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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1 ความเป็ นมาของบริ ษทั ฯ
รัฐบาลไทยในปี 2503 ได้จดั ตัง้ บริษทั การบินไทย จากัด เพื่อให้ประเทศไทยมีสายการบินแห่งชาติทใ่ี ห้บริการใน
ระดับ สากล โดยการร่ ว มทุ น ระหว่ า งบริษัท เดิน อากาศไทย จ ากัด กับ สายการบิน สแกนดิเ นเวีย นแอร์ไ ลน์ ซิส เต็ม
มีวตั ถุประสงค์แรกเริม่ เพื่อดาเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และ
ด้านเทคนิคจากสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 2 ล้านบาท มีบริษทั
เดินอากาศไทย จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 70 และสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ถือหุน้ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
การดาเนิ น การของบริษัทฯ ประสบผลสาเร็จ ด้ว ยดี หลัง การก่ อ ตัง้ ในวันที่ 30 มีน าคม 2520 สายการบิน
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็ม ได้โอนหุน้ ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดให้แก่ บริษทั เดินอากาศไทย จากัด ทาให้การร่วมทุนสิน้ สุดลง
และบริษัทฯ ได้ทาการเพิ่มทุนโดยมีกระทรวงการคลังเข้าเป็ นผู้ถือหุ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 รัฐบาลในสมัย
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูล านนท์ ได้รวมกิจการการบินภายในประเทศทีบ่ ริษัท เดินอากาศไทย จากัด
ให้บริการ เข้ากับกิจการของบริษทั ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิม่ ขึน้
เป็ น 2,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็ น ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2534 โดยได้แปลงกาไรสะสมให้เป็ นทุนของบริษัทฯ ทาให้ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ เป็ น 13,000 ล้านบาท และได้ทา
การเพิม่ ทุนใหม่อกี จานวน 1,000 ล้านบาทในปี 2535 และ 3,000 ล้านบาท ในปี 2546 และ 4,838,709,670 บาท ในปี 2553
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 26,989,009,500 บาท มีทุนชาระแล้ว 21,827,719,170 บาท
มีกระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 53.16 ส่วนที่เหลือร้อยละ 46.84 ถือหุ้นโดยประชาชนทัวไป
่
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ รวมถึงพนักงานของบริษทั ฯ
จากบริบทแรกในการสร้างธุรกิจการบินทีไ่ ด้สงสมประสบการณ์
ั่
และกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรจนสามารถเพิม่ ทุน
และสามารถจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นสายการบินแห่งชาติของ
ประเทศไทย มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบธุรกิจการบริการขนส่งทางอากาศทัง้ ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ณ สานักงานใหญ่ทก่ี รุงเทพมหานคร โดยมีฐานปฏิบตั กิ ารบินทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นศูนย์กลาง
ของเครือข่ายการขนส่ง ประกอบด้วย การให้บริการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ การขนส่งผูโ้ ดยสาร และการขนส่งสินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์ และมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง คือ บริการคลังสินค้า บริการลูกค้าภาคพืน้ บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ครัวการบิน และ
บริการซ่อมบารุงอากาศยาน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท
ชาระแล้วร้อยละ 100 เป็ นเงิน 1,800 ล้านบาท โดยมีบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 100 สายการบินไทยสมายล์ ได้เริม่ ดาเนินการบิน
ตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2557 ด้วยรหัสสายการบิน WE โดยทาการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ ในช่วงแรกทาการบิน
เส้นทางภายในประเทศ ทัง้ หมด 10 เส้นทาง ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล์ ได้เพิม่ การให้บริการจาก
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ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยทาการบินเฉพาะเส้นทางภายในประเทศ 3 เส้นทาง และตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2557 สายการบิน
ไทยสมายล์ ได้เพิม่ การให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สายการบินไทยสมายล์ ทาการบินด้วยเครื่องบิน 20 ลา ไปยัง 28 เส้นทาง ด้วยความถี่
388 เที่ยวบินต่ อสัปดาห์ เป็ นเส้นทางภายในประเทศ 11 เส้นทาง และเส้นทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน
อินเดีย และไต้หวัน 17 เส้นทาง
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เป็ นสายการบิ นที่ลูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิ ศด้วย “เสน่ หค์ วามเป็ นไทย”
The First Choice Carrier with Touches of Thai
การบินไทย มุ่งมันที
่ ่จะเป็ นสายการบินที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเป็ นอันดับแรก ด้วยการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย และสร้างความผูกพันทีย่ งยื
ั ่ นระหว่างบริษทั ฯ กับลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์การ
เดินทางทีร่ าบรื่นและประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทยให้แก่ลูกค้าทุกคนอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการทีด่ เี ลิศและ
สม่าเสมอ (Consistency of Service Excellence) ในทุกจุดสัมผัสของการให้บริการ
พันธกิ จ (Mission)
พันธกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วยพันธกิจต่อ ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และสังคม ดังนี้
 ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่ างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่ างประเทศ โดยมุ่ งเน้ นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มคี ุณภาพด้วยเอกลักษณ์ ความเป็ นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่มี ี
คุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทัง้ เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
 มีก ารก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีต ามมาตรฐานสากล เพื่อ สร้า งการเติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ให้แ ก่ อ งค์ กรและสร้า ง
ผลตอบแทนการลงทุนทีส่ งู ให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น
 เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ส่ี ร้างความแข็งแกร่งให้กบั พนักงาน เพื่อให้ทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนัก
ถึงการให้ความสาคัญแก่ลกู ค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิม่ พูนความ
ผูกพันต่อองค์กร
 ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ
ทัง้ นี้ ต้องดำเนินกำรภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิ บาล
คุณค่าหลัก (Core Values)
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยังยื
่ น และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ ส่งเสริมและยึดมันในคุ
่ ณค่าหลักสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) มุ่งเน้ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction)
2) ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
3) สร้างคุณค่าในทุกมิ ติ (Value Creation)
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กลยุทธ์
ในปี 2557 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ประสบปั ญหาเรื่องความสามารถในการแข่งขันลดลง
มีจานวนเส้นทางบินทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนมากกว่าทีม่ กี าไร ฝูงบินมีแบบเครื่องบินหลากหลายทาให้มตี ้นทุนในการ
บารุงรักษาสูงกว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรม การบริหารจัดการต้นทุนในภาพรวมไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร การบริหารจัดการ
และพัฒ นาบุ ค ลากรยัง ไม่ เ หมาะสม ประกอบกับ สภาวะการแข่ง ขัน ของธุ ร กิจ การบิน ในภู มิภ าคมีค วามรุ น แรง และ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทาให้บริษทั ฯประสบปั ญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถฟื้ นตัว คณะกรรมการและ
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณากาหนดแผนปฏิรูปองค์กรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยมีเป้ าหมายใน
การลดการขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันเพื่อให้บริษทั ฯ สามารถดาเนินการภายใต้การ
เปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมการบินได้อย่างเติบโตและยังยื
่ น
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แผนปฏิ รปู ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558)
แผนปฏิรปู ระยะที่ 1 เริม่ ดาเนินการในปี 2558 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ 21 แผนงานหลักทีส่ อดคล้องกัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว 6 กลยุทธ์ดงั กล่าวประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กลยุทธ์การปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบิน
กลยุทธ์การปรับปรุงฝูงบิน
กลยุทธ์การพาณิชย์
กลยุทธ์การปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารและต้นทุน
กลยุทธ์การปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์การบริหารจัดการบริษทั ในเครือและกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯ

บริษัทฯ ได้เร่งดาเนินการตามแผนปฏิรูป ระยะที่ 1 โดยปิ ดสถานีและลดเที่ยวบินที่ไม่ทากาไร ปลดประจาการ
เครื่องบินทีม่ อี ายุการใช้งานสูงเกินอายุเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม เพื่อลดแบบและชนิดของเครื่องบินให้น้อยลง รวมทัง้ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับการปิ ดสถานีและลดเทีย่ วบิน เร่งขายเครื่องบินทีป่ ลดระวาง จัดทาตัวชีว้ ดั ผลการ
ปฏิบตั งิ าน (KPI) เพื่อจะให้ผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
แผนปฏิ รปู ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559)
ปี 2559 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิรปู ระยะที่ 2 ซึง่ ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์ และ 20 แผนงาน
หลักทีส่ อดคล้องกัน โดยบางแผนงานเป็ นการดาเนินการต่อเนื่องจากแผนปฏิรูประยะที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength Building) ซึง่ 4 กลยุทธ์ดงั กล่าวประกอบด้วย การหารายได้ท่ี Aggressive การลด
ค่าใช้จ่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพ การสร้าง Capability เพื่อความยังยื
่ น และการสร้างความเป็ นเลิศในการบริการลูกค้า บริษทั ฯ
ได้ดาเนินการตามแผนปฏิรูประยะที่ 2 โดยปรับปรุงระบบหลักทีเ่ ป็ นรากฐาน (Foundation) ในการดาเนินการของบริษทั ฯ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบริษทั ฯ ได้แก่ วางระบบบริหารเครือข่ายการบิน เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถสร้างเครือข่ายการบิน
ทีท่ าให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมกิ ลายเป็ นศูนย์กลางการบินของภูมภิ าค ระบบบริหารรายได้ (Revenue Management
System) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการหารายได้ ปรับปรุงระบบการขายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ
บริการในเที่ยวบิน การบริการภาคพื้น และการซ่อมบารุง เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาการบริการและพิจารณาชดเชยให้
ผูโ้ ดยสารทีป่ ระสบปั ญหาได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม อีกทัง้ ได้ปรับปรุงการบริการ เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารการจัดหา
รายได้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการหารายได้ ปรับปรุงระบบการขายพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ อีกทัง้ ได้ปรับปรุงการบริการ
เพื่อเสริมสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริการ โดยยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และอาหารที่ให้บริการในชัน้ ธุรกิจ
รวมถึงปรับปรุงกระบวนการการทางานของฝ่ ายต่างๆ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพให้มากขึน้ และลดต้นทุนการดาเนินการ เช่น
ปรับปรุงกระบวนการบริการในชัน้ ประหยัด กระบวนการการทางานของหน่ วยธุรกิจพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณีย ภัณฑ์ เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพ บริหารต้นทุน และกากับดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด และมีการกาหนดค่าตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานตามแผนปฏิรูป และเตรียมค่าตอบแทนให้พนักงานของหน่ วยงานที่สามารถ
ลดค่า ใช้จ่า ยที่ไ ม่ใ ช่ค่า ใช้จ่า ยน้ า มัน ทัง้ นี้ การดาเนิน การตามแผนปฏิรูป มีก ารกากับ ดูแ ลอย่า งต่ อ เนื่ อ งและใกล้ช ิด
โดยคณะกรรมการกากับ ยุท ธศาสตร์แ ละการปฏิรูป องค์ก ร ผ่า นสานัก บริห ารการปฏิรูป บริษ ัท ฯ โดยมีก ารติด ตาม
การดาเนินงานรายสัปดาห์ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ติดตามผลการดาเนินการทุกเดือน

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แผนปฏิ รปู ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560)
การดาเนินการแผนปฏิรปู ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น (Sustainable Growth)
และกลับมาทากาไรอย่างยังยื
่ นด้วย โดยจะมุ่งเน้น เรื่องการจัดเครือข่ายเส้นทางบินทีเ่ หมาะสมและสามารถสร้างรายได้จาก
เครือข่ายการบิน การหารายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร การบริหารจัดการหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการภาคพืน้ ครัวการบิน
การบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เพื่อให้มคี วามคล่องตัว เพิม่ ประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้แก่ บริษทั ฯ มากขึน้
เพิม่ ประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายของการซ่อมบารุงอากาศยานให้เหมาะสม ปรับปรุงการบริการลูกค้าภาคพืน้ และ
การบริก ารอุ ป กรณ์ ภ าคพื้น ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพการจัด หาพัสดุ แ ละบริก าร อีก ทัง้ จะต้อ งเร่ ง ขายเครื่อ งบิน ที่ป ลด
ประจาการแล้ว และบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นในการถือครองทัง้ อสังหาริมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
ในการดาเนินการแผนปฏิรปู ปี 2560 จะเป็ นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษทั ฯ และได้มกี ารปรับปรุงแผนปฏิรปู
ให้มคี วามเหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์เป็ น 6 กลยุทธ์ และ 17 แผนงานหลัก โดยแบ่งเป็ นแผนปฏิรูปทีด่ าเนินการต่อเนื่อง
จากปี 2559 จานวน 12 แผน และแผนดาเนินการสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ทต่ี อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ จานวน 5 แผน ทัง้ นี้
กลยุทธ์ทงั ้ 6 กลยุทธ์ มีดงั นี้
1. กลยุทธ์พฒ
ั นาเครือข่ายการบินทีแ่ ข่งขันได้และทากาไร และลดความซับซ้อนของฝูงบิน
2. กลยุทธ์เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้
3. กลยุทธ์สร้างความเป็ นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)
4. กลยุทธ์มตี น้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ และการดาเนินการมีประสิทธิภาพ
5. กลยุทธ์สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ นับสนุนความยังยื
่ น และพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพดีเยีย่ ม
6. กลยุทธ์บริหารบริษทั ในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยังยื
่ น

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากแผนปฏิรูปดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ.
2560-2569) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อเนื่องจากแผนปฏิรูประยะที่ 3 ให้ทศิ ทางการดาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องภายใน
กรอบและทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) ด้านธุรกิจองค์กร (Corporate Business Direction)
บริหารธุรกิจและปริมาณการผลิตให้เหมาะสม เพื่อเพิม่ รายได้หลัก และรายได้เสริมอย่างยังยื
่ นโดยการพัฒนา
ฝูงบิน และเครือข่ายเส้นทางบินที่มศี กั ยภาพในการทากาไร รวมทัง้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานทีส่ ม่าเสมอ สามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลงของตลาด และความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ด้านกลุ่มธุรกิจสนับสนุนองค์กร (Corporate Portfolio Direction)
สร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั ฯให้มคี วามแข็งแกร่ง โดยพัฒนาปรับปรุงศักยภาพทางธุรกิจของกิจการสนับสนุ น และ
ธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้มผี ลกาไรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
พันธมิตรทางธุรกิจและภาครัฐ
3) ด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการภายใน (Human Resource & Internal Process Direction)
พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการทางานให้กระชับ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ลดต้นทุนบุคลากร และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
4) ด้านการเงิน (Financial Direction)
บริหารจัดการให้กระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน และควบคุมต้นทุนการดาเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจน
พัฒนาให้มกี ารบริหารจัดการข้อมูลทางการเงิน การบัญชีอย่างเป็ นระบบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร สร้าง
ความเชื่อถือแก่นกั ลงทุนและผูถ้ อื หุน้
โดยได้มีก ารก าหนดแผนกลยุ ท ธ์เ พิ่ม เติ ม ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์ด ัง กล่ า ว ให้สอดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ ง ชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนยุ ทธศาสตร์ร ัฐวิสาหกิจ แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อช่วยขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้เกิดความมังคั
่ ง่
ด้วยการลงทุนในโครงการสาคัญๆ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้าทาง
อากาศและโลจิสติกส์ ทีท่ ่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็ นต้น การขยายธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพให้เกิดรายได้เพิม่ และผลกาไรอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โครงการครัวการบินเชียงใหม่ ภูเก็ต รวมถึง การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการทางานและ
อัตรากาลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ด้าน Hard Skill และ Soft Skill การส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพเหนือมาตรฐาน ส่งผลให้บริษั ทฯ เติบโตในระยะยาวอย่างมี
คุณภาพ มันคง
่ และยังยื
่ น

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 7
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1.2

