22) 6685-9219/20/21
UNIT NO. 82, 8 TH FLOOR, MAKER CHAMBERS VI
NARIMAN POINT, MUMBAI - 400 021
REPUBLIC OF INDIA

TKT/RSVN	: (977-1) 422-3565
FAX	: (977-1) 422-1130
AIRPORT	: (977-1) 411-3293
FAX 	 : (977-1) 411-3287

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

TKT/RSVN	: (91-33) 3982-7000
FAX	: (91-33) 3982-7197
AIRPORT	: (91-33) 2511-8931
FAX	: (91-33) 2511-8033
e-mail	: tgkolkata@thaiccu.com

GSA MUSCAT, SULTANATE OF OMAN
MCTAA : ** VACANT **
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
GSA BAHWAN TRAVEL AGENCIES
ALRAWAQ BUILDING
NO. 10/1 BLOCK 205, PLOT 20
WAY NO. 207 STREET 7, ALQURUM
MUSCAT SULTANATE OF OMAN

KATHMANDU, NEPAL
KTMAA : MR. PEERAPONG JUTAGANOON
ANNAPURNA ARCADE, DURBAR MARG
KATHMANDU, NEPAL
KOLKATA, REPUBLIC OF INDIA
CCUAD : MR. KRIS THEERARAK
APEEJAY HOUE , 6 TH FLOOR, BLOCK-A,
15 PARK STREET, KOLKATA - 700016,
REPUBLIC OF INDIA
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
KULAA : MR. TISHTI SUMITRA
SUITE 30.01, 30TH FLOOR, WISMA GOLDHILL
67 JALAN RAJA CHULAN
50200 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

TKT/RSVN	: (60-3) 2034-6900, 2034-6999
FAX	: (60-3) 2034-6891
AIRPORT	: (60-3) 8787-3522
FAX	: (60-3) 8787-3511

KUNMING, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
KMGAD : MR. NOPPORN KANCHANAMANEE
6TH FLOOR OF CROWNE PLAZA
KUNMING CITY CENTRE, NO.399,
QINGNIAN ROAD, KUNMING YUNNAN
650011, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

TKT/RSVN	: (86-871) 6351-1515
FAX	: (86-871) 6316-7351
AIRPORT 	: (86-871) 6708-5520
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 & TOWER BUILDING FAX	: (92-042) 3636-8690
LAHORE, ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN
AIRPORT	: (92-042) 3661-1514/15
FAX	: (92-042) 3661-1513
LONDON, UNITED KINGDOM
LONAA : MISS NONTHAKORN TRAKULPA
41 ALBEMARLE STREET
LONDON, W1S 4BF, UNITED KINGDOM
MANILA, PHILIPPINES
MNLAA : MR. POLAPAT NEELABHAMORN
COUNTRY SPACE 1 BUILDING SEN.
GIL J. PUYAT AVENUE
MAKATI CITY, PHILIPPINES

NAGOYA, JAPAN
NGOAA : ** VACANT **
SOUTH HOUSE 9F, 6-29, NISHIKI 3-CHOME
NAKA-KU, NAGOYA 460-0003, JAPAN
OSAKA, JAPAN
OSAAA : MR. WEERAWAT RATTANA
SUMITOMO SEIMEI YODOYABASHI BUILDING
4-1-21, KITAHAMA, CHUO-KU
OSAKA 541-0041, JAPAN
OSLO, NORWAY
OSLAD : MISS PLOYPAILIN PAMON-MONTRI
AKERSGT. 32 4TH FLOOR
0180 OSLO , NORWAY

TKT/RSVN	: (44) 333-400-4022
FAX	: (44) 207-409-1463
AIRPORT	: (44-020) 8976-7915
FAX	: (44-020) 8976-7911

PARIS, FRANCE
PARAA : MR. VIRUJ RUCHIPONGSE
TOUR OPUS 12
77 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE
92914 LA DEFENSE CEDEX
FRANCE

TKT	: (63-2) 580-8446-8
RSVN	: (63-2) 580-8441
FAX	: (63-2) 580-8484
AIRPORT	: (63-2) 834-0366-68
FAX	: (63-2) 879-5265

PERTH, AUSTRALIA
PERAD : MISS PHANIT KONGSIN
LEVEL 4, ST MARTINS TOWER
44 ST GEORGE’S TERRACE
PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6000