แบบ 56-1

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ผา่ นมา


การบริหารจัดการด้านการเงิ น และการบัญชี
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยเน้นการ
เพิม่ ประสิทธิภาพของสายงาน มีการบริหารเงินสด ปรับโครงสร้างเงินกู้ยมื อย่างต่ อเนื่อง ตลอดจนการบริหาร
ความเสีย่ งราคาน้ามันอย่างมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันในตลาดโลก
ด้านการบริหารเงินสด บริษทั ฯ มีการบริหารกระแสเงินสดโดยเลือกปรับเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเงินให้
เหมาะสม ให้มปี ริมาณน้อยที่สุด โดยใช้วงเงินสินเชื่อที่มอี ยู่กบั สถาบันการเงินต่างๆ ประกอบคู่กนั ไปด้วย มีการ
บริห ารจัด การบัญ ชีท่ีใ ช้ง านให้เ หมาะสม เช่ น เปิ ด บัญ ชีส กุ ล เงิน ยู โ รและเหรีย ญสหรัฐ เพิ่ม เติม เพื่อ ให้ไ ด้
ผลตอบแทนทีด่ ขี น้ึ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจานวนเงินกูร้ ะยะสัน้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น Cross Currency Swap (CCS) และ/
หรือ Interest Rate Swap (IRS) มากขึน้ แต่ยงั คงอยู่ในกรอบปริมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายหลากหลายสกุลเงินทีม่ มี ากกว่า 50
สกุลเงิน ยังคงมุ่งเน้นการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นแบบสมดุล (Natural Hedge)
และมีการพิจารณาใช้สกุลเงินอื่นเพิม่ เติมเพื่อบริหารเช่น ฟรังก์สวิส โครเนอร์สวีเดน เพื่อหลีกเลีย่ งการก่อหนี้หรือ
เพิม่ ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่มรี ายได้สกุลเหรียญสหรัฐเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในสกุล
เงินนี้ จากการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นตามกรอบดังกล่าว บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Adam Smith Awards Asia 2017
ในด้าน Best Risk Management Solution ทีจ่ ดั โดยนิตยสาร Treasury Today Asia เมื่อเดือนพฤศจิกายนทีผ่ ่าน
มาอีกด้วย
การจัดการด้านการเงินเหล่านี้มผี ลทาให้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ของบริษทั ฯ ลดลง 12% จาก 5.3 พันล้านในปี
2559 เป็ น 4.7 พันล้านในปี 2560 ในขณะที่เงินกู้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง 9% จาก 182 พันล้านบาทเป็ น 166
พันล้านบาท หรือต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ของบริษทั ฯ ลดลง 0.46%
ในด้านการจัดการด้านบัญชี มีการปรับโครงสร้างด้านบัญชีโดยให้มหี น่วยงานด้านนโยบายบัญชีเพิม่ เติม
ซึง่ กาหนดแนวทางการบัญชีทเ่ี น้นการควบคุมให้ดขี น้ึ ตลอดจนมีการปรับเปลีย่ นการจัดการด้านบัญชีทส่ี านักงาน
ต่างประเทศให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะเริม่ ใช้ในสานักงานในประเทศจีนเป็ นแบบแผน และจะนาไปใช้ใน
ภูมภิ าคอื่นๆ ต่อไป
ในด้านการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน แม้ว่าราคาน้ ามันต่อบาร์เรลมีการปรับตัวสูงขึน้ ประมาณ 24%
(เฉลีย่ 56.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2559 เป็ น 70.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2560) ค่าใช้จ่าย
น้ ามันรวมกลับเพิม่ ขึน้ เพียง 8.7% ทัง้ นี้จากการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
เพิม่ ขึน้
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 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่จานวน 7 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 XWB จานวน
5 ลา เพื่อใช้ในเส้นทางภูมภิ าค เช่น กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ กรุงเทพฯ – ดูไบ กรุงเทพฯ – นาริตะ กรุงเทพฯ –
ซัปโปโร กรุงเทพฯ-อินชอน กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ และเส้นทางบินข้ามทวีป เช่น กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – แฟรงเฟิ รต์
กรุงเทพฯ – ลอนดอน กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ กรุงเทพฯ – โรม กรุงเทพฯ – มิลาน กรุงเทพฯ – ออสเตรเลียและ
เครื่องบินแบบโบอิง้ 787-9 จานวน 2 ลา เพื่อใช้บนิ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ กรุงเทพฯ-ไทเป และกรุงฯ – โอ๊ค
แลนด์ เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายและทันสมัยให้กบั ผูโ้ ดยสาร
 บริษทั ฯ ร่วมลงนาม MOU กับกองทัพเรือ เพื่อโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO
Campus) ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC หรือ Eastern Economic Corridor)
พ.ศ.2560-2564 โดยศูนย์ซ่อมสามารถให้บริการตัง้ แต่การซ่อมบารุงย่อยไปถึงการซ่อมบารุงใหญ่สาหรับ
เครื่องบินในหลากหลายประเภท โดยจะนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ล่าสุด มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการบารุงรักษา
เครื่องบิน รวมทัง้ เทคนิคการตรวจสอบขัน้ สูง และพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์
ของภูมภิ าคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ทีม่ คี วามทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาและปรับปรุงการดาเนิ นงานด้านอื่นๆ ดังนี้
 New Business Class Service
บริษัทฯ ได้จดั ทาแผนปฏิรูปบริษัทฯ ด้านการปรับปรุงการบริการในชัน้ ธุรกิจแบบใหม่ โดยเป็ นการปรับทัง้ ระบบ
บุคลากร อาหารและเครื่องดื่ม โดยพื้นฐานแนวคิดทีท่ าให้การบริการแตกต่าง มีต้นทุนที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เริ่มดาเนินการตัง้ แต่ วนั ที่ 17 กันยายน 2559 ในเที่ยวบินกรุงเทพฯ-นาริตะกรุงเทพฯ และได้พจิ ารณาข้อมูลที่ได้รบั จากลูกค้าเพื่อนามาปรับปรุงการบริการมาโดยตลอด ปั จจุบนั สามารถให้บริการได้ใน
เส้นทางบิน ยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเส้นทางบินภูมภิ าค (Regional Route)
 New First Class Service
เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับการบริการในชัน้ ธุรกิจแบบใหม่ บริษัทฯ จึงได้ยกระดับการบริการใน
ชัน้ หนึ่ง โดยมุ่งเน้นคุณภาพ รูปลักษณ์ทด่ี ขี องอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงรูปแบบการบริการทีต่ อบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ในเส้นทางบิน ยุโรป ออสเตรเลีย และญีป่ ่ นุ
 การปลดระวางเครือ่ งบิ น
ในการจัดหา ปลดระวาง และจาหน่ายเครื่องบิน เครื่องยนต์อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษทั ฯ ได้
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครื่องบิน แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษทั ฯ
และศักยภาพของฝูงบินปั จจุบนั ทัง้ นี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินจานวน 7 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินแบบ
แอร์บสั A350-900 จานวน 5 ลา เครื่องบินแบบโบอิง้ 787-9 จานวน 2 ลา และได้รบั อนุมตั ใิ ห้ปลดระวางเครื่องบินเช่า
แบบแอร์บสั A330-300 จานวน 2 ลา
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ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้สง่ มอบเครื่องบินให้แก่ผซู้ อ้ื จานวน 4 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินทีด่ าเนินการขายในปี 2560
จานวน 3 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 747-400 จานวน 2 ลา และ แบบโบอิง้ 737-400 จานวน 1 ลา และดาเนินการขาย
ตัง้ แต่ปี 2558 จานวน 1 ลา ได้แก่เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังมีเครื่องบินรอการขายตามบัญชีจานวน 21 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินที่
ดาเนินการขายแล้วและอยู่ระหว่างรอการส่งมอบจานวน 3 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 2 ลา และ
แบบโบอิง้ 737-400 จานวน 1 ลา และเครื่องบินทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการขายหรือให้เช่าจานวน 18 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบ
แอร์บสั A300-600R จานวน 1 ลา แบบแอร์บสั A330-300 จานวน 4 ลา แบบแอร์บสั A340-500 จานวน 3 ลา แบบแอร์บสั
A340-600 จานวน 6 ลา แบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา และเครื่องบินขนส่งสินค้าแบบโบอิง้ 747-400BCF จานวน 2 ลา
 การสรรหาคัดเลือกและว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิ น รุน่ TQV (THAI Quality & Value) (DB/IA)
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยสัญญาจ้างมีกาหนดระยะเวลา 3 ปี
หากพนักงานฯ มีผลการปฏิบตั ิงานผ่านตามหลักเกณฑ์การประเมินที่บริษัทฯ กาหนด บริษัทฯ อาจจะพิจารณาต่ออายุ
สัญญาอีก 1 ครัง้ โดยสัญญาต่ออายุจะสิน้ สุดในวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษทั ฯ เน้นคุณสมบัตดิ า้ นต่างๆ นอกเหนือจาก
คุณสมบัตทิ วไป
ั ่ ได้แก่ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรูค้ วามสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็ นอย่าง
ดี และหากมีความสามารถในการสือ่ สารภาษาทีส่ ามจะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณา สามารถทางานเป็ นทีมและมีใจรักงาน
บริการ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี มีความรูท้ างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์ มีขนั ้ ตอนการคัดเลือกเพื่อกลันกรองให้
่
ได้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ได้แก่ การชัง่
น้ าหนัก-วัดส่วนสูงและการพิจารณาบุคลิกภาพ การทดสอบข้อ เขียนและการทดสอบรายกลุ่มโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบัน
SIAP (Scandinavian Institute of Aviation Psychology) การสัมภาษณ์รายบุคคล การทดสอบว่ายน้า การตรวจร่างกายที่
สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ และการตรวจสอบประวัตอิ าชญากรทีส่ านักงานตารวจแห่งชาติ
 การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิ นแบบใหม่
บริษัทฯ ได้จดั ระบบการฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่ นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึ กอบรมแบบ
Competency Base Training และพืน้ ฐานความรูด้ า้ น Safety, Security และ Service เพื่อสร้างมโนทัศน์ดา้ นการบริการที่
มุ่งเน้น Customer Experience Management รวมถึงการสร้างจิตสานึกด้านการให้บริการทีม่ ุ่งเน้นบทบาทและหน้าทีใ่ นการ
ให้บริการทีม่ คี วามปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างความภาคภูมใิ จในการเป็ นพนักงานต้อนรับฯ ของบริษทั ฯ ทีม่ ี
ส่วนผลักดันให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันระดับโลก
 โครงการขยายช่องทางจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เพื่อเพิ่ มรายได้จากธุรกิ จ On Ground Catering
Services ภายในประเทศ
ปั จจุ บนั ฝ่ ายครัวการบิน (ดอนเมือง) ได้มุ่งเน้ น การปรับ ปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันจะส่งเสริมการเพิม่ รายได้ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องการจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้เปิ ดดาเนินการรถจาหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Puff & Pie Food Truck) เพีอ่ ให้บริการขายอาหาร
และเบเกอรี่เ คลื่อ นที่ไปตามจุด ต่ างๆ ในปี 2560 โดยเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทางฝ่ ายครัว การบิน ได้เปิ ดตัว
ออกจาหน่าย Mobile Food Truck เป็ นครัง้ แรกทีส่ านักงานใหญ่ และได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถกี ารดาเนินชีวติ ของคนรุ่นใหม่ทเ่ี น้นความทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว
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1.3 รางวัลที่บริษทั ฯ ได้รบั
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลด้านต่างๆ อาทิ
รางวัลสายการบิ นยอดเยี่ยม
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มจากสกายแทรกซ์ 3 รางวัล ได้แก่
- รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Economy Class)
- รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการสปาเลาจน์ยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa)
- รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารสาหรับชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ ม (Best Economy Class Onboard
Catering)
- การจัดอันดับเป็ น 1 ใน 3 สายการบินทีใ่ ห้บริการทีน่ งชั
ั ่ น้ ประหยัดยอดเยีย่ ม (Best Economy Class Airline
Seats)
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Best South-East Asian Airline ) ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 10
จาก TTG Travel Awards 2017
 รางวัลสายการบินประเภทบินข้ามทวีปยอดเยีย่ มอันดับที่ 8 จากเว็บไซต์ท่องเทีย่ วระดับโลก Telegraph Travel
Awards 2017
 รางวัล The Most Influential Thai Company in Belgium and Luxembourg จากหอการค้าเบลเยี่ยมลักเซมเบอร์ก/ไทย ประจาประเทศไทย
 รางวัลสายการบินทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนชืน่ ชอบทีส่ ดุ (People’s Choice Awards – Top Choice – Airline Category)
จากการโหวตของนักท่องเทีย่ วชาวจีนกว่า 3.7 ล้านคน
 รางวัลหน่ วยงานบริการยอดเยีย่ ม ประจาปี 2559 ในงาน Suvarnabhumi Service Excellence 2016 จัดโดย
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 รางวัล "Honorable Award for Excellent Service" for Ground Service Department ในการให้บริการทีย่ อด
เยีย่ มทางด้านการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ และอุปกรณ์ภาคพืน้ จากสายการบิน China Eastern Airlines
 รางวัล “Outstanding Catering Performance Awards 2016” จากความสามารถในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร รวมทัง้ กระบวนการผลิตและการส่งมอบอาหารขึน้ เครื่องให้กบั สายการบิน
แอร์มาเก๊า
 รางวัล "Honorable Award for Excellent Service" for Catering Department ในการให้บริการทีย่ อดเยีย่ ม
ทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร การส่งมอบอาหารขึน้ เครื่อง รวมทัง้ การบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ทางด้าน
อาหาร จากสายการบิน China Eastern Airlines
 รางวัลสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยีย่ มประจาปี 2017 หรือ Best Inflight Food 2017 จาก
การโหวตของสมาชิก IFSA (International Flight Service Association)
รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 รางวัล “Corporate Social Responsibility Award” ประเภท Customer Choice Awards จาก Payload Asia
Awards 2017

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

 บริษทั ฯ ได้รบั คัดเลือกจาก The Financial Times และ London Stock Exchange (FTSE) ให้เป็ นสมาชิกใน
FTSE4Good Index Series ซึง่ เป็ นดัชนียนื ยันว่า บริษทั ฯ มีการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ด้วยมาตรฐานระดับโลก
 รางวัลรายงานความยังยื
่ น (Sustainability Report Award) ประเภท Recognition จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
รางวัลด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปี 2560 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน สาหรับฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ และอาคารศูนย์
ปฏิบตั กิ าร
 ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริน้ ท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัลอื่นๆ
 รางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ด้านการบริหารความเสีย่ งยอดเยี่ยม (Best Risk Management
Solution) จัดโดยนิตยสาร Treasury Today Asia
 รางวัลปฏิทนิ ดีเด่น ชนิดปฏิทนิ แขวน ในชื่อชุด “สารับไทย” ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ และรางวัลรองชนะเลิศ ชนิดสมุดบันทึก ในชื่อชุด “สารับไทย” ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ จากการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัล “สุริยศศิธร” ครัง้ ที่ 37 ประจาปี 2560 จัดโดยสมาคมนัก
ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 Chef จากฝ่ ายครัวการบิน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันปรุง
อาหารระดับนานาชาติ “Sky Delight Awards 2017” ในงาน Sky Service Forum 2017 ณ กรุงมอสโคว์ ประเทศ
รัสเซีย และได้รบั เกียรติให้จารึกชื่อเป็ นหนึ่งในเชฟของสมาคมเชฟ แห่งประเทศรัสเซีย
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ
กระทรวงการคลัง (1)

53.16%

ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย

46.84%

บมจ.การบินไทย
ทุนชาระแล้ว 21,828 ล้านบาท
บริษทั ร่วม

บริษทั ย่อย

100%

55.0%

บจก.ไทยสมายล์แอร์เวย์
เงินลงทุน 1,800 ล้านบาท

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

49.0%

บจก.ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย
เงินลงทุน 8.25 ล้านบาท

(มีอานาจควบคุม)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส(2)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0%

(มีอานาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง(3)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0% (มีอานาจควบคุม)
บจก.ทัวร์เอื้องหลวง
เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท
40.0%

21.80%

30.0%

30.0%
%
5%ถ
5%
24.0%

22.6%

บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท

Star Alliance services
GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

4.6%

บมจ.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 735.59 ล้านบาท

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 6.43 ล้านบาท

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและ
การท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

บมจ.โรงแรมรอยัลออคิด
(ประเทศไทย)
เงินลงทุน 225 ล้านบาท

บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 9,340 บาท

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท
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1.0%

1.3%

0.00026%

หมายเหตุ (1) รวมการถือหุน้ ของธนาคารออมสิน 2.13%
(2)
บจก. ครัวการบินภูเก็ตถือหุน้ บุรมิ สิทธิ 51%
(3)
บจก. วิงสแปนฯ ถือหุน้ บุรมิ สิทธิ 51%

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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กิจการขนส่ งทางอากาศ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อ่นื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

157,475
20,272
177,747
12,111
189,858
677
190,535

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ

82.7
10.6
93.3
6.3
99.6
0.4
100.0

148,060
18,578
166,638
11,674
178,312
3,134
181,446

81.6
10.3
91.9
6.4
98.3
1.7
100.0

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
152,488
18,651
171,139
11,588
182,727
9,864
192,591

(1)

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ

(2)

รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ และรายได้อ่นื ๆ

79.2
9.7
88.9
6.0
94.9
5.1
100.0

ในฐานะที่บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็ นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม และดารงสถานะเป็ น
สายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ได้ดาเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ทงั ้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบินในประเทศ
ให้บริการเกีย่ วข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร โดยแบ่งการบริหารจัดการธุรกิจออกเป็ น 3 กิจการ ประกอบด้วย
กิจการขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business Unit) และกิจการอื่นๆ
กิจการขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย บริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่งสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
ส่วนหน่ วยธุรกิจเป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง ประกอบด้วย การบริการคลังสินค้า การบริการลูกค้าภาคพื้น
การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน สาหรับกิจการอื่นๆ เป็ นกิจการสนับสนุ นการขนส่ง ประกอบด้วย
การบริการซ่อมบารุงอากาศยาน การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน การจาหน่ ายสินค้า
ทีร่ ะลึก บริการเครื่องฝึกบินจาลอง และการดาเนินงานของบริษทั ย่อยทัง้ หมด มีรายละเอียดดังนี้

ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
กิจการขนส่งทางอากาศถือเป็ นกิจการหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริการขนส่งผู้โดยสาร บริการขนส่ง
สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่างๆ ทัง้ แบบเที่ยวบินประจาและ
เทีย่ วบินเช่าเหมาลา ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
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ข) หน่ วยธุรกิ จ
หน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจการขนส่งและมีส่วนสาคัญในการสนับสนุ นให้การดาเนิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นไปอย่างราบรื่น แต่ละหน่ วยธุรกิจมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เครื่องบิน
สามารถเดินทางจากสถานีตน้ ทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า (Cargo Handling Services)
ให้บริการจัดการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ
ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยการดาเนินงานจัดการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการเก็บรักษาชัวคราวและการเคลื
่
่อนย้ าย
สินค้าทัวไป
่ สินค้าที่ต้องได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ท่ยี งั มีชีวิต วัตถุ มีค่า และการให้บริการขนส่งสินค้าที่
ต้องการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ นพิเศษ เป็ นต้น
ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริการอานวยความสะดวกโดยตรงกับผู้โดยสารตัง้ แต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนเข้าสู่ตวั
อากาศยาน จากตัวอากาศยานสูภ่ าคพืน้ ในเทีย่ วบินทัง้ ขาเข้า-ขาออก โดยให้บริการแก่ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสาร
ของสายการบินลูกค้า
ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services)
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน อานวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั บริษัทฯ และสายการบิน
ลูกค้า ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทาการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
ธุรกิ จครัวการบิ น (Catering Services)
ดาเนินการในการผลิตอาหารสาหรับบริการผู้โดยสารทัง้ เที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัทฯ
รวมถึงอาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ พร้อมทัง้ ดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น
ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ใน
และนอกสถานที่ และร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน

ค) กิ จการอื่นๆ
ในส่วนของกิจการอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ ายช่าง การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษี
บนเครื่องบิน การจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก และบริการเครื่องฝึกบินจาลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติ ทีใ่ ห้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เป็ นกิจการหลักซึง่ ได้พฒ
ั นาการขนส่งไปสู่
ภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย
 กิจการขนส่งผูโ้ ดยสาร
 กิจการขนส่งสินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์
โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ

(1) กิ จการขนส่งผูโ้ ดยสาร

กิจการขนส่งผู้โดยสารมีเป้ าหมายในการพัฒนาตลาดและเครือข่ายเส้นทางบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นขีดความสามารถและดาเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมใิ ห้เป็ นศูนย์กลาง
การบิน (Hub) ทีส่ าคัญของภูมภิ าค
2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
2.1.1 ฝูงบิ นของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์ มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินจานวน 100 ลา
ประกอบด้วยเครื่องบินพิสยั ไกลที่ใช้ทาการบินเส้นทางข้ามทวีป จานวน 43 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A380-800
แอร์บสั A350-900 โบอิง้ 747-400 โบอิง้ 777-200ER/300ER เครื่องบินพิสยั กลางทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทางภูมภิ าค จานวน 35 ลา
ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 777-200/300 แอร์บสั A330-300 โบอิง้ 787-8/-9 และเครื่องบินลาตัวแคบทีใ่ ช้ทาการบินเส้นทาง
ระยะใกล้ จานวน 22 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 และเครื่องบินแบบแอร์บสั A320-200
เครือ่ งบิ นที่ใช้ในการปฏิ บตั ิ การบิ น
แบบเครือ่ งบิ น
แอร์บสั A380-800
แอร์บสั A350-900
โบอิง้ 747-400
โบอิง้ 777-200ER
โบอิง้ 777-300ER
โบอิง้ 777-300
โบอิง้ 777-200
แอร์บสั A330-300
โบอิง้ 787-8
โบอิง้ 787-9
โบอิง้ 737-400
แอร์บสั A320-200
รวม

จานวน (ลา)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
6
7
10
6
14
6
6
15
6
2
2
20
100
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ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบินจานวน 7 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 5 ลา
เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-9 จานวน 2 ลา เพื่อนามาใช้ในเส้นทางบินภูมภิ าคและเส้นทางบินข้ามทวีป และส่งคืนเครื่องบินแบบ
A330-300 ทีค่ รบสัญญาเช่าจานวน 2 ลา
2.1.2 การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิ น
ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้ าหมายปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางบินตามแผนปฏิรูปการบินไทย เพื่อ การเติบโตอย่าง
ยังยื
่ นของบริษทั ฯ และมุ่งให้มกี าไรในระยะยาว โดยดาเนินการปรับเวลา หรือแบบเครื่องบิน ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
ของแต่ละจุดบิน รวมทัง้ พัฒนาตลาด โดยเน้นการปรับความถี่ของเทีย่ วบินในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพ สร้างความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายเส้นทางบิน โดยเพิม่ จุดบินใหม่ และเพิม่ การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อขยาย
เครือข่ายเส้นทางบินให้ครอบคลุมลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพิม่ ความคล่องตัวในการปรับแผนตารางการบินให้สอดคล้อง
กับสภาวะความต้องการในแต่ละฤดูกาล รวมทัง้ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงความต้องการของการเดินทางและสภาวะการ
แข่งขัน รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมภิ าคอาเซียน เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
บริษัท ฯ ร่วมจัดตัง้ THAI Group เพื่อบริหารบริษัทฯ สายการบินไทยสมายล์ และสายการบินนกแอร์ ไปใน
ทิศ ทางเดีย วกัน รวมทัง้ วางแผนการบิน เสริม สร้า งศัก ยภาพทางการแข่ง ขัน ร่ว มกัน และครอบคลุม ลูก ค้า ได้ท ุก
กลุ่มเป้ า หมาย ในส่ว นของสายการบินไทยสมายล์ ยกเลิกทาการบินทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2560 โดยใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ป็ นฐานการบินเพียงแห่งเดียว เพื่อทาการบินทดแทนการบินไทย และทาการบิน
เสริม ในจุด บิน ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ขยายเส้นทางบิน ให้ค รอบคลุมในภูม ภิ าคอาเซีย น จีน และอิน เดีย เพื่อ เสริม ความ
แข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯ และรองรับการขยายตัวของตลาด โดยทาการบินภายในประเทศ รวม 10
เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุราษฏร์ธ านี และนราธิว าส
เส้นทางภายในประเทศข้ามภาค คือ เชียงใหม่–ภูเก็ต และทาการบินไปยังต่างประเทศ รวม 18 เมือง ได้แก่ กวางโจว
ฉางซา ฉงชิง่ ปี น ัง เจิง้ โจว เกาสง กัว ลาลัม เปอร์ มัณฑะเลย์ ย่า งกุ ง้ มุม ไบ พุท ธคยา พาราณสี ชัย ปุร ะ เสีย มราฐ
พนมเปญ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และลัคเนา
บริษทั ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม(Code Share Flight) กับสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส เป็ นการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินในรูปแบบพันธมิตรการบินของทัง้ สองสายการ
บิน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเส้นทางบินของภูมภิ าคอาเซียน โดยบริษทั ฯ ได้ทาเทีย่ วบิน
รหัสร่วมในเส้นทางบินภายในประเทศ รวม 10 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง สมุย เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต
กระบี่ ลาปาง สุโขทัย ตราด รวมทัง้ เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน และสมุย -ภูเก็ต ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ 4 เส้นทาง
ได้แก่ กรุงเทพฯ ไปยัง ดานัง หลวงพระบาง มัลดีฟส์(มาเล่) และเสียมราฐ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว ( Winter
Schedule) เริ่มจากวันอาทิตย์สุดท้า ยของเดือนตุ ลาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของแต่ ละปี เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดู
จะมีก ารกาหนดความถี่ของเที่ย วบิน ชนิด เครื่องบิน และตารางการบิน ไปยัง จุด บินต่ างๆ ที่อาจแตกต่ า งกัน ตามการ
เปลีย่ นแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์มเี ครือข่าย
เส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 82 จุดบิน ใน 33 ประเทศทัวโลก
่ โดยเป็ น 11 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
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เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษัท ฯ ได้พ ฒ
ั นาเที่ย วบิน ภายในประเทศ โดยให้ค วามสาคัญ กับ จุด บิน หลัก ขณะที่จุด บิน รองและจุดบิน
ย่อยบางจุด บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 131 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ดงั นี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้
ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์ ด้วยความถี่ 263 เทีย่ ว
ต่อสัปดาห์ ทาการบินในเส้นทางหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี่ และทาการบินทดแทน
การบินไทย ในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯอุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และเส้นทางอื่น ได้แก่ เชียงใหม่-ภูเก็ต กรุงเทพ-นราธิวาส
ข้อมูลเส้นทางบิ นภายในประเทศ
ปี 2560
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2559

ปี 2558

11,626.4

12,420.8

11,074.5

7.5

9.7

9.0

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)

4,108.0

4,183.7

3,684.4

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

5,533.1

5,824.0

5,213.2

74.2

71.8

70.7

11/11

11/11

11/11

394/427

515/434

448/413

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขาย โดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่น ซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไ ม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้ายของ
เดือนมีนาคมและตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึง วันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทาการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 731 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 590 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 53 จุดบิน ใน 20 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 141 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ไปยัง 18 จุดบิน ใน 13 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการบิน ให้ ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 53 จุดบิน ใน 20 ประเทศ โดยบริษทั ฯ แบ่งเส้นทางบินในภูม ิภ าคเอเชีย เป็ น
5 เส้นทาง ได้แ ก่ เส้น ทางสายเหนือ เส้น ทางสายใต้ เส้น ทางสายตะวัน ตก เส้น ทาง สายตะวันออกกลาง และเส้นทาง
สายอินโดจีน
ข้อมูลเส้นทางภูมิภาคเอเชีย
ปี 2560
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท)

(1)

ปี 2559

ปี 2558

85,670.6

71,207.6

66,909.6

55.6

55.8

54.6

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs)(ล้านคน-กม.) (2)

33,486.3

28,785.5

28,675.2

(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs)(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

43,570.4

40,063.8

38,465.4

76.9

71.8

74.5

53/52

50/47

47/47

590/564

537/512

506/497

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตาราง
การบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น)(3)
หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการ โดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ไ ด้เป็ นเทีย่ วบินร่วม แต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริ ษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมี นาคมไปจนถึงวัน เสาร์สดุ ท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบินไปยัง 21 จุดบิน
ใน 5 ประเทศ ด้วยความถี่ 270 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา ฟูกโู อกะ
ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปั กกิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย้ ะเหมิน และเฉิงตู
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ฉางซา ฉงชิง่ และเพิ่มจุดบินใหม่ไปยัง เจิ้งโจว เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2560 และ เกาสง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 รวมทัง้ เพิม่ เส้นทางใหม่ ภูเก็ต-กวางโจว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560
เส้นทางสายใต้
เป็ นเส้นทางทีม่ กี ารแข่งขันสูงจากการทีส่ ายการบินต้นทุนต่ าทาการบินด้วยความถี่สงู หลายสายการบิน บริษทั ฯ มีจุดบิน
ให้บริการ 5 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 84 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เดนปาซาร์ และจาการ์ตา
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ปี นงั และกัวลาลัมเปอร์
เส้นทางสายตะวันตก
เส้นทางนี้มปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ นสูง มีการเจริญเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ อินเดีย ในขณะเดียวกัน การ
แข่ง ขัน ทวีความรุ น แรงมากขึ้น เนื่ องจากสายการบิน จากอิน เดีย มีก ารพัฒ นาอย่ า งรวดเร็ว และมุ่ ง เข้า สู่ประเทศไทย
เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 18 จุดบิน ใน 6 ประเทศ ด้วยความถี่ 144 เที่ยวบินต่ อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ
กัลกัตตา ไฮเดอราบาด บังคาลอร์ ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์ ย่างกุง้ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนา และมุมไบ
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็ นเส้นทางที่มกี ารแข่งขันสูง
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 3 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 14 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ดูไบ มัสกัต และ
เตหะราน
เส้นทางสายอิ นโดจีน
เป็ นเส้นทางทีเ่ ป็ นจุดแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินภูมภิ าค เนื่องจากมีการเจริญเติบโตทีด่ ี และมีศกั ยภาพในการทา
กาไรสูง ขณะเดีย วกัน มีก ารแข่ง ขัน จากสายการบิน ต้น ทุน ต่ า เพิม่ ขึน้ รวมถึง สายการบิน ต่า งๆ ทาการบิน ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้ โดยบริษัทฯ มีจุด บินให้บริการ 6 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 78 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ท์ สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เสียมราฐ
เวียงจันทน์ พนมเปญ และหลวงพระบาง

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางข้ามทวีป
เส้นทางอเมริกาเหนื อ
สาหรับเส้นทางสายนี้เป็ นตลาดที่มขี นาดใหญ่ และมีการแข่งขันสูงมาก การให้บริการเส้นทางบินขึน้ อยู่กบั การ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่ได้ทาการบิน โดยตรงไปยังเส้นทางอเมริกาเหนือ บริษัทฯ ได้ทาความร่วมมือกับพันธมิตร
การบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางข้าม
แปซิฟิก บริษทั ฯ ได้ทาเทีย่ วบินรหัสร่วมกับออลนิปปอนแอร์เวย์ ในเส้นทางจากญีป่ ่ นุ เข้าอเมริกาเหนือ คือ เส้นทางโตเกียว
ไปยัง ลอสแองเจลิส ชิคาโก นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก วอชิงตัน ดี.ซี. ซีแอตเทิล และแซนโฮเซ
บริษ ัท ฯ ได้ทาเที่ยวบิน รหัสร่ว มกับ สายการบิน อีว า แอร์เ วย์ โดยมีไ ต้หวัน เป็ น ศูน ย์ก ลางไปยัง นิว ยอร์ก
ซานฟรานซิสโก แวนคูเวอร์ ลอสแองเจลิส ซีแอตเทิล ฮูสตัน ชิคาโก และโทรอนโต และบริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่ว มกับ
สายการบินเอเชียน่าในเส้นทางเกาหลี เข้าอเมริกาเหนือ เส้นทางโซล ไปยัง ลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ซีแอตเทิล
โฮโนลูลู และชิคาโก
สาหรับเส้นทางข้ามแอตแลนติก บริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับสายการบินลุฟท์ฮนั ซา โดยมีแฟรงค์เฟิ รต์ เป็ น
ศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก แอตแลนตา ไมอามี ชิคาโก ดัลลัส และวอชิงตัน ดี .ซี. บริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับสายการ
บินบรัสเซลส์ โดยมีบรัสเซลส์เป็ นศูนย์กลางไปยังนิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. และโทรอนโต บริษทั ฯ ได้ทาการบินรหัสร่วมกับ
สายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง แฟรงค์เฟิ รต์ ไปยัง มอนทรีออล และโทรอนโต เส้นทางฮ่องกง ไปยัง โทรอนโต และ
แวนคูเวอร์ เส้นทางลอนดอน ไปยัง โทรอนโต เส้นทางซูรกิ ไปยังโทรอนโต เส้นทางโตเกียว ไปยัง แวนคูเวอร์ และเส้นทาง
ไทเป ไปยัง แวนคูเวอร์ รวมทัง้ หมด 15 จุดบินในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
ทัง้ นี้บริษทั ฯ มีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จากเทีย่ วบินรหัสร่วม เนื่องจากมีนโยบายมุ่งเน้นการขายเส้นทางเครื อข่าย โดยจะ
ส่งเสริมการขายร่วมกับสายการบินพันธมิตรมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้บริษทั ฯ มีรายได้เพิม่ ขึน้ ในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน
เองและมีเทีย่ วบินเชื่อมต่อกับสายการบินอื่นในรูปแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางยุโรป
บริษัทฯ มีบริการเที่ยวบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของภูมภิ าคยุโรป ด้วยความถี่รวม 95 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ ได้แก่ ลอนดอน แฟรงค์เฟิ รต์ ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโคว์
และเพิม่ จุดบินใหม่ไปยัง เวียนนา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
สาหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทาการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทาความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม ซึง่ เทีย่ วบินรหัสร่วมทัง้ หมดในยุโรปและสหราช
อาณาจักรครอบคลุม 46 จุดบิน ใน 16 ประเทศ
ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2560
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

(2)

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)
จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์)
(ตารางการบินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

ปี 2559

ปี 2558

42,119.4

30,463.4

29,834.3

27.3

23.9

24.4

25,320.0

21,646.8

20,182.5

30,411.0

28,708.0

28,187.2

83.3

75.4

71.6

13/12

12/11

11/11

95/83

89/76

84/65

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์ สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิรน์ บริส เบน เพิรธ์ ใน
ออสเตรเลีย และโอ๊คแลนด์ ในนิวซีแลนด์ ด้วยความถี่รวม 46 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั เทีย่ วบินรหัส
ร่วม กับสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ ซึง่ เป็ นสายการบินพันธมิตร โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการบินของบริษทั ฯ เข้ากับเส้นทาง
ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์ และ เทีย่ วบินระหว่างเมืองท่องเทีย่ วต่างๆ รวม 2 จุดบิน ใน 1 ประเทศ คือ เวลลิงตัน ไครสต์เชิรช์
ข้อมูลเส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ปี 2560
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2559

ปี 2558

14,586.2

13,555.7

13,153.3

9.5

10.6

10.7

8,567.5

7,732.2

7,157.9

10,674.9

10,262.5

9,879.1

อัตราส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสาร (%)
จานวนจุดหมายปลายทางทีใ่ ห้บริการตามตารางการบิน (ตารางการ
บินในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

80.3

75.3

72.5

5/5

5/5

5/5

จานวนของเทีย่ วบินแบบประจา (เทีย่ วบินต่อสัปดาห์) (ตารางการบิน
ในภาคฤดูหนาว / ฤดูรอ้ น) (3)

46/44

44/44

42/42

ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
(2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯแต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึง วันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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2.1.3 การบริการลูกค้า
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมันพั
่ ฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการในทุกจุดสัมผัสอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลกู ค้าในแต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้สมั ผัสประสบการณ์การบินทีโ่ ดดเด่นงดงามผสานเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เริม่
ตัง้ แต่การบริการก่อนเทีย่ วบิน (Pre-flight Services) การบริการบนเทีย่ วบิน (In-flight Services) ไปจนถึงการให้บริการ
หลังเทีย่ วบิน (Post-flight Services) โดยมีแผนการดาเนินงาน แนวคิดและภาพลักษณ์ทช่ี ดั เจนภายใต้นโยบายการบริการ
จากใจ (Service from the Heart) ซึง่ พนักงานการบินไทยทุกคนยึดมันมาตลอด
่
5 ทศวรรษของการให้บริการ ด้วยตระหนัก
ดีว่าคุณภาพของการบริการลูกค้าเป็ นปั จจัยหลักสูค่ วามสาเร็จของภารกิจการให้บริการการขนส่ง และขับเคลื่อนให้บริษทั ฯ
สามารถแข่งขันกับสายการบินคู่แข่งได้อย่างยังยื
่ น
เพื่อเน้นย้าถึงการบริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ กลงไว้ การบริการลูกค้าถือว่าเป็ นหัวใจ
ในการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กาหนดขัน้ ตอนการให้บริการและทาข้อตกลงระดับบริการครบวงจร (Service Level
Agreement: SLA) กับทุกจุดบริการหลัก ตัง้ แต่การสารองทีน่ งั ่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางทีจ่ ุดหมายปลายทาง รวมทัง้ ตรวจ
ประเมินทุกจุดบริการเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์
ทีม่ คี ุณภาพตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Service Operation
Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบตั ิ งานแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) รวมถึงการประเมินความพึงพอใจ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่วยงานภายนอก (Third Party Survey)
การประเมินผลและการกากับดูแลข้อตกลงระดับการบริการทีด่ ี นอกจากเป็ นการเสริมสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี นการ
เดินทาง (Customer Experience) ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ ภักดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษทั ฯ (Brand Loyalty) อันเป็ นการ
รักษาฐานลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการอีก และยังช่วยให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยเฉพาะจาก
ผูบ้ ริโภคทีช่ อบพูดถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ทีต่ นชื่นชอบ (Brand Advocates) ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
สาหรับรายละเอียดของการพัฒนาการบริการลูกค้าในแต่ละขัน้ ตอน มีดงั นี้
ด้านการบริการก่อนเที่ยวบิ น
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ (Electronic and Mobile Service) เพื่อเพิม่
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลกู ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึน้ อาทิ ข้อมูลการจอง
บัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางบิน นอกจากนี้ ยังเพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินในเว็บไซต์
ให้มากขึน้ และอยู่ระหว่างดาเนินการให้บริการ Website Live Chat 24 ชัวโมง
่
7 วัน เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายและให้
ความช่วยเหลือกับลูกค้า รวมทัง้ การเช็คอินผ่าน SMS การเช็คอินโดยใช้ 2D Barcode และการสังพิ
่ มพ์บตั รโดยสารขึน้
เครื่องบินตัง้ แต่ทบ่ี า้ น (Home Print Boarding Pass) นอกจากนี้ ยังเพิม่ ช่องทางการเช็คอินด้ว ยตนเองทีโ่ รงแรมโนโวเทล
สุวรรณภูมิ (จะขยายต่อไปในโรงแรมในเครือโนโวเทล) ส่วนทีท่ ่าอากาศยาน ได้เพิม่ เคาน์เตอร์ Bag Drop ทีท่ ่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ สาหรับลูกค้าทีเ่ ช็คอินด้วยตนเอง (e-check-in) ซึง่ ลูกค้าสามารถนาอี-บอร์ดดิง้ พาสไปเป็ นส่วนลด 15% เพื่อซือ้
สินค้าทีร่ า้ น THAI Shop ของการบินไทย
ด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยปรับรูปแบบการให้บริการเป็ นแบบเฉพาะ
บุคคลมากขึน้ ทัง้ ในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ รวมถึงปรับรายการอาหารและเครื่องดื่มทีใ่ ห้บริการและการนาเสนอให้มคี วามโดด
เด่นและน่าสนใจมากขึน้ อาทิ อาหารยอดนิยมของแต่ละท้องถิน่ อาหารสารับไทย เครื่องดื่มสมุนไพร และเมนูพเิ ศษในช่วง
เทศกาล นอกจากนี้ ได้ปรับรายการอาหารเส้นทางภายในประเทศเป็ น Hot Snack และเส้นทางอินโดจีนเป็ น Hot Light
Meal
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อุปกรณ์และบริการ
บริษัท ฯ ได้ ป รับ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานด้ า นการให้บ ริก ารเพื่อ ตอบสนองความคาดหวัง ของลู ก ค้ า เพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร และระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินของบริษทั ฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินทุกลาที่
เป็ นแบบเดียวกัน ให้มที นี่ ัง่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูโ้ ดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร
บริษทั ฯ อยู่ในระหว่างการดาเนินการปรับปรุงทีน่ งโดยสารบนเครื
ั่
่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 3 ลา ให้มี
ความทันสมัยและสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ โดยเก้าอีโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจจะสามารถปรับเอนนอนราบได้ 180 องศา โดยคาดว่า
จะดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จทัง้ 3 ลาภายในปี 2561
1.2 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลา เพื่อให้มี
คุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุกชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและภาพยนตร์
ทีส่ ามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ภาพยนตร์ไทย /
New Release / Favorite และ World Cinema รวมทัง้ เกมส์ ข้อมูล และภาพเส้นทางบิน นอกจากนี้ ยังพัฒนาและปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ (Software) รองรับจานวนเนื้อหา (Content) ทีเ่ พิม่ ขึน้ อาทิ e-Menu และ e-Shopping เป็ นต้น
2. การติ ดตัง้ อุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับธุรกิ จและการสื่อสาร
บริษทั ฯ ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Thai Sky Connect) บนเครื่องบินเพื่อให้ผโู้ ดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับภาคพืน้
โดยใช้อุปกรณ์สอ่ื สารส่วนตัวของตนเอง โดยในปี 2560 ได้ให้บริการบนเครื่องบิน จานวนรวม 22 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบ
แอร์บสั A330-300 จานวน 7 ลา แบบแอร์บสั A380-800 จานวน 6 ลา และแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 7 ลา และแบบ
โปอิง้ 787-9 จานวน 2 ลา นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า บริษทั ฯ ได้มอบบริการ Free Wi-Fi จานวน 20 MB
สาหรับลูกค้าชัน้ หนึ่ง บนเครื่องแบบแอร์บสั A380-800 และจานวน 5 MB สาหรับลูกค้าชัน้ ธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บสั A380800 A350-900 และแบบโบอิง้ 787-9
สาหรับเครื่องบินใหม่ทจ่ี ะได้รบั มอบ มีการติดตัง้ ระบบสื่อสารสนเทศ ( In-flight Connectivity : IFC) ไว้เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2561 บริษทั ฯ จะได้รบั มอบ เครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 เพิม่ เติมอีกจานวน 5 ลา และสาหรับ
เครื่องบินที่อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุง ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 3 ลา และแบบโบอิ้ง 787-8
จานวน 6 ลา นอกจากนี้ ยังมีแผนทีจ่ ะติดตัง้ ระบบสือ่ สารสนเทศบนเครื่องบินของบริษทั ฯ ให้ครบทุกลา
2.1.4 การปฏิ บตั ิ การบิ น ความปลอดภัย ความมันคงและมาตรฐานการบิ
่
น
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นหัวใจของธุรกิจการบิน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ บริษทั ฯ มุ่งมั ่น
ทีจ่ ะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร โดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: กพท. (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยด้านการบิน
ของยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร
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จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational Safety Audit: IOSA) และหน่ วยงานกากับดูแลด้านการ
บินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ในปี 2560 หน่วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทัวโลกยั
่
งคงเพิม่ ความถี่ในการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทยทีท่ าการบินเข้าในแต่ละประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection) ตามมาตรฐานสากลทัง้ สิน้ 105 ครัง้ ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่อง
ทีม่ นี ยั สาคัญ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันความมีมาตรฐานด้านการบินของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ พร้อ มที่จ ะพัฒนาองค์กร รวมทัง้ ให้ก ารสนับสนุ นและความร่วมมือกับ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญด้านความ
ปลอดภัย (Significant Safety Concern : SSC) ตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความปลอดภัย (Universal Safety
Oversight Audit Program : USOAP) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมในกระบวนการทบทวนการออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ (AOC Recertification) ซึง่ ดาเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2559 ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ
ใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุ ญาตขนส่งวัตถุอนั ตราย (Dangerous Goods Certificate) เมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของบริษทั ฯ ในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม อาหารสด
อย่างเต็มรูปแบบ รวมทัง้ วัตถุสนิ ค้าอื่นๆ ทีม่ กี ารควบคุมด้านความปลอดภัย ทัง้ นี้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
ในการเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์
บริษทั ฯ ได้เน้นการรักษามาตรฐานและข้อพึงปฏิบตั ิ (Standards and Recommended Practices: SARPs) ของ
ICAO ทีก่ าหนดให้สายการบินต้องจัดให้มรี ะบบบริหารความปลอดภัย (Safety Management System: SMS) และระบบ
บริหารการกากับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับการบิน (Compliance Management System: CMS) เพื่อให้เป็ นไปตาม
กฎระเบียบและเป็ นการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้เริม่ โครงการมาตรฐาน
เหนือระดับ (Safety Beyond Compliance) ในปี 2558 ด้วยการนามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency
(EASA) ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับจากองค์กรการบินทัวโลกเป็
่
นต้นแบบ เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยไปยังระดับสูงสุด (Best
in Class) โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการรักษามาตรฐาน (Compliance Culture) และวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety
Culture) ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถการบริหารคุณภาพและการบริหารความปลอดภัย (Safety and Quality
Management) และตัวชีว้ ดั ความปลอดภัย (Safety Performance Indicator) ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ (Information Technology Solution System) ด้วยเหตุน้ี ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาต Third Country Operators
(TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุ ญาตนี้ บริษทั ฯ สามารถคงการ
ปฏิบตั กิ ารบินเข้ายุโรป ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 ต่อไป ควบคู่กบั ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ (Air Operator
Certificate : AOC) ของประเทศไทย
ปั จ จุ บนั บริษัท ฯ ยังคงมุ่ง มัน่ และทุ่ ม เททรัพ ยากรเพื่อ พัฒ นาความปลอดภัยการบิน โดยใช้ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยสนับสนุ นการบริหารความปลอดภัยและลดความเสีย่ ง เข้ามาควบคุมและวิเคราะห์งานด้านความปลอดภั ย
ทัง้ หมด 4 ระบบ ได้แก่
1. Safety Reporting & Information System คือ ระบบบันทึกรายงานด้านความปลอดภัยทีอ่ นุญาตให้พนักงานกว่า
สองหมื่นคนมีส่วนร่วมบันทึกรายงานฯ ผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนิด อาทิ Desktop Computer, Laptop Computer, Tablet,
Mobile สามารถทางาน Online/Offline และส่งข้อมูลกลับมายัง ศูนย์ขอ้ มูลผ่านเครือข่าย Internet จากนัน้ จะทาการประมวลผล
แสดงค่าออกมาใน Dashboard ส่งตรงถึงฝ่ ายบริหาร
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2. Flight Data Monitoring & Animation Program คือ โปรแกรมทีใ่ ช้เฝ้ าสังเกต ติดตามและบันทึกการ ปฏิบตั กิ าร
บินเพื่อประเมินความเสีย่ งในการปฏิบตั กิ ารบินในสนามบินต่างๆ
3. Flight Simulator System คือ เครื่องบินจาลองเสมือนจริง ทีบ่ รรจุสถานการณ์จาลองเพื่อให้นกั บินมีโอกาส
ฝึกซ้อมรับสถานการณ์จนมีความชานาญพร้อมรับทุกสถานการณ์จริง เช่น หมอกลงหนา หิมะตก เพลิงไหม้เครื่องยนต์ ชนนก
4. Big Data System คือการเก็บข้อมูลทีเ่ ชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆ เช่น ข้อมูลเส้นทางการบิน ข้อมูลระบบ
การทางานของเครื่องบิน ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสภาพอากาศ มาจัดเก็บเพื่อทา Data Intelligence ซึ่งโครงการนี้เป็ น
การประสานความร่วมมือระหว่าง การบินไทย สายการบิน Scandinavian Airlines System (SAS) ผูผ้ ลิตเครื่องบิน ผูผ้ ลิต
Hardware Software ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อนาข้อมูลทีม่ คี ุณค่าถือเป็ นสินทรัพย์มหาศาลนี้มาใช้ประโยชน์ ช่วยในการวิเคราะห์
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Analysis) และช่วยในการตัดสินใจด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ให้มจี ติ สานึก
สูงสุดด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรการบินที่มคี ุณภาพระดับสากล โดยกาหนดให้มกี ารตรวจสอบความ
พร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม (Behavior) นักบินของบริษทั ฯ จะต้องผ่าน
การทดสอบและประเมินความถนัด ในการเป็ นนักบินพาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน ซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กบั สายการ
บินชัน้ นาของโลก การสอบจิตวิทยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รวมทัง้ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check) และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(English ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั แิ ก่พนักงานต้อนรับ บน
เครื่องบิน เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้มคี วามรูค้ วามชานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องาน
บริการ ควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร Enhanced Safety Management System ให้กบั บุคลากรการบินและ
พนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรการบินของบริษทั ฯ มีความพร้อมในการปฏิบตั กิ ารบินอย่างปลอดภัย
และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ ICAO และบริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร Engagement โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีเ่ พื่อช่วยพัฒนา
องค์กรไปในทิศทางทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด โดยมีเป้ าหมายให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้นาระบบการเรียนรูผ้ ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการนาแนวทางจัดการความรู้ (Knowledge Management)
มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน อันจะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ
แก่ผโู้ ดยสารด้วย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้ องกันอันตรายและ
ส่ง เสริม สุข ภาพอนามัย เป็ น สิ่งสาคัญ ยิ่งที่ต้องดาเนิ นการควบคู่ไ ปกับ การดาเนิ นธุ ร กิจ บริษัทฯ จึง มีนโยบายในการ
ดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานบนพืน้ ฐานของมนุษยธรรม โดยถือประโยชน์
ของพนักงานเป็ นหลัก และได้ดาเนินการอย่างครบวงจร คือการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเฝ้ าระวังและตรวจสอบเพื่อ
ความปลอดภัย การป้ องกันและควบคุมอุบตั เิ หตุและสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอันตรายในการทางาน การเฝ้ าระวังสุขภาพและ
ป้ องกันโรคจากการทางาน การปฐมพยาบาล และการฟื้ นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บ
บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (Occupational Health and
Safety Committee: OHSC) ซึ่งมีผแู้ ทนของหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ เพื่อทาหน้าทีใ่ นการ
วางแผน กาหนดนโยบาย และแนวทางการดาเนินงานให้เป็ นระบบสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมี
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การจัดประชุมฯ เพื่อติดตามการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวม
ของบริษทั ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานข้อกาหนดด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) ขององค์กรและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างเคร่งครัด ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO), สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand:
CAAT), หน่ วยงานด้า นความมั ่นคงในการเดิน ทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS),
กฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU Regulations), หน่วยงานด้านความมันคงของประเทศ
่
เยอรมัน (German Civil Aviation Authority: LBA) หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศอั
่
งกฤษ (Department for
Transport: DfT) หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศสวิ
่
สเซอร์แลนด์ (Federal Office of Civil Aviation: FOCA)
หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศญี
่
่ป่ ุน (Japan Civil Aviation Bureau: JCAB) และมาตรฐานการตรวจประเมิน
ความปลอดภัยด้านการปฏิบตั กิ าร จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational Safety Audit: IOSA)
รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบัง คับ ข้อกาหนดของทุก ประเทศที่บริษัทฯ ทาการบิน อีกทัง้ บริษัทฯ มีร ะบบการบริห ารจัดการ
ด้านความมันคงการบิ
่
น (Security Management System: SeMS) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกันอย่างทัวถึ
่ งทัง้ องค์กร เพื่อให้
การปฏิบตั ิงานด้านความมันคงการบิ
่
นอยู่ในระดับที่สูงกว่ามาตรฐานสากล โดยผลการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกทัง้ ใน
ประเทศ และต่างประเทศ ไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ (Emergency & Crisis Response
Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ และนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของ
หน่ วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ยังได้จดั ทา
แผนการจัดการในภาวะวิกฤต ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤติการณ์ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น แผนย้ายฐานการปฏิบตั งิ าน
แผน Public Health Emergency รวมทัง้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมฝึ กซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุ กเฉินเต็มรูปแบบกับ
หน่ วยงานภาครัฐอย่ างต่ อ เนื่ อง โดยใน 2560 บริษัท ฯ ได้เข้าร่ วมการฝึ กซ้อมแผนฉุ กเฉิน เต็มรูปแบบประจ าปี 2560
(PEMEX 17) ทีท่ ่าอากาศยานภูเก็ต การฝึ กซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุ กเฉินเต็มรูปแบบตามแผนฉุ กเฉินท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (SEMEX 17) และการฝึ กซ้อมเต็มรูปแบบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ -โรคติดต่อและกักกันโรค ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เพื่อสามารถพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมีศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤติ (Crisis Management &
Operations Center: CMOC) ของบริษทั ฯ ได้ทาหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังเหตุทอ่ี าจเป็ นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ตลอด 24 ชม. อีกทัง้ มีก ารฝึ กอบรมและมีศูน ย์ป ฏิบตั ิ การของชุด ให้ค วามช่ว ยเหลือ ด้านมนุ ษ ยธรรมแก่ผู้ประสบภัย ฯ
(Family Assistance & Support Team : FAST Center) สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ สาหรับ
เทีย่ วบินของบริษทั ฯ สายการบินพันธมิตร และสายการบินทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกัน
ด้วยมาตรฐานการจัดการด้านความมันคงการบิ
่
นและการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤติทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ทาให้
บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าร่วมรับการตรวจสอบ
ตามโครงการกากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Universal
Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach: ICAO USAP-CMA) การบริหารจัดการกรณีเหตุการณ์
การก่อการร้ายทีห่ ลายประเทศในยุโรปและทัวโลก
่
ซึง่ บริษัทฯ ให้การสนับสนุ นภาครัฐและดูแลผู้โดยสารเดินทางกลับมา
ด้วยความปลอดภัย การบริหารจัดการเทีย่ วบินไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ ประเทศซาอุดอิ าระเบียรวมทัง้ กรณีการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัสเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในเทีย่ วบิน ฮัจญ์ โดยบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ
คาแนะนาขององค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการกรณี เกิดภัยธรรมชาติ เช่น
สถานการณ์ภูเขาไฟอากุง ทีเ่ กาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และสถานการณ์หมอกควันที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐ
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อินเดีย โดยประสานงานกับหน่ วยงานภาครัฐจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่งให้กบั สถานีทเ่ี กิดเหตุวกิ ฤติเป็ นการเตรียมความ
พร้อมให้กบั ผูโ้ ดยสารและพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ ถานี ซึง่ บริษทั ฯ สามารถสร้างความมันใจในมาตรฐานความปลอดภั
่
ยของ
การบินไทยที่สูง กว่า มาตรฐานสากล และเพื่อ ให้ม นั ่ ใจได้ว่า การบิน ไทยจะสามารถดารงธุ ร กิจ ได้อย่ า งต่ อ เนื่ องในทุ ก
สถานการณ์
ในภาพรวมของการปฏิบตั กิ ารบิน บริษทั ฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด และ
คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบินที่ดเี ลิศ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กบั เอกลักษณ์การให้บริการด้วยเสน่ หไ์ ทย บริษทั ฯ มุ่งมั ่นทีจ่ ะรักษาคุณภาพ
ความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบินให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล อีกทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกมาโดยตลอด และ
บริษทั ฯ จะได้ดาเนินนโยบายเชิงรุกในการดาเนินงานด้านความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน อย่างต่อเนื่อง
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