TKT/RSVN : (968) 2465-4195-96/79
FAX	: (968) 2465-9765
AIRPORT	: (968) 2451-9874
FAX	: (968) 2451-0524

TKT/RSVN	: (81-52) 963-8586
FAX	: (81-52) 963-8588
AIRPORT	: (81-56) 938-1024
FAX 	 : (81-56) 938-1023
RSVN	: (81-06) 6202-5161
FAX	: (81-06) 6202-5453
AIRPORT	: (81-072) 456-5140
FAX	: (81-072) 456-5144
TKT/RSVN	: (47) 2311-8888
FAX	: (47) 2311-8880
AIRPORT	 : (47) 9481-0985
FAX	: (47) 6482-0590
TKT	: (33-1) 5568-8060
FAX	: (33-1) 4090-7165
AIRPORT	: (33-1) 4862-4130
FAX	: (33-1) 4864-6267

TKT/RSVN	: (61-8) 9265-8201
FAX	: (61-8) 9265-8261
AIRPORT	: (61-8) 9477-1099
FAX	: (61-8) 9479-2113
THAI
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PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
PNHAA : MRS. CHATIYA APINYANUKUL
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL
294 REGENCY COMPLEX B
MAO TSE TOUNG BLVD.
PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA
ROME, REPUBLIC OF ITALY
ROMAA : MR. WAROTE INTASARA
50, VIA BARBERINI
00187 ROME, REPUBLIC OF ITALY

TKT/RSVN	: (855-23) 214-359-61
FAX	: (855-23) 214-369
AIRPORT	: (855-23) 303-868
FAX 	: (855-23) 890-239

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

TKT/RSVN	: (39-6) 4781-3304
FAX	: (39-6) 4746-449
AIRPORT	: (39-6) 6501-0703/773
FAX	: (39-6) 6501-0297

XIAMEN, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
XMNAA : MR. PRASERT TANHANSA
23 RD FLOOR, INTERNATIONAL PLAZA,
NO.8 LUJIANG ROAD, SIMING DISTRICT,
XIAMEN, FUJIAN
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

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
SHANGHAI, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SHAAA : MISS PATSAMON SINGHA-UDOM
TKT/RSVN	: (86-21) 3366-4000
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
FAX	: (86-21) 3366-4010
SHANGHAI OFFICE
AIRPORT	: (86-21) 6834-6803
UNIT 2302, 2303 AB,
FAX	: (86-21) 6834-6802
CHONG HING FINANCE CENTER
288 NAN JING ROAD (WEST)
SHANGHAI 200003, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
SINGAPORE
SINAA : MR. NIVAT CHANTARACHOTI
100 CECIL STREET #02-00
THE GLOBE, SINGAPORE 069532
STOCKHOLM, SWEDEN
STOAA : MRS. PORNSRI CHOTIWIT
DROTTNINGGATAN 33 , BOX 11185-111 81
STOCKHOLM, SWEDEN

TKT/RSVN : (86-592) 226-1688
FAX 	: (86-592) 226-1678
AIRPORT 	: (86-592) 573-0558
FAX 	 : (86-592) 573-0578

YANGON, UNION OF MYANMAR
RGNAA : MR. VUTICHAI KAMPANARTSANYAKORN TKT/RSVN	: (95-1) 934-5214
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL.
AIRPORT	: (95-1) 533-173
UNIT01,03,FLOOR11,OFFICER TOWER1,
FAX
: (95-1) 934-5215
HAGL MYANMAR CENTRE
192 KABA AYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP 11201,
THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
ZURICH, SWITZERLAND
ZRHAA : MR. ATHIWAT KRISNAMPOK
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD.
BAHNHOFSTRASSE 67 / SIHLSTRASSE 1
8001 ZURICH, SWITZERLAND

TKT/RSVN	: (41-44) 215-6500
FAX 	: (41-44) 212-3408
AIRPORT 	: (41-43) 816-4323
FAX 	: (41-43) 816-4590

สำ�นักงานภายในประเทศ
TKT/RSVN	: (65) 6210-5000
FAX	: (65) 6223-9005
AIRPORT	: (65) 6542-8333
FAX	: (65) 6542-0179
TKT/RSVN	: (46-8) 5988-3600
AIRPORT	: (46-8) 5988-3680
FAX	: (46-8) 5988-3693

CHIANGMAI, THAILAND
CNXSD : MRS. PUANGPETCH KULTHAWEE
240 PRAPOKKLAO ROAD,
AMPHUR MUANG, CHIANGMAI 52000,
THAILAND

TKT 	 : (053) 920-920
FAX 	: (053) 920-990
RSVN 	: (053) 920-999
FAX 	: (053) 920-995
AIRPORT 	: (053) 201-286
FAX 	: (053) 922-162