TCO
Third Country Operator (TCO)
มาตรฐานด้านความปลอดภัยการบินได้รบั
อนุญาต ให้ทาการบินสูป่ ระเทศต่างๆ ใน
สหภาพยุโรปจาก EASA (European
Aviation Safety Agency)
IOSA
(IATA Operational Safety Audit
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัย
ด้านการปฏิบตั ิการ จากสมาคมขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ)
ISO 9001: 2008
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

ใช้ควบคูก่ บั ใบรับรอง
ผูด้ าเนินการเดินอากาศ
AOC (Air Operator
Certificate)

ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ

26 พฤษภาคม 2561

ฝ่ ายบริหารทั ่วไป
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์

15 กันยายน 2561
15 กันยายน 2561
30 มิถุนายน 2563

ISO 9001: 2015
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
(สุวรรณภูม ิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี)่

8 มีนาคม 2563

ฝ่ ายบริหารทั ่วไป
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
ส านั ก งานหลานหลวง ศู น ย์ ป ฏิ บ ัติ ก ารที่
สนามบินสุวรรณภูม ิ กิจการฝ่ ายบริการลูกค้า
ภาคพืน้ ทีท่ ่าสนามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายบริหารทั ่วไป
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
ส านั ก งานหลานหลวง ศู น ย์ ป ฏิ บ ัติ ก ารที่
สนามบินสุวรรณภูม ิ กิจการฝ่ ายบริการลูกค้า
ภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ

15 กันยายน 2561

ISO 14001: 2004
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

ISO 50001: 2011
(ระบบจัดการด้านพลังงาน)
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15 ธันวาคม 2563

15 กันยายน 2561
1 กันยายน 2561
20 มิถุนายน 2562

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

ฝ่ ายครัวการบิน
OHSAS 18001: 2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย)
ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
HALAL
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูม ิ
(มาตรฐานฮาลาล)

HAL-Q
(มาตรฐานฮาลาล)
HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control
Points ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิกฤติทต่ี อ้ งควบคุมในการผลิตอาหาร)
GMP
(Good Manufacturing Practice
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดใี นสถาน
ประกอบการ)
FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration of USA)
หน่ วยซ่ อ มองค์ ก ารบริ ห ารการบิ น แห่ ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา
RSC 13
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่ ว ยซ่ อ มส านัก งานการบิน พลเรือ นแห่ง
ประเทศไทย
EASA Part-145
(European Aviation Safety Agency Approved Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบิน
ในกลุ่มสหภาพยุโรป

วันหมดอายุ
3 สิงหาคม 2563

ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูม ิ
ฝ่ ายครัวการบิน

10 มิถุนายน 2561
รับการตรวจประเมิน
เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการออก
ใบรับรองฉบับใหม่
16 กรกฎาคม 2562
27 เมษายน 2562
8 มีนาคม 2563

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

ฝ่ ายช่าง

31 ตุลาคม 2561

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2563
25 กันยายน 2561
30 ตุลาคม 2561

ฝ่ ายช่าง
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ได้รบั ใบรับรองตัง้ แต่
21 เมษายน 2547
มีกาหนดการตรวจ
ปี ละ 2 ครัง้

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
2.1.5 สิ ทธิ ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 บริษทั ฯ ในฐานะรัฐวิสาหกิจซึง่ ดาเนินการในรูปแบบ
ของบริษทั มหาชน ได้รบั ความเห็นชอบให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับการลงทุนส่วนเพิม่ ในกิจการการขนส่งทาง
อากาศและกิจการสนับสนุ นการบินอื่นๆ ได้ ยกเว้นส่วนกิจการสนับสนุ นการบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็ นผู้ได้รบั
สัมปทานในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวจากภาครัฐ
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนสาหรับจัดหาเครื่องบินต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) เมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยยื่นขอรับการส่งเสริมตามปี ท่มี กี ารรับมอบเครื่องบิน และตามประเภทของ
เครื่องบิน และได้รบั อนุมตั สิ ทิ ธิบตั รส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 25 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 75 ลา
ต่อมาบริษัทฯ ได้ย่นื ขอโอนกิจการ (สิทธิการใช้เครื่องบินในการดาเนินงานบางส่วน) และได้รบั อนุ มตั ิให้โอน
กิจการบางส่วนให้แก่บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจานวน 6 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบิน
แอร์บสั A320 จานวน 20 ลา และ BOI มีประกาศยกเลิกบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษทั ฯ จานวน 6 สิทธิบตั ร ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2557 เป็ นต้นมาจนกระทังปั
่ จจุบนั บริษทั ฯ คงเหลือสิทธิบตั รการส่งเสริม
การลงทุน รวมทัง้ สิน้ 19 สิทธิบตั ร สาหรับเครื่องบินจานวน 55 ลา ทีม่ กี าหนดรับมอบตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปี 2561 ดังนี้
สิทธิบตั รที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

ประเภทเครื่องบิน

วิธกี ารจัดหาเครื่องบิน

A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
A330-300
B777-300ER
A380-800
A330-300
A380-800
B777-300ER
B777-300ER
B787-8
B777-300ER
B787-8
A350-900
A350-900
A350-900
B787-9
A350-900

Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease
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จานวนเครื่องบิน (ลา)
3
2
3
2
3
2
3
2
3
6
3
4
3
2
2
2
6
2
2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือ การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการดาเนินงานด้วยเครื่องบินที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน เป็ นระยะเวลา 8 ปี (นับจากวันทีเ่ ครื่องบินเริม่ มีรายได้จาก
การดาเนินงาน) โดยจานวนเงินที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนจัดหา
เครื่องบินแต่ละลาในกรณีทด่ี าเนินงานขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สามารถนาผลขาดทุน
ประจาปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน 8 ปี ไปหักออกจากกาไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลา 8
ปี น้ี มีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบั แต่วนั พ้นกาหนด 8 ปี โดยจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรือหลายปี กไ็ ด้
บริษทั ฯ ได้ย่นื ขอใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากผลประกอบการปี 2553 ถึงสิน้ สุดเดือนมิถุนายน
2560 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,502.32 ล้านบาท
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
2.2.1 นโยบายและลักษณะตลาด
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดาเนินตามแผนธุรกิจ 5 ปี (2557-2561) มีการปรับแผนกลยุทธ์ตามลักษณะตลาด ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มตลาดที่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้นาตลาด เช่น ตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย จีน และญี่ป่ ุน เป็ นต้น บริ ษัทฯ
มุ่งเน้นในการดารงความเป็ นผู้นาตลาด ปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและผลกาไรในการดาเนินงานเป็ นหลัก โดย
การเพิม่ เทีย่ วบิน และเปลีย่ นแบบเครื่องบินทีม่ อี ุปกรณ์ทนั สมัย เพื่อป้ องกันการสูญเสียลูกค้าให้แก่สายการบินอื่น
กลุ่มตลาดที่ มีการแข่งขันสูง เช่น ตลาดสิงคโปร์ ฮ่องกง และกลุ่มประเทศในอาเซียน บริษัทฯ มุ่งเน้ นการ
ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด โดยเพิ่มความร่วมมือกั บสายการบินพันธมิตร เพื่อเพิ่ม
ผู้โดยสารเชื่อมต่ อที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทัง้ ใช้สายการบินไทยสมายล์ในการรักษาส่วนแบ่งตลาดในเส้นทาง
ภูมภิ าคระยะสัน้
กลุ่มตลาดที่ ค่แู ข่งมีความเข้มแข็ง เช่น ตลาดรัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเฝ้ าระวัง
ปริมาณการขนส่งและผลกาไรขาดทุนอย่างต่ อเนื่ อง เพื่อ ปรับกลยุท ธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยใช้เ ครื่อ งบิน ที่
เหมาะสมกับ ความต้อ งการของตลาด และมีค วามคล่ อ งตัว ในการปรับ เปลี่ย นเที่ย วบิน โดยต้ อ งมีก ารติด ตามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
กลุ่มตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพที่ การบิ นไทยยังมิ ได้เปิ ดบริ การ ได้แก่ (1) เมืองรองในตลาดอินเดีย เช่น โคชิ
อัมริสสา (2) เมืองรองในตลาดจีน เช่น หังโจว เสินเจิ้น และซัวเถา (3) ตลาดใหม่ อาทิ ตลาดในยุโรปตะวันออก เช่น
เวียนนา และ (4) เขตพืน้ ทีใ่ หม่ๆ เช่น อิหร่าน ตุรกี อิสราเอล
โดยในการเข้าตลาดเหล่านี้ บริษทั ฯ จะศึกษาสภาพตลาด สภาวะการแข่งขัน เส้นทางบิน เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่งใน
การกาหนดกลยุทธด้านเส้นทางบิน เครือข่ายการบิน และฝูงบิน
นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของสายการบิ นไทยสมายล์
สายการบิน ไทยสมายล์ไ ด้กาหนดตาแหน่ ง ทางการตลาดของสายการบิน เป็ น สายการบิน ที่ใ ห้บ ริก ารเต็ม
รูปแบบ (Full Service Airlines) ทีม่ ุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทีเ่ ยี่ยมยอด ควบคู่ไปกับความ
คุม้ ค่าของราคาบัตรโดยสารทีก่ าหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกบริการ โดยมีการกาหนดแนวทางในการดาเนินนโยบายการตลาด
ดังนี้
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1. การให้บริการมุ่งสู่ความเป็ นเลิ ศ (Excellent Services)
เน้นเพิม่ เติมการนาเสนอคุณค่าให้กบั ลูกค้าทุกจุดสัมผัสของการบริการ (Touch Point) โดยมีแนวทางดังนี้






Excellent Check-in พัฒนาปรับปรุงระบบและขัน้ ตอนการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ให้ผโู้ ดยสารสามารถ
เช็คอินล่วงหน้าได้ดว้ ยตนเอง เช่น สามารถเลือกทีน่ งั ่ และพิมพ์บตั รขึน้ เครื่อง (Boarding Pass) ตลอดจน
การจัดให้มหี อ้ งรับรองผูโ้ ดยสาร (Lounge) สาหรับผูโ้ ดยสารทุกท่าน
Excellent In-Flight Services พัฒนาปรับปรุงวิธกี ารและขัน้ ตอนการให้บริการผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบิน ให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้ผโู้ ดยสารเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อาทิ การให้บริการและบรรยากาศภายใน
ห้องโดยสาร อาหารและเครื่องดื่มในเทีย่ วบิน เป็ นต้น
Excellent Customer Relation พัฒนาระบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าใน
ทุกรายละเอียด อาทิ ระบบการจองตั ๋ว การเช็คอินผูโ้ ดยสาร ผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสาร นอกจากนี้ยงั
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกกลุ่มเป้ าหมาย อาทิ การทากิจกรรม
ร่วมกับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ การพัฒนาระบบให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารกับลูกค้า เป็ นต้น

2. การกาหนดราคาขายที่เหมาะสม (Reasonable Price, High Value)
 ปรับโครงสร้างการกาหนดราคาเพื่อให้มรี าคาบัตรโดยสารทีห่ ลากหลายเหมาะสมสาหรับแต่ละตลาด เพื่อสร้าง
โอกาสในการแข่งขันกับสายการบินอื่น (Right Price, Right Market)


สร้าง Price Value เพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าใช้บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารกับผูโ้ ดยสารผ่านทางช่องทาง On-line
หรือ Internet เพิม่ เติม

3. การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิ น (Route Network Development)
 เสริม สร้า งเครือ ข่า ยการบิน ให้แ ข็ง แกร่ง ด้ว ยการเพิ่ม ความถี่ห รือ ความจุข องเที่ย วบิน ให้เ พีย งพอกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาการเชื่อมต่อเทีย่ วบินในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเพิม่ จานวนผูโ้ ดยสารทัง้
แบบจุดบินต่อจุดบิน (Point to Point) และแบบต่อเที่ยวบิน (Connecting Traffic) จากจุดต้นทางถึง
ปลายทางให้มากขึน้ เช่น เส้นทางจีน อินเดีย อินโดจีน และภูมภิ าค
 ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือกับการบินไทยเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่ อเที่ยวบินอย่า ง
ต่อเนื่องและสะดวกแก่ผโู้ ดยสารเพิม่ ขึน้ (Seamless Connectivity) เช่น การเชื่อมต่อเส้นทางบินจากประเทศ
อินเดียของไทยสมายล์กบั เส้นทางบินสู่ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ของการบินไทย ซึง่ มีผโู้ ดยสารชาว
อินเดียทัง้ ทีเ่ ดินทางด้วยตัวเอง และทีเ่ ดินทางเป็ นหมู่คณะซึง่ มีความต้องการในการเดินทางเป็ นจานวนมาก
เป็ นต้น
4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางโฆษณาและสื่อสารการตลาด (Strengthen Brand Communication)
 เพิม่ ช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาดให้มคี วามเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่าง
ตรงเป้ าหมายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าทัวไป
่ ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าทีซ่ อ้ื ผ่านช่องทาง
On-line
 เพิม่ ความถีใ่ นการติดต่อสือ่ สาร และใช้ประโยชน์จากการสือ่ สารผ่านช่องทาง On-line เช่น Facebook, LINE
Official, Instragram, WEChat ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อสภาพตลาดที่มีความแตกต่างกัน
(Market Strategy Segmentation)
 เส้นทางประเทศจีน: มุ่งเน้นลูกค้าทีเ่ ดินทางด้วยตนเอง (FIT: Fully Independent Traveler) ทีม่ กี าลังซือ้ สูง
เพิม่ มากขึน้ โดยการสร้างสื่อและทากิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (Marketing Communication) ที่
เข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Focus Group) เป็ นต้น
 เส้นทางประเทศอินเดีย: มุ่งเน้นลูกค้าทีเ่ ดินทางด้วยตนเอง (FIT: Fully Independent Traveler), ลูกค้ากลุ่ม
MICE (Meeting, Incentives Convention, Exhibition), ลูกค้าทีต่ ้องการการจัดงานแต่งงานภายในประเทศ
(Wedding) และลูกค้ากลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน (Labor) เป็ นต้น
 เส้นทางในประเทศ : รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ โดยการทากลยุทธ์ทางการตลาดและ
การขายที่มีค วามน่ า ดึง ดูด และเข้า ถึง กลุ่ ม ลูก ค้า ผ่ า นทางช่ อ งทางการขายทุ ก ช่ อ งทาง ตลอดจนสร้า ง
ประสบการณ์ ใ นการเดิ น ทางที่ ป ระทับ ใจและมี คุ ณ ภาพเพิ่ ม มากขึ้น เมื่ อ เที ย บกับ สายการบิ น อื่ น ๆ
(Competitive Edge)
6. บรรลุเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและยังยื
่ น สร้างผลกาไรสูงสุด (Strong and
Sustainable Growth with High Profitability)
 เป็ นองค์กรทีม่ ุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented)
 เป็ นองค์กรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive)
 เป็ นองค์กรทีม่ คี วามคล่องตัวสูง (Dynamic)
2.2.2 แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
แผนบริหารรายได้
เพื่อรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด การ
แข่งขันที่รุนแรง รวมทัง้ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษทั ฯ จึงมีแผนงาน
มุ่งเน้นการขายและเพิม่ รายได้โดย
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการโดยการบริหารฝูงบินแนวใหม่ด้วยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเส้นทางหลักด้วยการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ทด่ี กี ว่า ปรับกาลังการผลิตในบางตลาด และเพิม่ การใช้เ ครื่องบิน
ให้มากขึน้
 เพิม่ การขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดยแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก โดยการ
จัดทาความตกลงร่วมกับสายการบินคู่คา้ ดังทีป่ รากฏในรายการส่ง เสริมการขายจุดบินใหม่ๆ ของบริษทั ฯ
ในทวีปยุโรป
 เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็คทรอนิคส์ (e-Service) โดยพัฒนาระบบทีส่ ามารถอานวยความ
สะดวกสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารสาหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การหารายได้เสริม
นอกเหนือจากธุรกิจการบินหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินงานด้านการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
และบริการเสริม ต่ างๆ เป็ น รายได้เสริมองค์กรอีกทางหนึ่ง โดยการบินไทยได้จดั ท าบริการเสริม ในรูปแบบการช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ (Shopping Online) บนเว็บไซต์ เช่น การเลื่อนชัน้ ทีน่ งั ่ บริการรถเช่า รถรับส่งสนามบิน โรงแรม รวมทัง้ เสนอขาย
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ผลิตภัณฑ์และบริการทีบ่ ริษทั ฯ มีอยู่แล้ว อาทิ สินค้า THAI Shop ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ห้องรับรองพิเศษ (Lounge)
เป็ นต้น รวมทัง้ หาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นทีน่ ่ าสนใจ คุณภาพทีค่ ดั สรรมาอย่างดีจากทีต่ ่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ
ผลิตภัณฑ์ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากจะเป็ นการส่งเสริมผลิตภัณ ฑ์ในประเทศแล้ว ยังเป็ น
การสนับสนุ นนโยบายรัฐบาลและต้อนรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่ง ทัง้ นี้บ ริษัทฯ มีข ดี
ความสามารถทีจ่ ะหารายเสริมทีอ่ ่นื ๆ ได้นอกเหนือจากธุรกิจการบิน โดยการหาความร่วมมือทางธุรกิจทีม่ ีความสอดคล้อง
กันเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การเจรจาและต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเสริมธุรกิจการบินให้เข้มแข็งขึน้
เพื่อตอบสนองรสนิยม (Lifestyle) ของลูกค้ายุคใหม่ทต่ี ้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและเป็ นการเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้กบั
แบรนด์ (Brand) ด้วย รวมทัง้ จะทาให้เว็บไซต์ (Website) ของบริษทั ฯ มีบทบาทและแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ และเพิม่ ความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้าของการบินไทยตามความต้องการในการใช้บริการทีแ่ ตกต่างกันในระหว่างการเดินทาง (Customer
Experience Management)
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามโดดเด่นและอยู่ ในความสนใจทัง้ จาก
ผูบ้ ริโภคภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษทั ฯ วางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับ
นานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสังซื
่ ้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษทั ฯ จ่ายเงินและดาเนินการ
จัดส่งให้ถงึ มืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นี้ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกในการซือ้ บริการเสริมต่างๆ ทีม่ คี ุณภาพ มีความคุ้มราคาที่
การบินไทยทาการคัดสรรมาแล้ว และนาเสนอเป็ นทางเลือกตามรสนิยมและความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทางและ
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ซึ่งบริการเสริมดังกล่าว จะทาให้ผู้โดยสารของการบินไทยได้รบั ประสบการณ์ ท่ดี ีตลอด
การเดินทาง และบอกต่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสือ่ สังคมออนไลน์และกับเพื่อนๆ เพื่อจูงใจให้หนั กลับมาใช้บริการของ
การบินไทยต่อไป
กลุ่มลูกค้าและการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย
ในการดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ ให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารเป็ นหลัก โดยทาการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทย
ไปยังเมืองต่างๆ ทัวโลกทั
่
ง้ ในแบบเทีย่ วบินประจา และเทีย่ วบินเช่าเหมาลา ในเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
โดยวางตาแหน่ งทางการตลาด (Marketing Positioning) เป็ นสายการบินชัน้ เยีย่ มระดับโลก (Premium Service Airline)
ให้บริการในลักษณะครบวงจร (Full Service) มาโดยตลอด บริษัทฯ ยังคงดูแลลูกค้าในทุกกลุ่ม (Segment) เป็ นอย่างดี
โดยเน้นการตอบสนองแต่ละกลุ่ม และการพัฒนาช่องทางจัดจาหน่ าย ให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังอย่าง
แท้จริง กลุ่มลูกค้าแบ่งออกเป็ น
 ลูกค้าพรีเมีย่ ม ประกอบด้วยลูกค้าชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ สมาชิกแพลตินมั ่ สมาชิกบัตรทอง
 ลูกค้าภาคราชการ (Government)
 ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporates) และลูกค้านักธุรกิจ / ธุรกิจขนาดย่อม (SME: Small and Medium Enterprise)
 ลูกค้ากลุ่มท่องเทีย่ ว (Leisure)
 นักเรียน และลูกค้ากลุ่มเยีย่ มเพื่อนและญาติ (VFR: Visiting Friends and Relatives)
 ลูกค้านิยมกีฬา และกิจกรรมพิเศษ (Special Interest and Life-Style)
 ลูกค้ากลุ่มประชุมสัมมนา นิทรรศการการค้า การท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั เป็ นรางวัล (MICE)
 ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
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ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments Product Offering) โดยใช้กลยุทธ์ทงั ้ ในเชิงบริหารรายได้
(Revenue Management) ควบคู่กบั การบริหารราคาขาย (Pricing) ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการ
ของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน
การขายแบบเครือข่าย (Network) และกลุ่มพันธมิ ตรการบิ นสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance)
โดยบริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิม่ เทีย่ วบินทีบ่ นิ ตรงเข้าประเทศไทยให้มากขึน้ เน้นความถี่ของเทีย่ วบินในจุดบิน
ทีม่ ศี กั ยภาพ ควบคู่กบั การเปิ ดจุดบินใหม่อย่างระมัดระวัง มีเป้ าหมายในการขยายเส้นทางบินเพื่อให้ครอบคลุมจุดบิน
มากทีส่ ดุ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ทัง้ แบบการบินตรงในลักษณะจุดบินต่อจุดบิน (Point-to-Point)
และเชื่อมต่อในลักษณะต่อเลยไปยังอีกจุดบินหนึ่ง (Beyond Point) ครอบคลุมระหว่างจุดบินทุกจุดทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการเอง
และการที่บริษทั ฯ เป็ นส่วนหนึ่งของพันธมิตรการบินทีใ่ หญ่และมีความเข้มแข็งที่สุด คือ สตาร์อลั ไลแอนซ์ ทาให้บริษัทฯ
สามารถให้บริการในเส้นทางอื่นเพิม่ เติมโดยเชื่อมต่อกับเส้นทางต่างๆ ของเครือข่ายพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ซึง่ มี
สมาชิกทัง้ หมด 28 สายการบินให้บริการมากกว่า 18,500 เทีย่ วบินต่อวัน ไปยัง 1,330 จุดบินทัวโลก
่
THAI Contact Center (TCC)
THAI Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (02-356-1111) เป็ นด่านแรกของจุดบริการหลักทีล่ ูกค้าจะ
ตัดสินใจใช้บริการ บริษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญในการให้บริการในส่วนนี้เป็ นอย่างมาก โดยมีขอ้ ตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement: SLA) คือ ต้องให้บริการตอบรับสายลูกค้าร้อยละ 80 ของปริมาณสายทีเ่ รียกเข้าทัง้ หมดภายใน
เวลา 20 วินาที และมีอตั ราละทิง้ สายไม่เกินร้อยละ 8 โดยมีบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านนี้รบั การว่าจ้างมาให้บริการภายใต้
การดูแลของหน่วยงาน TCC ตามมาตรฐานทีก่ าหนด เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า
บริษัทฯ มีช่องทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่องทาง ทัง้ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ และโทรศัพท์
เลขหมายพิเศษ สาหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทัง้ ลูกค้ากลุ่มพรีเมีย่ ม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
Digital Commerce
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางดิจทิ ลั (Digital) ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี
ใหม่ท่กี าลังเข้ามา ทาให้เกิด การแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินของโลก จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
ผูบ้ ริโภคจะมีบทบาทสาคัญมากขึน้ ทัง้ โทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social
Network) ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งอุปนิสยั ใหม่ของผู้บริโภคที่เรียกว่า Socialnomics ทาให้แนวโน้มของผู้บริโภคหันมาใช้
ช่องทางดิจทิ ลั ในการซือ้ บัตรโดยสารและการใช้บริการทีส่ ามารถทาด้วยตนเองได้ (Self Service) การสื่อสารต่างๆ กับบริษทั ฯ
ผ่านช่องทางดิจทิ ลั มากขึน้ เป็ นลาดับ การบินไทยจึงให้ความสาคัญกับช่องทางดิจทิ ลั เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของ
เทคโนโลยี รวมทัง้ การสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมและรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน บริษทั ฯ จึง มุ่งเน้นการพัฒนาการ
ให้บริการออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเว็บไซต์ของการบินไทยได้ง่ายและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจาก
ทุกอุปกรณ์ เช่นโทรศัพท์มอื ถือสมาร์ทโฟน เป็ นต้น
นอกจากบริษทั ฯ เน้นความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเทีย่ วบินและเครือข่ายเส้นทางบินทีเ่ ชื่อมต่อกับสายการบิน
พันธมิตรไปทัวโลก
่
บริษทั ฯยังสามารถให้บริการลูกค้าแบบบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Services) บริษทั ฯ ได้มี
การปรับ ตัว และรับ มือ กับ สภาพการแข่ ง ขัน ต่ า งๆ ให้มีป ระสิท ธิภ าพที่ แ ตกต่ า งกัน โดยการขยายช่ อ งทางช าระเงิ น
หลากหลายช่องทางมากขึน้ เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า เช่น ชาระเงินผ่าน Counter Service, 7 Eleven, Tesco
Lotus, PayPal, Line Pay, ATM, Bank Transfer และอื่นๆ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาการสื่อสารข้อมูล เพื่อดึงดูดความ
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สนใจกับลูกค้าและช่วยเผยแพร่ไปในวงกว้าง รวมทัง้ การบริหารการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ขยายเครือข่ายและ
สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนออนไลน์ (Online Communication) ผ่านช่องทาง Social Media ของการบินไทย ซึง่ จัดทาใน
หลายรูปแบบ อาทิ Banner, Info graphic, VDO เป็ นต้น ตลอดจนการใช้ช่องทาง Social Media ในการส่งเสริมรายได้ให้
บริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึ่ง
กิ จกรรมส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการขาย
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการด้านส่งเสริมการขายและการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาส่วนแบ่ง
ตลาด เสริมความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้มากทีส่ ุดในสภาวะตลาดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปั จจัยผันผวน
ภายนอก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันในตลาด รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดโดยโปรแกรม
สะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus: ROP) และรายการแพ็คเกจท่องเทีย่ ว รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์: เอือ้ งหลวง
(Royal Orchid Holidays) ทีห่ ลากหลาย ซึง่ คัดสรรแล้วสาหรับนักท่องเทีย่ วผูโ้ ดยสารการบินไทยเป็ นการให้บริการเชื่อมต่อ
จากการโดยสารเครื่องบิน ในการให้บริการทีพ่ กั และการท่องเทีย่ วแก่ผโู้ ดยสารของการบินไทย
รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ มีการขายผ่ านทัง้ สานักงานขายและตัวแทนจาหน่ ายของการบินไทย มีการพัฒนาระบบ
เพื่อให้รองรับการขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) มีการพัฒนารายการท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศ ทีต่ อบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและหลากหลาย มีการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัด Event และการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทัง้ การจัดรายการส่งเสริมการขายช่วงนอกฤดูกาลท่องเทีย่ ว นโยบายเหล่านี้เป็ นทัง้ การส่งเสริม
การขายและการประชาสัมพันธ์รายการทัวร์ รอยัล ออร์คดิ ฮอลิเดย์ และทัวร์เอือ้ งหลวง ให้เป็ นทีร่ จู้ กั ของลูกค้ามากขึน้ และยัง
เป็ นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดว้ ย
ช่องทางการจัดจาหน่ ายของสายการบิ นไทยสมายล์
แม้ว่าสายการบินไทยสมายล์ได้แยกระบบการจัดจาหน่ ายและบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service
System: DPS) ออกจากการบินไทย ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้ดาเนินการจัดจาหน่ าย
ผ่านระบบของสายการบินไทยสมายล์เอง แต่เพื่อให้การบริการผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางต่อเนื่องในเส้นทางของการบินไทยรวม
ไปถึงเพิม่ ศักยภาพของเครือข่ายการบินไทยให้แข็งแกร่ง สายการบินไทยสมายล์จงึ ยังคงมีการจัดจาหน่ายร่วมกับการบินไทย
ผ่านสัญญาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement)
สายการบินไทยสมายล์มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่
(Fixed Cost) ให้ต่ า เน้นการดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารบิน การควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัย การกาหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าบนเครื่องบิน การบริหาร
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสือ่ สารการตลาด การกาหนดราคาและการบริหารรายได้ ทัง้ นี้นอกจากสายการบินไทยสมายล์
จะจัดจาหน่ายผ่านระบบจัดจาหน่ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลักแล้ว ยังได้มกี ารขายผ่านระบบอะมาดิอุส และ
ผ่านเอเยนต์ออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่น Expedia, TripAdvisor, Qunar, SkyScanner, JetRadar, MakeMyTrip,
Cleartrip และ Goibibo เพื่อเพิม่ โอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิม่ การรับรูใ้ ห้มากขึน้ เป็ นต้น
2.2.3 สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน
ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการฟื้ นตัว โดยเติบโตร้อยละ 3.7 สูงกว่าปี ก่อนทีเ่ ติบโตร้อยละ 3.2 ปั จจัยหลักมาจากการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วแข็งแกร่งขึน้ และเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกาลังพัฒนาปรับตัวดีขน้ึ ตาม
การขยายตัวของการค้าโลกและการปรับตัวดีขน้ึ ของความเชื่อมันผู
่ ้บริโภค โดยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกาลัง
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พัฒนายังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญโดยเฉพาะจีนทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลกและมีการค้าขายกับหลาย
ประเทศทัวโลกมี
่
การขยายตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนอยู่ท่รี อ้ ยละ 6.8 สาหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยูโรโซนและญี่ป่ ุนมีการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.3, 2.4 และ 1.8 ตามลาดับ ในส่วนของเศรษฐกิจไทยมีการปรับตัวดีขน้ึ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 3.7 โดยได้รบั แรง
ขับเคลื่อนสาคัญจากภาคการส่งออกทีข่ ยายตัวตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะตลาดจีนและสหรัฐฯ ประกอบกับ
ภาคการท่องเทีย่ วขยายตัวเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง แนวโน้มปี 2561 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์การขยายตัว
อย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกทีป่ ระมาณร้อยละ 3.9 โดยคาดการณ์การขยายตัวของทัง้ เศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่และ
กาลังพัฒนาและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ คาดการณ์เศรษฐกิจขยายตัวเพิม่ ขึน้ อยู่ทร่ี ้อยละ 2.7 ผลจาก
นโยบายปฏิรปู ภาษีทป่ี รับลดภาษีนิตบิ ุคคลส่งผลให้เกิดการกระตุน้ การลงทุนของภาคธุรกิจเพิม่ ขึน้
ทัง้ นี้ ความเสีย่ งทางภาคการเงิน อัตราเงินเฟ้ ออาจขยายตัวเร็วกว่าทีค่ าดการณ์นามาสู่การปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ ที่
เร็วขึน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกาลังพัฒนาลดลงจากต้นทุน
การเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ปั ญหาหนี้สนิ ในจีนทีย่ งั คงเพิม่ ขึน้ ซึ่งอาจทาให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวต่อเนื่องมากกว่าคาด ความเสีย่ งจากกฏ
ระเบียบและการกีดกันทางการค้า รวมถึงความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องและปั ญหาทางภูมริ ฐั ศาสตร์โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกและตะวันออกกลาง ต่างเป็ นปั จจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเติบโตช้ ากว่าคาด (ทีม่ า:
รายงานสภาวะเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เดือนมกราคม 2561)
ในส่วนของราคาน้ามันซึง่ ถือเป็ นต้นทุนหลักของสายการบินนัน้ ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ ปี 2560
อยู่ท่ี 54.83 และ 65.32 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์เรล ตามลาดับ ปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี ก่อนที่ร้อยละ 22 จากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ามันเพิม่ ขึน้ ขณะทีป่ ริมาณน้ามันดิบลดลงจากข้อตกลงปรับลดกาลังการผลิตระหว่าง
กลุ่มผูผ้ ลิตน้ามันรายใหญ่ของโลกอย่างกลุ่มโอเปกและประเทศนอกกลุ่มโอเปกประมาณ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยข้อตกลง
ดังกล่าวมีผลสิน้ สุดในเดือนธันวาคม 2561 อย่างไรก็ดี ราคาน้ ามันยังคงผันผวนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ อาทิ
ความไม่สงบในประเทศผู้ผลิตน้ ามัน สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยน และการเก็งกาไรราคาน้ ามัน เป็ นต้น สาหรับ
แนวโน้มปี 2561 ซิตก้ี รุ๊ปคาดการณ์ว่า ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินจะปรับตัวสูงขึน้ อยู่ในระดับที่ 68 และ 81 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ (ทีม่ า: รายงานความเคลื่อนไหวราคาน้ามันรายเดือนแผนกเอกสารและสัญญาการบริหารความ
เสีย่ งราคาน้ามันและคาดการณ์ราคาน้ามันรายเดือนซิตก้ี รุ๊ป เดือนมกราคม 2561)
จากราคาน้ามันทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการแข่งขันระหว่างสายการบินด้วยกันยังคงทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ฝูงบิน และการแข่งขันด้านราคา ทัง้ จากสายการบินภูมภิ าคตะวันออก
กลาง สายการบิน ต้น ทุ น ต่ า และการเพิ่ม ศัก ยภาพโดยการรวมตัว ของกลุ่ ม สายการบิน ในลัก ษณะต่ า งๆ เพื่อ เพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆ
ภูมภิ าคในอุตสาหกรรมการบิน ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่ างชัดเจน
รอบคอบ และสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อรักษาความยังยื
่ นของสายการบิน
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association: IATA) ได้รายงาน
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแต่ละภูมภิ าค ปี 2560 โดยรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 7.6 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและราคาบัตรโดยสารทีล่ ดลงกระตุน้ ความต้องการเดินทางให้เพิม่ ขึน้ และคาดว่า
ในปี 2561 การขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรวมจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.0 ซึง่ จะเป็ นอัตราการขยายตัวทีต่ ่ากว่าปี 2560
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สาหรับสายการบินในภูมภิ าคที่มปี ริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก
ในปี 2560 คือ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก มีการขยายตัวสูงทีส่ ุดและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวมในอัตราเลขสองหลัก (Double
digit growth) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 10.1 (สัดส่วนการขนส่งผูโ้ ดยสารมากทีส่ ดุ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 33.7 ของอุตสาหกรรมโดยรวม) สาเหตุจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคทีแ่ ข็งแกร่งช่วยสนับสนุ นความต้องการเดินทางภายในภูมภิ าคให้เพิ่ มขึน้ โดยเฉพาะ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ อินเดีย และจี น รองลงมาคือ ภูมภิ าคยุโรป และละตินอเมริกาอยู่ท่รี ้อยละ 8.2 และ 7.0
ตามลาดับ และคาดว่าในปี 2561 สายการบินทีม่ กี ารขยายตัวสูงทีส่ ดุ คือ ละตินอเมริกาและแอฟริกา ในระดับเท่ากันทีร่ อ้ ยละ
8.0 (สัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารน้อยทีส่ ุดอยู่ทร่ี อ้ ยละ 5.2 และ 2.2 ของอุตสาหกรรมโดยรวม) รองลงมาคือ ภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิกและตะวันออกกลาง ขยายตัวในระดับเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 7.0 และ ยุโรป ทีร่ อ้ ยละ 6.0 ตามลาดับ
สาหรับประเทศไทยในปี 2560 ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐ ประกอบกับปั จจัยหนุนจากการขยายตัวของเส้นทางการบินภายในประเทศและเส้นทางการ
บินระหว่างประเทศ โดยนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทางมายังประเทศไทยในปี 2560 มีจานวน 35.4 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนักท่องเทีย่ วจีนยังคงเดินทางมาประเทศไทยมากทีส่ ดุ จานวน 9.8 ล้านคนหรือ
เติบ โตที่ร้อ ยละ 12 แม้ว่ า จะชะลอตัว ลงเล็ก น้ อ ยในช่ ว งต้ น ปี แ ต่ สามารถฟื้ นตัว กลับ มาเป็ น บวกได้อีก ครัง้ ตัง้ แต่ เ ดือ น
พฤษภาคมทีผ่ ่านมา (ทีม่ า : การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย) ในภาพรวมช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2560 มีสายการบิน
ทีท่ าการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ในเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศจานวน 156 สายการบิน ขนส่ง
ผูโ้ ดยสารรวม 82.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 เป็ นผู้โดยสารทีเ่ ดินทางกับบริษทั ฯ
(การบินไทยและไทยสมายล์) จานวน 17.8 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.3 โดยบริษทั ฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากทีส่ ุด
คิดเป็ น ร้อยละ 21.6 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน))
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
ธุรกิจการบินภายในประเทศปั จจุบนั มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้ ทัง้ จากสายการบินต้นทุนต่าทีใ่ ห้ บริการอยู่เดิม
มีการขยายตัวในตลาดอย่างรวดเร็ว และสายการบินต้นทุนต่ ารายใหม่ทเี่ ห็นโอกาสจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาด
เส้น ทางภายในประเทศทีม่ อี ยู่อ ย่า งต่อ เนื่อ ง ส่ง ผลให้ใ นแต่ละปี ต ลาดสามารถเติบ โตได้ใ นอัต ราสูง โดยในช่ว งเดือ น
มกราคม-สิงหาคม 2560 มีสายการบินทีท่ าการบินภายในประเทศจานวน 20 สายการบิน มีปริมาณผูโ้ ดยสารของสายการ
บินทีท่ าการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 25.1 ล้านคน เติบโตสูงกว่าช่วง
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 8.1 โดยบริษทั ฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 4.7 ล้านคน
เติบโตร้อยละ 2.0 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 18.6
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิ นระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ ต่ างๆ ในปี 2560 ยัง คงเป็ นปั จ จัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่ อ ธุรกิจ การบินและ
ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน้ามันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ปั ญหาเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆ ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงมาก
ขึน้ จากการขยายเครือข่ายและการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ของทัง้ สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินจากตะวันออก
กลาง และสายการบินต้นทุนต่า การเข้าร่วมเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของสายการบิน โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี าร
ปรับตัวและการพัฒนาเครือข่ายจากให้บริการบินแบบจุดต่ อจุด (Point-to-Point) มาให้บริการไประยะทางไกลมากขึ้น
พัฒนาเป็ นเครือข่ายการบินเชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม พร้อมทัง้ ยกระดับด้านสินค้าและบริการให้
ใกล้เคียงกับสายการบินเต็มรูปแบบมากขึน้ สาหรับสายการบินตะวันออกกลาง ประเทศไทยยังคงเป็ นจุดหมายทีไ่ ด้รบั
ความนิยมโดยสายการบินคงกาลังการผลิตทีป่ ระเทศไทย แต่เพิม่ กาลังการผลิตและเปิ ดเส้นทางบินตรงไปยังประเทศใน
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อินโดจีนมากขึน้ อาทิ เอมิเรตส์ให้บริการเส้นทางดูไบ-ย่างกุง้ -พนมเปญ และ การ์ต้าขยายกาลังการผลิตไปในเส้นทาง โดฮาร่างกุง้ ซึง่ ในระยะยาวอาจส่งผลด้านลบต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางทางการบินในภูมภิ าคอินโดจีนได้
อย่างไรก็ตาม การที่ภาครัฐดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทัง้ ความเชื่อมันและ
่
ความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยเพิม่ ขึน้ จากการทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ได้ประกาศปลดธงแดงให้กบั ประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ประกอบกับ
ยุทธศาสตร์ภาครัฐซึ่งวางแผนให้อุตสาหกรรมการบินเป็ นฟั นเฟื องหลักในการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development – EEC) ผ่านโครงการเมืองการบิน (Aerotropolis) ซึ่งใช้
ท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา ระยอง และพัทยาเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางเข้า-ออก
ประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ เห็นว่ายังมีปัจจัยบวกที่เป็ นโอกาสของตลาดประเทศไทยที่สามารถขยายตัว ได้
โดยเฉพาะตลาดที่มีศกั ยภาพและเติบโต เช่น ญี่ป่ ุ น เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน เพราะความเป็ นศูนย์กลางที่
เหมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนและภูมภิ าคใกล้เคียง โดยในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 มีปริมาณ
ผู้โดยสารของสายการบินที่ทาการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 49.4 ล้านคน
สูง กว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 8.1 ทัง้ นี้ โดยบริษัทฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่งผู้โดยสารทัง้ สิ้น
จานวน 11.4 ล้านคน เติบโตร้อยละ 15.3 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงเป็ นผู้นาตลาดที่มสี ่วนแบ่งตลาดผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 23.0
ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์ และปั จจัยที่เกี่ยวข้อ งต่ างๆ เพื่อปรับ กลยุท ธ์ให้ท ันต่ อทุ ก
เหตุการณ์และพฤติกรรมของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง เพิม่ ศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริก ารให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ละรักษาความเป็ นสายการบินชัน้ นา
ต่อไป
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสายการบิ นไทยสมายล์
ปี 2560 ธุรกิจการบินของไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็ นปี ทต่ี อ้ งปรับตัวรับมือการแข่งขันทีร่ ุนแรง
จากข้อมูลสถิตจิ ากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด มหาชน ในช่วง 9 เดือน (มกราคม 2560 – กันยายน 2560) มีจานวน
เทีย่ วบิน เข้าและออก (Aircrafts Movement) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละดอนเมือง จานวน 450,808 เทีย่ วบิน เติบโต
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 4.3 โดยเป็ นเทีย่ วบินของสายการบินต้นทุนต่า จานวน 202,481 เทีย่ วบิน เติบโต
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 12 และมี ผูโ้ ดยสารเข้า และออก (Passengers Movement) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และดอนเมือง จานวน 73.5 ล้านคน เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 7.6 เป็ นผูโ้ ดยสารจากสายการบินต้นทุน
ต่า จานวน 31.5 ล้านคน เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันของปี กอ่ นร้อยละ 12.9 จากข้อมูลสถิติ ชีใ้ ห้เห็นถึงการเติบโตด้าน
ธุรกิจการบิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเติบโตของสายการบินต้นทุนต่า ทีส่ ว่ นใหญ่ทาการบินด้วยเครื่องบินพิสยั ใกล้ และมี
กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม) และ จีน อินเดีย อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเซีย นกแอร์
ไทยเวียดเจ็ต นิวเจนแอร์ไลน์ ซึง่ เป็ นตลาดเดียวกันกับสายการบินไทยสมายล์ ทาให้สายการบินไทยสมายล์ตอ้ งเผชิญกับ
การแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศ และสายการบินจากต่างประเทศ ซึ่งทาให้เกิดการแข่งขันด้านราคามาก
ยิง่ ขึน้
นอกจากนี้เดือนตุลาคม 2560 องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประกาศปลดธงแดงประเทศไทย
จากประเทศทีม่ ขี อ้ บกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญต่อความปลอดภัยด้านการบิน (SSC) หลังจาก ICAO เข้ามาตรวจสอบการกากับ
ดูแลความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายนทีผ่ ่านมา โดยการปลดธงแดง จะส่งผลให้สายการบิน
สัญชาติไทยสามารถเปิ ดเส้นทางใหม่ เพิม่ ความถีเ่ ทีย่ วบิน เปลีย่ นขนาดเครื่องบินและให้บริการแบบเช่าเหมาลา (Chartered
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flight) ในประเทศทีม่ มี าตรการออกมาระงับการบิน ส่งผลให้สถานการณ์การบินของไทยเติบโตและมีการแข่งขันระหว่าง
สายการบินมีแนวโน้มรุนแรงยิง่ ขึน้ จากการเปิ ดเส้นทางใหม่และการขาดแคลนบุคลากร นอกจากนี้การเพิม่ ขึน้ ของเทีย่ วบินยัง
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่งชิงบุคลากรด้านการบิน เช่น นักบิน แอร์โฮสเตส วิศวกร และช่างเทคนิค เป็ นต้น นอกจากนี้
ข้อจากัดจากปั ญหาด้าน time slot และความจุของสนามบินทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อาจทาให้การเพิม่ ความถี่และ
เปิ ดเทีย่ วบินใหม่ไม่ราบรื่นนัก ในปั จจุบนั สนามบินในไทยหลายแห่ง อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต เริม่ มี
time slot ทีห่ นาแน่ นแล้ว ประกอบกับจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ กินขีดความสามารถในการรองรับ ในขณะเดียวกัน สนามบินใน
ต่างประเทศ ก็ประสบกับปั ญหาทีค่ ล้ายคลึงกัน ทาให้การเพิม่ ความถีแ่ ละขยายเส้นทางอาจทาได้ไม่ง่ายนัก
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 แผนฝูงบิ น
บริษัทฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 4 ปี (ปี 2558-2561) คือการจัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน จานวน 22 ลา
(ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดหาเครื่องบินใหม่ท่ไี ด้รบั การอนุ มตั ิจากคณะรัฐมนตรีแล้วตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2556-2561)
โดยเป็ นการจัดหาเครื่องบินใหม่สาหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่มอี ายุการใช้
งานนาน จานวน 29 ลา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายละเอียด
แผนฝูงบินดังนี้
เครือ่ งบิ นที่จดั หา
B777-300ER
- A350-900
- B787-9
- B787-8
- A320
รวม
-