UDONTHANI, THAILAND
224 UDON-NONGBUALAMPHU ROAD,
TKT/RSVN	: (042) 246-567,
MUANG, UDONTHANI 41000,		
246-697, 243-222
TKT 	: (61-2) 1300-651-960/9844-0929 T.MAKKANG,
THAILAND
FAX
	
:
(042)
243309
FAX	: (61-2) 9844-0936
RSVN 	: (61-2) 1300-651-960/9844-0999 PATTAYA, THAILAND
FAX	
: (61-2) 9844-0936
: MISS WANIDA SARIDDICHAINANTA e-mail	: pyxsd@thaiairways.com
AIRPORT	: (61-2) 9844-0939/9669-3033 PYXSD
THAI
AIRWAYS
INTERNATIONAL PCL
TKT/RSVN : (038) 420-995-7
FAX 	: (61-2) 8339-1176
DUSIT RESORT, 240/2 PATTAYA BEACH ROAD FAX 	: (038) 420-998
PATTAYA CITY, CHONBURI 20150, THAILAND
TAIPEI, TAIWAN
TPEAA : MR. WIT KITCHATHORN
TKT 	: (886) 2-8772-5222 EXT. 711 HATYAI, THAILAND
7F, NO. 308, SEC. 2, BADE ROAD,
FAX TKT 	: (886) 2-2776-7656
HDYSD : MR. KITTISAK PINMUANG (Acting)
TKT/RSVN	: (074) 233-433
TAIPEI 10492 TAIWAN
RSVN 	: (886) 2-8772-5111
11/206-207 PRACHAYINDEE ROAD
FAX 	: (074) 232-392
FAX RSVN	: (886) 2-8772-7200
HATYAI, SONGKHLA 90110, THAILAND
AIRPORT	 : (886) 3383-4131
FAX 	: (886) 3383-4395
PHUKET, THAILAND
HKTSD : MR.KITTISAK PINMUANG
TKT	
: (076) 360-400
GSA TEHRAN , IRAN
78 RANONG ROAD, TAMBON TALAD NUE
FAX 	: (076) 360-487-8
ORASIA AVIATION CO.
TKT/RSVN	: (98-21) 4296 7700
MUANG DISTRICT, PHUKET, 83000, THAILAND RSVN 	: (076) 360-444
NO.1 MIREMAD AVENUE MOTAHARI ST.
FAX 	 : (98-21) 8845 7757
FAX 	: (076) 360-485-6
TEHRAN , IRAN
EMAIL 	: sales@thaiairways.co.ir
AIRPORT	: (076) 351-216
FAX	: (076) 327-423
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 (NRT) : (81-4) 7634-8329
THAI OFF LINE OFFICE ADDRESS
FAX 	: (81-4) 7634-8328
PENANG, MALAYSIA
AIRPORT (HND)	: (81-3) 3747-0327
PENAD : ** VACANT **
TKT 	: (604) 226-7000
FAX 	: (81-3) 3747-0318
LEVEL 3 BURMAH PLACE
FAX 	: (604) 226-6821
142-L BURMAH ROAD
RSVN	: (604) 226-6000
VIENNA, REPUBLIC OF AUSTRIA & EASTERN EUROPE
10050 PENANG, MALAYSIA
FAX	: (604) 226-1857
VIEAA : MISS CHONNAKARN AKRAPREEDEE
TEL 	: (43-1) 700-738-937
AIRPORT	: (604) 643-9491
OFFICE PARK 3, GROUND FLOOR, TOP 8
EMAIL 	 : vie@thaiair.at
FAX	: (604) 644-3657
1300 VIENNA AIRPORT, AUSTRIA
PATTAYA, THAILAND
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
PYXSD : MISS WANIDA SARIDDICHAINANTA 	 EMAIL	: pyxsd@thaiairways.com
VTEAD : MISS PARINEE CHANTHRAKUPT
TKT/RSVN : (856-21) 222-527
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PCL	
TKT/RSVN	: (038) 420-995-7
M & N BUILDING, GROUND FLOOR
FAX 	 : (856-21) 216-143
DUSIT RESORT, 240/2 PATTAYA
FAX	: (038) 420-998
ROOM NO. 70/101-103
AIRPORT 	: (856-21) 512-024
BEACH ROADPATTAYA CITY,
SOUPHANOUVONG AVENUE
FAX 	 : (856-21) 512-096
CHONBURI 20150, THAILAND
VIENTIANE, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC

SYDNEY, AUSTRALIA
SYDAA : MR. SERN CHUPIKULCHAI
75 PITT STREET, SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AUSTRALIA
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