หมายเหตุ

(1)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปี 2561

3
2

5
2

2
3

5(1)

รวม 4 ปี
(2558 -2561)
3
12
2
2
3
22

บริษทั แอร์บสั แจ้งเลื่อนการรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จากเดิมในปี 2560 เป็ นปี 2561
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2.3.2 กาลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่เกี่ยวข้องกับการบิ น
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

-

จานวนเครื่องบินทีใ่ ช้บริการ
(Number of Aircraft in
Operation) ณ 31 ธ.ค.

(ลา)

100

95

95

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

82

78

74

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

273,078

263,345

257,597

-

จานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

117,891

115,733

108,285

-

จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

409,024

388,727

374,831

-

ชัวโมงการใช้
่
เครื่องบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

12.0

11.5

10.9

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

90,498

85,042

83,479

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

71,634

62,442

60,893

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)

79.2

73.4

72.9

-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

24,562

22,262

21,249

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Passenger Yield)

(บาท/คน-กม.)

2.17

2.35

2.46
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ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

3,832

3,591

3,514

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,377

2,132

2,091

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

62.0

59.4

59.5

น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

654,915

589,829

559,283

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

7.98

8.18

8.45

(ล้านตัน-กม.)

12,982

12,103

11,883

(ล้านตัน-กม.)

9,631

8,451

8,249

(ร้อยละ)

74.2

69.8

69.4

(บาท/ตัน-กม.)

18.21

19.55

20.44

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

ปริมาณการผลิต
(Available Ton-Kilometer)
- ปริมาณการขนส่ง (1)
(Revenue Ton-Kilometer)
- อัตราส่วนการบรรทุก
(Load Factor)
- รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (System-Wide Yield)

(1) ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลีย่ นแปลงค่าสถิตกิ ารคานวณน้าหนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance)
จาก 90 กิโลกรัมต่อคน เป็ น 100 กิโลกรัมต่อคน เพือ่ ให้ค่าสถิตขิ องบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม
การบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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2.3.3 โครงสร้างค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานและปั จจัยการผลิ ตที่ สาคัญ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าน้ามัน เครื่องบินซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 26.8 ของ
ค่า ใช้จ่า ยในการดาเนิน งานรวม นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ พนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรทีส่ าคัญในธุรกิจการ
ให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มคี วามภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) มีความภูมใิ จและ
ประทับใจทีใ่ ช้บริการ และเพิม่ ฐานลูกค้ารายใหม่เพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินใน
ด้านอื่นๆ โดยสรุปได้ดงั นี้

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั ฯ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่าน้ามันเครื่องบิน

47,191

26.8

43,431

26.2

61,794

33.7

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

29,126

16.5

29,071

17.6

30,249

16.5

-

-

427

0.2

3,381

1.9

21,299

12.1

20,187

12.2

20,034

10.9

5,224

3.0

5,092

3.1

5,105

2.8

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน

16,245

9.2

14,982

9.0

9,652

5.3

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

16,996

9.6

17,969

10.9

19,118

10.4

- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

10,641

6.0

8,587

5.2

7,659

4.2

8,560

4.9

7,811

4.7

7,585

4.1

10,438

5.9

8,873

5.4

9,110

5.0

452

0.3

510

0.3

578

0.3

10,060

5.7

8,538

5.2

9,051

4.9

176,232

100.0

165,478

100.0

183,316

100.0

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงการ
- ค่าบริการการบิน
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
- ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม
2.3.4 การจัดหาน้ามันเครื่องบิน

ราคาน้ามันเครื่องบินทีบ่ ริษทั ฯ จัดซือ้ จะแปรผันไปตามราคาน้ ามัน เครื่องบิน (Jet Spot Price) ซึง่ จะแปรผันตาม
ราคาน้ามันดิบอีกทีหนึ่ง โดยทัวไปแล้
่
วราคาน้ามันเครื่องบิน (Jet Spot Price) จะมีความผันผวนสูง และไม่อ าจคาดการณ์
ล่ว งหน้ า ได้ โดยในอดีต ที่ผ่า นมามีปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความผันผวน ได้แก่ อุปสงค์และอุปทาน สภาพอากาศ และ
สถานการณ์การเมืองในประเทศต่างๆ และการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเข้าสูห่ รือออกจากสินค้าโภคภัณฑ์
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
บริษทั ฯ จัดซือ้ น้ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนค่าน้ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ
ในปี 2559 คิดเป็ นร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 27 ของค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อน้ามันเครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ามันในทุกสถานีท่บี ริษัทฯ ให้บริการการบิน โดย
บริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญถึงผูจ้ าหน่ ายน้ามันทุกบริษทั ณ สถานีนนั ้ ๆ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอราคาจากผูจ้ าหน่ายน้ามัน
เครื่องบินและได้ดาเนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นที่สน้ิ สุด บริษัทฯ จึ งจะตกลงทาสัญญา ซึ่ง มีอ ายุสญ
ั ญาตามทีต่ กลงกัน
(โดยทั ่วไปคือ 1 ปี แต่มบี างกรณีทเี่ ป็ น 6 เดือนหรือ 2 ปี ) อีกทัง้ บริษ ัท ฯ และสายการบิน ที่เ ป็ น สมาชิก กลุ่ม พัน ธมิต ร
การบินสตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้ร่วมกันจัดซื้อน้ามันฯ ในบางสถานี เป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถซือ้ น้ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าลง
สาหรับ ปี 2560 นัน้ บริษัท ฯ ได้ซื้อน้ า มัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ ามัน ในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่สาหรับ
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซื้อจากผู้จาหน่ ายน้ ามันฯ ภายนอกประเทศไทยสาหรับปริมาณความ
ต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซือ้ น้ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความมันคงในการจั
่
ดส่งน้ามันและความจาเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายด้วย หากแต่ ในบางประเทศ
เช่น ประเทศจีน ลาว เวียดนาม และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซือ้ น้ามัน เครื่องบินจากผูจ้ าหน่ ายน้ามันทีม่ เี พียงรายเดียวเท่านัน้
บริษทั ฯ ซือ้ น้ามันเครื่องบินจากผูจ้ าหน่ายน้ามันในประเทศไทย ได้แก่ บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท Chevron บริษทั ExxonMobil Aviation บริษทั Shell Aviation บริษัท สิงคโปร์
ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) และบริษทั ซัสโก้ จากัด (มหาชน) โดยบริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณีทผ่ี จู้ าหน่ายรายใดประสบกับปั ญหา
ไม่สามารถจัดหาน้ ามันให้แก่บริษัทฯ ได้ ผู้จาหน่ ายน้ ามันรายอื่นจะสามารถจัดหาน้ ามันทดแทนตามความต้องการของ
บริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ ใช้บริการจัดส่งและเติมน้ ามัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมีบ ริษัท ฯ และบริษทั ผูจ้ าหน่ าย
น้ ามันอีก 8 รายเป็ นผูถ้ อื หุน้ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เป็ นผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียวที่
ได้รบั สิทธิในการเป็ นผูด้ าเนินธุรกิจบริการคลังเก็บรักษาน้ามันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเป็ น 1 ใน 2 ผูป้ ระกอบการที่
ให้บริการเติมน้ ามันเครื่องบินแก่เครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็ นผู้ถือหุ้นที่เป็ นสายการบิน
เพียงรายเดียวในบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) บริษทั ฯ จึงเป็ นสายการบินเดียวทีส่ ามารถรับการ
จัด ส่ง น้ า มัน ที่ซ้อื จากผู้จาหน่ า ยน้ ามันรายอื่นๆ ที่มิไ ด้เป็ นผู้ถือ หุ้น ของบริษัท บริการเชื้อ เพลิงการบิน กรุ ง เทพ จากัด
(มหาชน) และใช้บริการเติมน้ามันเครื่องบินของบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ได้
ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ซ้ือ น้ า มัน เครื่อ งบิน เพื่อ การส่ง มอบที่ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จากบริษัท บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 39.5 ของปริมาณความต้องการน้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ และจากการที่
บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงเป็ นสายการบินเพียงรายเดียวที่ บ ริษ ัท บางจากปิ โ ตรเลีย ม จากัด (มหาชน) สามารถจัด ส่ง น้ า มัน
อากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ จึงทาให้ในบางครัง้ ราคาน้ ามันที่บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
จาหน่ายให้แก่บริษทั ฯ มักเป็ นราคาทีเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และสามารถควบคุมต้นทุนค่าน้ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ ได้
บางส่วนอี ก ทั ง้ บริ ษั ท ฯ ได้ ดาเนิ น การบริ ห ารจัด การการใช้ น้ า มัน เครื่องบินให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยวาง
แผนการบิ น และการบรรทุ ก ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การทาความสะอาดลาตัวเครื่องและเครื่องยนต์ ตลอดจน
ควบคุมปริมาณสารองน้ามันเครื่องบินสาหรับแต่ละเทีย่ วบิน และการทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งราคาน้ ามันเครื่องบินใน
ปริมาณทีม่ ากขึน้
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กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
เนื่องจากน้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ บริษทั ฯ ได้จดั ทาการประกัน
ความเสีย่ งราคาน้ า มัน โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ ลดความผัน ผวนของต้น ทุน ด้า นน้ า มัน อากาศยาน และเพื่อ ให้ผ ล
ประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายและเป็ นการปกป้ องมูลค่าของบริษทั ฯ ให้แ ก่ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดย
มิใช่เป็ นการแสวงหารายได้หรือหวังผลกาไรเพิม่ เติมจากการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน
บริษ ทั ฯ ได้มกี ารบริห ารความเสีย่ งราคาน้ ามัน อากาศยานอย่างต่อเนื่อ งเป็ นระบบ โดยได้ป รับนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ให้สามารถจัดทาประกันความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 และไม่เกินร้อยละ
80 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่งปี งบประมาณ และระยะเวลาประกันไม่เกิน 18 เดือน ทัง้ นี้ การป้ องกันความเสีย่ งใน
ปริมาณที่สงู หรือต่ ากว่าระดับทีก่ าหนดไว้น้ี จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยบริษัท ฯ จะจัดทาประกัน
ความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินแบบต่า งๆ เพื่อ ให้เหมาะสมต่อสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดย
บริษัท ฯจะพิจารณาถึง การลดความผัน ผวนของราคาน้ ามัน เป็ นสาคัญ และบริษัทฯ สามารถเรีย กเก็บ เงิน ชดเชยค่า
น้ า มัน ส่ว นเพิ่ม ของบริษ ัท ฯ ผ่า นทางค่า ธรรมเนีย มชดเชยค่าน้ ามันได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน
ความผันผวนของราคาน้ ามันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และการประมาณการค่าใช้จ่ายน้ ามันเครื่องบินที่ มกี าร
เปลีย่ นแปลง
2.3.5 การจัดหาประกันภัย
เพื่อลดผลกระทบในกรณีหากเกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียจากอุบตั เิ หตุและภัยอื่นๆ รอบ
ด้านที่อาจเกิดขึน้ ได้ บริษัทฯ จึงได้มกี ารประกันภัย เครื่องบิน อะไหล่ และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย การประกันภัย
ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมส่วนควบ การประกันภัยบุคลากร การประกันภัยความรับผิดชดใช้ของกรรมการ
และผู้บริหาร และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่น เพื่อให้บริษัทฯ และผู้มสี ่วนได้เสียได้รบั ความคุ้มครองครอบคลุม
กว้างขวางและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษทั ฯ ทาประกันภัยตรงกับบริษัทประกันภัยในประเทศภายใต้กฎหมาย
ไทย และบริษทั ประกันภัยดังกล่าวได้จดั ทาประกันภัยต่อเพื่อกระจายความเสีย่ งกับบริษทั รับประกันภัยในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยในปี 2560 ประมาณ 451.70 ล้านบาท คิดเป็ น 0.26% ของค่าใช้จ่ายจาก
การดาเนินงานทัง้ หมด ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย ส่วนใหญ่ประมาณ 84% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยเครื่องบิน
อะไหล่และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย (ความคุม้ ครองวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560) อ้างอิงจากมูลค่า
ฝูงบินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จานวน 10,332 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยทีเ่ หลือ
อีกประมาณ 16% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยประเภทอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วกับการประกันภัยเครื่องบิน
จากการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่ ่านมา ตลาดรับประกันภัยเครื่องบินยังมีความสามารถและศักยภาพในการ
รับประกันภัยในระดับที่มนคง
ั ่ แต่ ได้ปรับแนวคิดในการพิจารณาค่าความเสี่ยงในรูปแบบของเบี้ยประกันภัยให้มคี วาม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ตลาดรับประกันภัยเครื่องบินในปี
2560 ได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสียสะสมจากอุบตั เิ หตุครัง้ ใหญ่ในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา เช่นกรณี MH370 และ MH17
เป็ นต้น รวมถึงความสูญเสียของตลาดประกันภัยประเภทอื่นๆ ในภาพรวมไม่เพียงเฉพาะตลาดรับประกันภัยเครื่องบิน
เท่านัน้ ซึง่ จะมีผลกระทบถึงเบีย้ ประกันภัยสาหรับสายการบิน รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน
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ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ

(2) กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ถูกจัดแยกเป็ นประเภท ของความต้องการของลูกค้าและให้สอดคล้องกับ
ตลาด เนื่องจากปั จจุบนั สินค้าประเภท ทีต่ อ้ งการควบคุมอุณหภูมใิ ห้คงที่ ตลอดระยะการขนส่ง เช่น วัคซีน หรือ ยา มีการขยายตัว
ของตลาดค่อนข้างสูง ประกอบกับการขนส่งสินค้าประเภทของสด ซึง่ เป็ นสินค้าส่งออกจากประเทศไทยทีส่ าคัญประเภทหนึ่งทีอ่ าจ
ได้รบั ผลกระทบเนื่องจากสภาวะโลกร้อน สภาพอากาศเปลีย่ นและ มีอุณหภูมทิ ส่ี งู เกือบตลอดทัง้ ปี ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า
และ การให้บริการการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว
บริษัทฯ จึงได้เริ่มรับการอบรมเพื่อให้การบริการคลังสินค้าได้รบั ใบรับรอง Good Distribution Practice (GDP
certification) และทาการจัดซือ้ ตู้ควบคุมอุณหภูมเิ พิม่ เพื่อรองรับการเติบโตของการขนส่งผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ ทีม่ ีอตั รา
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อโครงการอบรม GDP สาเร็จลง คลังสินค้าของบริษทั ฯทีส่ นามบินสุวรรณภูมจิ ะพัฒนาเป็ นศูนย์กลาง
รับส่งและถ่ายลาของสินค้าผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์ ของภูมภิ าคนี้ นอกจากนี้ตู้ควบคุมอุณหภูมิท่จี ดั ซื้อมา ยังสามารถ
ให้บริการเช่าแก่ลูกค้าทีต่ ้องการได้โดยตรงกับบริษทั ฯ ซึง่ บริการดังกล่าว คือบริการ Control Temperature Product นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังให้บริการ TGKool (TGK) เป็ นการให้บริการ กับสินค้าทีต่ ้องการความสด หรือคงสภาพ เช่น ผัก ผลไม้ ของสดแช่แข็ง
ฯลฯ และยังมีการบริการ TGFresh (TGF) เป็ นการขนส่งสินค้าทีส่ ดหรือเน่ าเสียง่าย เช่น กล้วยไม้ ฯลฯ แต่ถ้าลูกค้าต้องการ
ความเร่งด่วนในการขนส่งระหว่างประเทศ โดยมีการรับประกันความรวดเร็วและตรงตามเวลา ลูกค้าสามารถเลือกบริการ TGForce
(TGX) ได้อกี บริการหนึ่ง
ขณะนี้บริษทั ฯ กาลังปรับปรุงและพัฒนาบริการ TEC (THAI Express Cargo) ซึง่ เป็ นการบริการขนส่งสินค้าเร่งด่วน
ระหว่างสนามบินภายในประเทศ ซึง่ ได้แก่ สนามบิน ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ นราธิวาส ขอนแก่น
อุบลราชธานี อุดรธานี โดยมีการประกันส่งถึงมือผู้รบั ปลายทางภายในสถานที่ท่ีกาหนดใน 24 ชัวโมง
่
เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ E-commerce รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทีท่ าธุรกิจ direct order ภายในประเทศ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีการให้บริการการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ไปยังปลายทางครอบคลุม 76 จุดบิน ใน 33 ประเทศ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์
การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์ (ADTK) (ล้านตัน-กม.) (1)

3,832

3,591

3,514

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (RFTK) (ล้านตัน-กม.) (1)

2,377

2,132

2,091

20,272

18,579

18,651

รายได้ค่าระวางขนส่งเฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.) (3)

7.98

8.18

8.45

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (1)

62.0

59.4

59.5

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท) (2)

หมายเหตุ:
(1) รวมความจุจากเทีย่ วบินแบบประจา เทีย่ วบินแบบไม่ประจา และการเช่าพืน้ ทีร่ ะวางบนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า
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(2) รวมรายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์จากเทีย่ วบินแบบประจา เทีย่ วบินแบบไม่ประจา และการเช่าพืน้ ระวาง
บนเครือ่ งบินขนส่งสินค้า
(3) รายได้ค่าระวางขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและค่าธรรมเนียมความเสีย่ งภัยจากสงคราม ไม่รวมค่าคอมมิชชัน่
หารด้วยปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

2.2 การตลาดและการแข่งขันของการบริการขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
บริษทั เน้น การเติบโตด้วยการบริหารพืน้ ทีร่ ะวางใต้ทอ้ งเครื่องให้เกิดประโยชน์สงู สุด บนเส้นทางและเครือข่าย
ของเทีย่ วบินขนส่งผู้โดยสารเป็ นหลัก นอกจากนี้ยงั วางแผนทีจ่ ะร่วมเป็ นพันธมิตรในการดาเนิน ธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับการ
ขนส่งทางอากาศโดยใช้ สายการบินพันธมิตรและบริษทั Charter Freighters ต่าง ๆ เพื่อเสริมพืน้ ทีร่ ะวางในจุดทีก่ ารขนส่ง
หนาแน่น ด้วยความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีต่ ่อเนื่องกันมาเป็ นเวลายาวนานกับสายการบินพันธมิตร ทาให้เกิดการเกือ้ หนุ น
ในการขนส่ง หรือขยายเครือข่ายในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯไม่ได้ทาการบิน หรือ offline โดยทา Special Proration Agreement
ขณะเดียวกันก็ได้ให้สายการบินพันธมิตรใช้พน้ื ทีร่ ะวางของบริษทั ฯเช่นเดียวกัน ด้วยหลักการและแนวทางพัฒนาธุรกิจร่วม
ในลักษณะนี้ ศักยภาพในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้าจึงเป็ นไปในลักษณะยืดหยุ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถมองไปข้างหน้าร่วมกันในการกระชับความสัมพันธ์ เพิม่ ความร่วมมือ และเป็ นการร่วม
ลงทุน สร้างเครือข่ายในลักษณะเส้นทางประจาต่อไป
บริษทั ฯให้ความสนใจและติดตามหาโอกาสทีจ่ ะขยายการบริการเข้าไปในห่วงโซ่การบริการของธุรกิจ E-Commerce
โดยใช้เครือข่ายของจุดบินในภูมภิ าคเป็ นจุดแข็งในการรองรับการขนส่ง โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเซียใต้และเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ทซ่ี ง่ึ มีประชากรรวมกันกว่า 1,500 ล้านคน ช่วยส่งเสริมมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce
ซึง่ เป็ นโอกาสทีด่ ตี ่อธุรกิจการขนส่งทางอากาศ นอกจากนี้บริษทั ฯมีแผนยกระดับการบริการคลังสินค้าทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
ให้อยู่ในระดับ world class standard นอกเหนือจากโครงการ GDP Certificate แล้ว บริษทั ฯได้ลงทุนขยายพืน้ ทีก่ าร
ปฏิบตั ิงานในคลังอีก 1,800 ตารางเมตรในส่วนแรก และเพิม่ ประสิทธิการบริการด้านความปลอดภัยด้วยการลงทุนกับ
อุปกรณืทท่ี นั สมัย ด้วยการติดตัง้ เครื่อง Dual View X-ray อีกหนึ่งเครื่อง
2.3 สภาวะการขนส่งสิ นค้าทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่าปี 2561 ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ทางอากาศโดยรวมจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 4.3
ในขณะที่การแข่งขันของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศมีความรุนแรงมากขึน้ บริษัทฯเน้นการบริหารงานที่
คล่องตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของตลาด และยืดหยุ่นในการทาธุรกิจกับลูกค้ า เพื่อเป็ นการสนับสนุ นธุรกิจให้ต่อเนื่องโดยไม่
ต้องกังวลถึงการที่จะต้องไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆบ่อยครัง้ นอกเหนือจากการบริหารการขายปกติแ ล้ว บริษัท ฯ
มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อจะได้เหนือกว่าคู่แข่ง เช่นการพัฒนาและปรับปรุงส่วน Perishable Center
ในพืน้ ทีค่ ลังสินค้าให้เป็ น Cool Center รองรับความต้องการทุกระดับของลูกค้าในธุรกิจของสด เพื่อทีจ่ ะเลือกใช้บริการของ
การบินไทยเป็ นลาดับแรกๆ บริษทั ฯยังคงให้ความสาคัญในการขนส่งโดยใช้พน้ื ทีร่ ะวางกับสายการบินพันธมิตร รวมถึงการ
ขนส่งทางรถบรรทุกซึง่ เป็ นความร่วมมือในลักษณะ Partnership เพื่อให้แข่งขันในตลาด off line ได้
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ธุรกิจการบริการคลังสินค้ า

ข) หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนินกิจ การที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งโดยจัดตัง้ เป็ น หน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการ
คลังสินค้าและการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพืน้ การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข) หน่ วยธุรกิ จ

(1) ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า

บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะเพิม่ คุณภาพการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องใน
ทุกจุดการให้บริการ โดยได้นาความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้าผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการให้เกิดความ
พึงพอใจมากที่สุด โดยบริษทั ฯ ได้ดาเนินโครงการ การให้บริการการจัดบรรทุกสินค้า (Build Up) ซึง่ เป็ นการให้บริการจาก
พนักงานของบริษทั ฯ แทนการให้บริการจากตัวแทนผูส้ ง่ ออก ซึง่ นอกจากจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้เป็ นอย่าง
ดีแล้ว ยังช่วยทาให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
อีกด้วย รวมทัง้ บริษทั ฯ ได้ทาการปรับย้ายอาคารสานักงานออกจากพืน้ ทีใ่ นคลังสินค้า ทาให้สามารถเพิม่ พืน้ ทีใ่ นจัดการสินค้า
ขาออกได้กว่า 650 ตารางเมตร ขณะเดียวกันบริษทั ฯ อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเพิม่ พืน้ ทีจ่ ดั เก็บเชิงสูงให้มากขึน้ เพื่อให้การ
ใช้พน้ื ทีข่ องคลังสินค้าได้เต็มศักยภาพมากขึน้ นอกจากนี้ยงั ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษานโยบาย วัตถุประสงค์ และ
ขัน้ ตอนต่างๆให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ISAGO ทีก่ าหนดไว้ในระบบคุณภาพของ IATA เรื่องการให้บริการภาคพืน้ ด้านการ
บริการคลังสินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้ว
ด้วยความมุ่งมันในการปรั
่
บปรุงบริการด้านการขนส่ง บริษทั ฯ ได้ปรับปรุง พื้นที่ Perishable Center (2,000 ตรม.)
บริเวณ Truck Dock ให้เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมอุณหภูมิ โดยใช้ระบบการจัดการแบบ Cool Chain โดยจัดการควบคุมอุณหภูมเิ ป็ น
พิเศษในช่วงระหว่างการขนส่ง เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของสินค้าที่ต้องการ และเพื่อเพิม่ โอกาสการขยายตลาด
สินค้า Perishable อีกด้วย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาทักษะบุคลากร โดยการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมมาตรฐาน
GDP (Good Distribution Practice) เพื่อรองรับการให้บริการขนส่งสินค้า ด้านเวชภัณฑ์ ให้เป็ นไปตามคุณภาพมาตรฐาน
การปฏิบตั กิ ารขนส่งทีด่ ตี าม GDP ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
สาหรับการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ ้องดูแลพิเศษ หรือสินค้าทีต่ ้องควบคุมอุณหภูมิ และต้องใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์
เฉพาะมากกว่าสินค้าทัวไป
่ เช่น สินค้าทีต่ ้องการรักษาคุณภาพและความสด บริษทั ฯ ได้นาตู้ Temperature control หรือ
ULDS Blanket มาใช้บรรทุกสินค้าทีต่ ้องการควบคุมอุณหภูมิ ทาให้สามารถควบคุมอุณหภูมไิ ด้ตงั ้ แต่ คลังสินค้าต้นทางไป
จนส่งมอบทีค่ ลังสินค้าปลายทาง เพื่อสร้างความมันใจว่
่ าสินค้าจะได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษตลอดทัง้ กระบวนการ
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ บริษทั ฯ ได้นาระบบที่มชี ่อื ย่อว่า “CHORUS” เพื่อทดแทนระบบเดิม
(ORCHIDS) เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั ฯ อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบใน Phase ที่ 2 โดยมีระบบทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เสร็จเพิม่ ขึน้ และใช้ปฏิบตั งิ านได้แล้ว 3 ระบบ คือ
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1. ระบบ Claim Management เป็ นระบบทีช่ ่วยบริหารจัดการในส่วนของการ Claim ทัง้ หมด
2. ระบบ Revenue Planning System (RPS) เป็ นระบบทีท่ างบริษทั ฯนาเอาข้อมูลการขนส่งมาวิเคราะห์และวางแผน
เพื่อนาไปใช้ในการขาย
3. ระบบ MISBO ซึง่ เป็ นระบบทีช่ ่วยในการจัดทารายงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลให้กบั ผูบ้ ริหารในการวิเคราะห์ วางแผน และ
ตัดสินใจ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาระบบ Warehouse Automation ซึง่ เป็ นการเชื่อมข้อมูลของอุปกรณ์จดั เก็บในคลังสินค้า
ทัง้ หมดเข้ากับระบบ CHORUS เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และลด
ข้อผิดพลาดในกระบวนการทางานในคลังสินค้า ซึง่ คาดว่าระบบ CHORUS จะสามารถนามาใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ
ประมาณปลายปี 2561 และบริษทั ฯ ได้นาเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) มาใช้ในกระบวนการคลังสินค้าเพื่อ
เป็ นการลดความผิดพลาดในการเคลื่อนย้ายและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริการคลังสินค้าด้วย
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ข) หน่ วยธุรกิ จ

(2) ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ได้เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพื้นแบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถ
ให้บริการครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types) จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้าภาคพืน้
มากว่า 50 ปี นับแต่เริม่ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นต้นมา แม้ว่าปั จจุบนั ได้ย้ายฐานการปฏิบตั ิงานมาอยู่ท่ี
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั ฯ ยังได้รบั อนุญาตจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ให้เป็ นผูป้ ระกอบการบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาเลขที่ ทสภ.1-47/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญารวม 34 ปี นับตัง้ แต่
วันที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2583
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รบั อนุ ญาตจากท่าอากาศยานนานาชาติในภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต
กระบี่ และเชียงราย ให้เป็ นผูใ้ ห้บริการลูกค้าภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานดังกล่าวมาโดยตลอด ทัง้ นี้ สัญญาการอนุญาตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบการบริการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ นัน้ ยังคงมีการดาเนินงานอยู่ทงั ้ ในส่วนของของบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ
ยกเว้นท่าอากาศยานกระบีท่ เ่ี ป็ นส่วนของกรมท่าอากาศยาน
 ประเภทของการให้บริการ
บริการผูโ้ ดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสารทัง้ การให้บริการ ณ จุดบริการปกติแ ละจุดให้บริการ
โดยระบบอิเลคทรอนิกส์ (Kiosk) เอกสารการเดินทาง หมายเลขทีน่ งั ่ อาหารพิเศษ และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบ
การเดินทางหรือตามทีไ่ ด้สารองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน้ าหนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร รวมถึงบริการผูโ้ ดยสา ร
ขาออกบริเวณห้องพักผูโ้ ดยสารก่อนเข้าอากาศยาน ให้บริการตรวจทานเอกสารการเดินทาง จัดลาดับและระเบียบการเข้าสู่
อากาศยาน และอานวยความสะดวกผูโ้ ดยสารทีอ่ อกจากอากาศยานสาหรับเทีย่ วบินขาเข้า
บริการห้องรับรองพิ เศษ สาหรับให้บริการแก่ผโู้ ดยสารชัน้ หนึ่ง ชัน้ ธุรกิจ ผูโ้ ดยสารสมาชิกบัตรแพลททินมั ่ และ
สมาชิกบัตรทอง มีบริการสปา (Royal Orchid Spa) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งรับรองแบบ
Exclusive Service ซึง่ เป็ นการให้บริการห้องรับรองพิเศษแบบเดินทางเป็ นหมู่คณะ
บริ การด้านสัมภาระ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามสัมภาระสูญหาย และซ่อมแซมหรือชดใช้กรณีกระเป๋ าชารุด
เสียหาย รวมถึงให้บริการนาสัมภาระล่าช้าส่งให้กบั ผูโ้ ดยสารถึงทีพ่ กั รวมถึงติดตามและจัดเก็บสิง่ ของลืมบนเครีอ่ งบิน
บริ การควบคุมระวางบรรทุก และบริการวางแผนระวางบรรทุก คานวณน้ าหนักบรรทุก ควบคุมการบรรทุก
สัมภาระสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ทงั ้ ขาขึน้ และขาลง (Loading and Unloading) โดยคานึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
บริการสนับสนุนการให้บริการ เช่น ดูแลช่วยเหลือผูโ้ ดยสารทีป่ ระสบปั ญหาต่างๆ ทัง้ เทีย่ วบินขาเข้า-ขาออก และ
ผู้โดยสารต่อเครื่องหรือผู้โดยสารพลาดการต่ อเที่ยวบิน (กรณีเที่ยวบิ นขาเข้าของบริษัทการบินไทยล่าช้า) ให้สามารถ
เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัยมากทีส่ ุด การให้บริการยังครอบคลุมถึง
การประสานงานกับ หน่ ว ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ เช่น กองบัง คับ การตรวจคนเข้า เมือ ง กรมศุลกากรและ
การท่า อากาศยานฯ นอกจากนี้ยงั มีบ ริก ารพิเ ศษต่า งๆ (Special Services) อาทิ การบริก ารเฉพาะบุค คลสาคัญ
ผู้โดยสารที่เดินทางในชัน้ หนึ่ง การให้บริการเช็คอินล่วงหน้าทางโทรศัพท์สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง และเคาน์เตอร์เช็คอิน
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พิเศษสาหรับผู้โดยสารชัน้ ธุรกิจ สมาชิกแพลททินัม่ และสมาชิกบัต รทอง รวมทัง้ การบริการผู้โดยสารสูงอายุ ผู้พ ิก าร
ผู้ป่วยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ทเ่ี ดินทางลาพัง เป็ นต้น
บริ การพิ เศษเฉพาะลูกค้าของหน่ วยงานเอกชน (Non-Customer Airlines Services) อาทิ ธนาคาร และ
บริษทั เอกชนต่างๆ ทีต่ อ้ งการให้บริษทั ฯ อานวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเป็ นพิเศษ เช่น บริการด้านการอานวยความ
สะดวกในการเดินทาง ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีร่ ะบุในสัญญาการให้บริการ
บริ การสายการบิ นลูกค้า (Customer Airlines Services) ให้บริการผู้โดยสาร สัมภาระ การควบคุมระวาง
บรรทุก ห้องรับรองพิเศษ และการบริการพิเศษต่างๆ ตามทีม่ รี ะบุไว้ในสัญญาการให้บริการ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพื้น เน้ นการเพิม่ สัดส่วนของบริษัทฯ ในตลาดการให้บริการลูกค้า
ภาคพืน้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่ มีค่แู ข่งอยู่อกี 2 ราย โดยฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้ มีสายการบินลูกค้า 38 สายการบิน
เป็ นสัดส่วนอยู่รอ้ ยละ 36 บริษทั คู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่รอ้ ยละ 56 ส่วนสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเอง
มีสดั ส่วนอยู่รอ้ ยละ 8 และสายการบินที่มกี ารบริการภาคพื้นด้วยตนเองซึง่ ถือเป็ นเป้ าหมายที่บริษทั ฯ จะรุกเข้าไปเสนอ
ให้บริการแก่สายการบินเหล่านี้ดว้ ย
ในส่วนของการให้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูมภิ าคทีเ่ ชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงรายนัน้ จะมีค่แู ข่ง
อยู่เพียงแห่งละ 1 ราย โดยสัดส่วนทางการตลาดของบริษทั ฯ จะมากกว่าร้อยละ 80 ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเป็ นตลาด
ทีม่ อี ุปสงค์ (Demand) มาก ทัง้ สายการบินแบบฤดูกาล (Seasonal) และแบบเช่าเหมาลา (Charter) รวมทัง้ สายการบิน
ราคาประหยัด (Low Cost Carriers) ซึง่ จะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ
การให้บริการเที่ยวบินแบบเหมาลา (Charter Flight) ณ ท่าอากาศยานภายในประเทศจะพิจารณาดาเนินการ
ตามที่สายการบินขอใช้บริการ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สิง่ อานวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานนัน้ พร้อมทัง้ หน่ วยงานต่ างๆ ที่
เกีย่ วข้องในการอานวยความสะดวกโดยรวมถึงเทีย่ วบินทีม่ ภี ารกิจพิเศษต่างๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิ ด
ให้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองของบริษทั ท่าอากาศยานไทยฯ ที่ประกาศใช้มาตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นโอกาสในการขยาย
รูปแบบบริการทีจ่ ะสามารถเพิม่ รายได้จากการให้บริการภาคพืน้ ณ ท่าอากาศต่างๆ อีกทางหนึ่งด้วย
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ
ปั จจัยสาคัญทีม่ ผี ลกระทบอย่างยิง่ ต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกๆ ท่าอากาศยานคือ แรงงาน เนื่องจากการ
เติบโตทางด้านธุรกิจการบินส่งผลทาให้แรงงานทีม่ อี ยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเดินอากาศหรือธุรกิจการบินมีการโยกย้ายไป
ยังสายการบินอื่นที่มผี ลตอบแทนที่สูงกว่า หรือแม้แต่มกี ารไหลออกไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่าจ้างแรงงานที่ปรับ
สูงขึน้ หรือต่ ากว่าเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเหนื่อยจากการทางานเป็ นกะและความกดดันจากการให้บริการซึง่ ทัง้ บริษทั ฯ เองและ
คู่แข่งต่างได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เช่นเดียวกัน
ในส่วนของบริษทั ฯ นัน้ ได้มกี ารบริหารจัดการแรงงานเพื่อดาเนินการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ด้วยการว่ าจ้างแรงงาน
แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources) และแบบเหมางานบริการ (Out-Job) รวมทัง้ หาแรงงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)
มาเสริมเพื่อให้มปี ริมาณแรงงานเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าภาคพืน้ ในทุกท่าอากาศยานดังกล่าวข้างต้น อีกทัง้ บริษทั ฯ มี
นโยบายในการแปรสภาพการจ้างแรงงานภายนอกของบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จากัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ให้เป็ น
พนักงานแบบสัญญาเพื่อสร้างความมันคงในการท
่
างานให้แก่พนักงานเหล่านัน้
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ข) หน่ วยธุรกิ จ

(3) ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้รบั อนุ ญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ให้เป็ นผู้ประกอบการบริการอุปกรณ์
ภาคพื้น ตามสัญญาที่ ทสภ. 1-50/2549 โดยมีระยะเวลาของสัญญา 34 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 27
กันยายน 2583
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการอุปกรณ์ ภาคพื้นมากว่า 55 ปี
ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททัง้ อากาศยานของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบของสัมภาระผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทงั ้
เที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ท่ขี นส่งด้วยอากาศยานแบบ
เครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการบันไดสาหรับใช้ข้นึ -ลง อากาศยาน การให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยัง
อากาศยาน และ/หรือจากอากาศยานมายังอาคารผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษทีม่ คี วามหรูหรา และทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ้ ดยสารแต่ละประเภทรวมถึงการให้บริการ
ผูโ้ ดยสารป่ วยหรือทุพลภาพ
3. การให้บริการอากาศยานด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้ า อุปกรณ์ช่วยติดเครื่องยนต์ของอากาศยาน อุปกรณ์
ส่งลมเย็นเพื่อช่วยปรับอุณหภูมภิ ายในห้องโดยสารของอากาศยาน การบริการขนถ่ายสิง่ ปฏิกูลจากอากาศยาน การบริการ
เติมน้ าดื่มแก่อากาศยานด้วยมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IDQP/IATA Drinking-Water Quality
Pool) และเป็ นไปตามข้อกาหนดของ WHO (World Health Organization) รวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายอากาศยาน
ภาคพืน้ ดิน
4. การให้บริการทาความสะอาดภายในอากาศยานทัง้ ประเภทอากาศยานจอดแวะ (Transit) และการทาความ
สะอาดขัน้ โรงเก็บ (Deep Clean) ทัง้ นี้ การให้บริการทัง้ สองประเภทนัน้ อยู่ในระดับของ Secure Clean เป็ นการทาความ
สะอาดควบคู่ไปกับการตรวจเช็คด้านความมันคงการบิ
่
นไปในเวลาเดียวกันและจากความทุ่มเทและการพัฒนาด้านบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทาให้การทาความสะอาดภายในอากาศยานได้รบั รางวัลจาก Skytrax และได้รบั การชมเชยจากสายการบิน
ลูกค้ามาโดยตลอด
5. การให้บริการอากาศยานในสภาวะฉุ กเฉินทัง้ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นการติดต่อจากโรคระบาด กา ร
เตรีย มรับสภาวะฉุ ก เฉิ นเมื่อ อากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึง การย้ายฐานในกรณี ท่า อากาศยานสุว รรณภู มิไ ม่สามารถ
ให้บริการได้ โดยการจัดทาเป็ นแผนป้ องกันและการฝึกเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับเหตุฉุกเฉินร่วมกับบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทยฯ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบารุงอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ และตูค้ อนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร (ULD/Unit Loading Devices) ซึง่ ผ่านการรับรองแหล่งซ่อม
ULD จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
การบริการของฝ่ ายบริการอุ ปกรณ์ภาคพื้นได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก IOSA
(ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้าน
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ความมันคงการบิ
่
นจากการตรวจประเมินจากหน่ วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริก า
(Transportation Security Administration, Department of Homeland Security: TSA) หน่ วยงานด้านความปลอดภัยใน
การเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) ทาให้ลูกค้ามันใจว่
่ าการใช้บริการจาก
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จะได้รบั ความปลอดภัย ได้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และมีความมันคงการบิ
่
นสูงสุด
นอกจากการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังให้บริการที่
ท่าอากาศยานภูมภิ าคอีก 10 แห่ง ประกอบด้วยท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตามหากท่าอากาศยานนอกเหนือไปจากที่ให้บริการ
ข้างต้น มีความจาเป็ นทีต่ ้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น อาทิ การบริการเทีย่ วบินพิเศษ VVIP และ VIP โดยเครื่องบิน
กองทัพอากาศ การบริการเทีย่ วบินฮัจญ์ ทีท่ ่าอากาศยานนราธิวาส ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถนาอุปกรณ์ ภาคพืน้
จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมหิ รือท่าอากาศยานข้างเคียงมาให้บริการได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมมิ คี ู่แข่งอยู่ 1 ราย โดยฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นมีลูกค้า 52
สายการบิน มีสดั ส่วนอยู่รอ้ ยละ 46 บริษทั คู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่รอ้ ยละ 53 ส่วนสายการบินที่มกี ารบริการภาคพืน้ ด้วย
ตนเองมีสดั ส่วนอยู่รอ้ ยละ 1 ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ต้องมีศกั ยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่
เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง โดยการนาข้อมูลจากลูกค้าทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการวัดความพึงพอใจ
มาศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการทางานเพื่อให้ลูกค้าได้รบั การบริการตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
อย่างสูงสุด
สาหรับการหาลูกค้าใหม่นนั ้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้ใช้จุดแข็ง คือ ศักยภาพในการฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั งิ านได้
ตามมาตรฐานสากล และการมีหน่วยงานควบคุมการบริการภาคพืน้ ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการตัดสิ นใจ ทัง้ ในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินในการนาเสนอให้ลกู ค้าเกิดความมันใจและตั
่
ดสินใจเลือกใช้บริการ
2.3 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ
ปั จจัยสาคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ คือ อุปกรณ์และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริการภาคพืน้ ได้
จัดทาโครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพืน้ เพื่อรองรับฝูงบินของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า (Ground Equipment Services
Fleet Plan) เพื่อให้มอี ุปกรณ์ท่พี ร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการและทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ าน
และการซ่อมบารุงต่ าทีส่ ุด ส่วนในด้านแรงงานนัน้ ได้ดาเนินการว่าจ้างแรงงานทัง้ แบบจัดจ้างคนภายนอก (Outsources)
และแบบเหมางานบริการ (Out-job) โดยแรงงานจะได้รบั การอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิจากฝ่ ายฝึ กอบรม ตาม
มาตรฐานของท่าอากาศยาน และมาตรฐานสากล รวมทัง้ การพัฒนาแรงงานเดิมให้มขี ดี ความสามารถควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ได้หลายประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการอุปกรณ์ และมีแรงงานเพียงพอต่อการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงมีต้นทุนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้จดั ทีมงานวิศวกร
ศึกษา และจัดหาอุปกรณ์ทม่ี เี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเหมาะกับพืน้ ทีใ่ นการทางานและอากาศยานทุกประเภท เช่น รถลากจูง
ขบวนสัมภาระแบบใช้ระบบไฟฟ้ า (Electric Towing Tractor) เป็ นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้ าในการขับเคลื่อนสาหรับลากจูงตู้
สัมภาระ เป็ นการตอบสนองต่อโครงการ Green Airport ซึง่ ทาให้ประหยัดต้นทุนในการดาเนินการและรักษาสภาพแวดล้อม
ไปในคราวเดียวกัน
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ธุรกิจครัวการบิน
ข) หน่ วยธุรกิ จ

(4) ธุรกิ จครัวการบิ น

หน่ วยธุรกิจครัวการบิน เป็ นกิจกรรมสนับสนุ นธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่มกี ารพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลด้านบวกต่อรายได้ของบริษัทฯ โดยสามารถทากาไรมาโดยตลอดกว่าสิบปี
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบตั กิ าร 2 แห่ง คือ
- ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั ง้ อยู่ใ นเขตปลอดอากร บนพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร
ดาเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารสาหรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบิน
ชัน้ นาอื่นๆ อีกกว่า 60 สายการบิน
- ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 40,200 ตารางเมตร ดาเนินการผลิตอาหารเพื่อให้บริการ
แก่ผู้โดยสารสาหรับเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัทฯ และผู้โดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ ที่ทาการบินออกจาก
ท่าอากาศยานดอนเมือง นอกจากนี้ ยังดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ณ สถานีกรุงเทพฯ และสถานีภูมภิ าคในประเทศไทย ร้านเบเกอรี่พฟั แอนด์พาย (Puff & Pie) ดาเนินการโดยฝ่ ายครัวการบิน
และผูแ้ ทนจาหน่าย การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน เป็ นต้น ในต่างจังหวัด ครัวการ
บินยังดาเนินกิจการต่างๆ ณ ท่าอากาศยานกระบี่ เชียงใหม่ และภูเก็ต ในการให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มภายในภัตตาคาร
ผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษัทฯ และสายการบินอื่น ๆ ด้วย ปั จจุบนั ครัวการบิน ดอนเมือง ได้มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันจะส่งเสริม
การเพิม่ รายได้ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้เปิ ดดาเนินการรถจาหน่ายอาหารเคลื่อนที่
(Puff & Pie Food Truck) เพีอ่ ให้บริการขายอาหารและเบเกอรีเ่ คลื่อนทีไ่ ปตามจุดต่างๆ
ครัวการบิน เป็ นผูน้ าในการผลิตอาหารและบริการแก่สายการบิน ทีอ่ อกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้บริการแก่
เทีย่ วบินมากกว่า 70,000 เทีย่ ว/ปี ผลิตอาหารมากกว่า 70,000 ชุด/วัน มีสดั ส่วนการจัดซือ้ วัตถุดบิ ในประเทศ ร้อยละ 72
และนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ร้อยละ 28
นอกจากนัน้ กระบวนการผลิตอาหารและบริการของครัวการบินยังได้รบั การรับรองฯ ตามมาตรฐานสากล ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO
9001: 2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Points: HACCP) ระบบการ
จัดการสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices: GMP) โดยได้บูรณาการทัง้ 3 ระบบข้างต้นเป็ น
ระบบ QHS (Quality-Hygiene-Safety) นอกจากนี้ ครัวการบินยังได้รบั การรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล (HALAL &
HAL-Q) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
ด้วยมาตรฐานสากลและประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดาเนินธุรกิจด้านอาหารของครัวการบิน มีส่วนสาคัญให้สายการ
บินไทยได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับที่ 1 จาก Skytrax ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ ม
ปี 2017 (BEST ECONOMY CLASS ONBOARD CATERING) สายการบิน All Nippon Airways (ANA) จากประเทศญี่ป่ ุน ได้
มอบรางวัล GOLD PRIZE BEST MIDDLE HAUL CATERER AWARD OF 2014 สายการบิน EVA Air (BR) จากประเทศไต้หวัน
ได้มอบรางวัล EXCELLENT CATERING SERVICE AWARD 3 ปี ตดิ ต่อกัน คือ 2015 GOLD AWARD ในปี 2014 และ 2016
SILVER AWARD สายการบิน Air Macau (NX) ได้มอบรางวัล OUTSTANDING CATERING PERFORMANCE AWARDS
2016 รวมถึงในปี 2017 ได้รบั รางวัลชนะเลิศสายการบินที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยม ประจาปี 2017 (BEST
INFLIGHT FOOD 2017) จาก IFSA Compass Awards รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็ นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและการบริการ
ของครัวการบิน นับเป็ นความภาคภูมใิ จของฝ่ ายครัวการบิน
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สภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ ท างการเมือ ง วิกฤตการณ์ ต่างๆ ที่ผ่านมา มีผ ลกระทบต่ อครัว การบิน เช่ นกัน
โดยเฉพาะต้นทุนสินค้าและราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่ดว้ ยความมุ่งมันของฝ่
่
ายบริหารและพนักงานที่พยายามบริหาร
จัดการ ปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การขยายฐานลูกค้า การขยายฐานการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งทีม่ รี สชาติอาหารไทยแท้ โดยให้บริการในเทีย่ วบินขากลับ บางเส้นทาง การขยายสาขาธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่ การปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนในการดาเนินงาน การควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดค่าน้ า/ค่าไฟฟ้ า การ
นาเอาระบบบริหารมาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ (Lean Management) และประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ านต่างๆ ทาให้
ลดการสูญเสียของวัตถุดบิ มีผลให้ค่าใช้จ่ายวัตถุดบิ ลดลง ผลจากการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อการแข่งขัน ทาให้
ครัวการบินสามารถสร้างผลกาไรทีเ่ จริญเติบโตมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง และยังยื
่ น
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ธุรกิจบริการซ่ อมบารุงอากาศยาน
ค) กิ จการอื่นๆ
นอกจากนี้ยงั มีกิจการอื่นที่เป็ นธุรกิจสนับสนุ นการขนส่ง ได้แก่ ธุรกิจบริการซ่อมบารุงอากาศยาน ธุรกิจบริการ
อานวยการบิน ธุรกิจจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และธุรกิจจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค) กิ จการอื่นๆ

(1) ธุรกิ จบริการซ่อมบารุงอากาศยาน

ฝ่ ายช่าง เป็ นหน่ วยงานทีม่ ภี ารกิจรับผิดชอบในการซ่อมบารุงอากาศยานของบริษทั ฯ ตัง้ แต่เริม่ เข้าประจาฝูงบิน
จนกระทังปลดประจ
่
าการและจาหน่ายออกจากฝูงบิน ให้คงสภาพความสมควรเดินอากาศ โดยให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อกาหนดของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และองค์กรต่างๆ ทีค่ วบคุมสายการบินพาณิชย์ตามที่
บริษทั ฯ ตกลงรับทีจ่ ะผูกพัน ซึง่ มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุด และนอกจากนี้ ฝ่ ายช่างยังให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานของ
สายการบินลูกค้าอีกด้วย
การซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
1. งานซ่อมบารุงอากาศยานขัน้ ลานจอด (Line Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการซ่อม
บารุงอากาศยานทุกครัง้ ที่มีการจอดแวะ (Transit) การบินกลับต้นทาง (Turnaround) ตลอดจนการจอดค้างคืน (Night
Stop) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่า อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. งานซ่อมบารุงย่อย (Light Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบารุงรักษาอากาศยาน
ตามระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ นู ย์ซ่อมอากาศยาน ฐานปฏิบตั กิ ารสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอู่ตะเภา
3. งานซ่อมบารุงขัน้ โรงงาน (Heavy Maintenance) เป็ นการให้บริการตรวจทางเทคนิคและการบารุงรักษา
อากาศยาน ทัง้ ลาตัวอากาศยาน (Airframe) เครื่องยนต์ (Engine) อุปกรณ์ (Component) และส่วนประกอบต่างๆ ตาม
ระยะเวลาบินหรือชัวโมงบิ
่
น ดาเนินการทีศ่ ูนย์ซ่อมอากาศยานฐานปฏิบตั กิ ารดอนเมือง อู่ตะเภา และสุวรรณภูมิ
การดาเนินการซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างในแต่ละงานตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ ายช่างต้องมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองขีดความสามารถจากสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) และจากองค์ก รควบคุม การบิน ต่างๆ เช่น องค์ก ารบริห ารการบิน แห่ง สหรัฐอเมริก า ( Federal
Aviation Administration - FAA) และองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency - EASA) เป็ นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบารุงอากาศยานแล้ว ฝ่ ายช่างยังให้บริการทาสีลาตัวอากาศยาน (Exterior Aircraft
Painting) ให้กบั สายการบินต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง รวมทัง้ ให้บริการล้างทาความสะอาดลาตัว อากาศยานให้กบั
สายการบินต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สายการบิน
อีกทัง้ ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบารุงอากาศยานเป็ นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทัง้ ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุป กรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทนั เทคโนโลยีอากาศยานทีเ่ ปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว เพื่อมุ่งเน้นให้ผโู้ ดยสารและผูท้ ใ่ี ช้งานอากาศยานทีฝ่ ่ ายช่างให้บริการ ได้รบั ความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย
สูงสุด
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ธุรกิจสนับสนุนการขนส่ ง
ค) กิ จการอื่นๆ

(2) ธุรกิ จสนับสนุนการขนส่ง

กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอานวยการบิน การจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการ
จาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
 การให้บริการอานวยการบิน (Dispatch Services) การให้บริการอานวยการบินเป็ นการให้บริการวางแผนการบิน
และจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์ อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่
เทีย่ วบินของบริษัทฯ และเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน และข้อกาหนดตามที่
ระบุในสัญญา เพื่อให้เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) ในปี 2560 บริษทั King Power Marketing and
Management Co., Ltd. เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิในการขายสิ
นค้าปลอดภาษีบนเครื่องบินของบริษทั ฯ เพื่ออานวยความ
์
สะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร
 การจาหน่ ายสินค้าที่ระลึก (THAI Shop) บริษัทฯ ได้ดาเนินการเปิ ดร้านจาหน่ ายสินค้าที่ระลึก รวมทัง้ สิน้ 6 แห่ง
ประกอบด้วย สานักงานใหญ่ของบริษทั ฯ สานักงานหลานหลวง สานักงานสีลม สานักงานเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
(Operation Center: OPC) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสานักงานหลักสี่ อีกทัง้ ได้เปิ ดจาหน่ ายสินค้าผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ช่องทางการขายให้มากขึน้ และรองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับนานาชาติและ
บริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสังซื
่ อ้ สินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษทั ฯ จ่ายเงินและดาเนินการจัดส่งให้ถงึ
มืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นี้ลกู ค้าจะได้รบั ความสะดวกในการซือ้ สินค้าง่ายขึน้
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ท่ามกลางความเสีย่ งจากหลายปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอกตลอดระยะเวลาหลายปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ เล็งเห็นความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีกลไกการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ควบคู่กบั การดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างสูง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่ อไปได้อย่างมันคง
่ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนทีน่ ่ าพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุปัจจัยเสีย่ งและแนวทางการดาเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึง
การจัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิก าร (Workshop) เรื่องการบริห ารความเสี่ยงให้แ ก่ผู้บ ริห ารทุ กระดับ อย่า งต่ อ เนื่ อง เพื่อ
สนับสนุนการปลูกฝั งการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
อันประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ ย และฝ่ ายบริหารกาหนดและทบทวนนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ กากับดูแล ติดตามประสิ ทธิผลของการบริหารความเสีย่ งดังกล่าว
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูบ้ ริหารและพนักงานมีการระบุความเสีย่ ง ประเมินและจัดลาดับความสาคัญ สาหรับวางมาตรการป้ องกัน แก้ไข
ควบคุม และจัดการปั จจัยความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ ายทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
และเป็ นระบบสอดคล้องกับมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission: COSO)
ประกอบกับมีการรายงานต่ อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส ทัง้ นี้ มาตรการ
ดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ ส่ง เสริม ให้ผู้บ ริหารและพนัก งานทุก ฝ่ ายขององค์ก รใช้ก ารบริห ารความเสี่ย งเป็ น เครื่อ งมือ ในการ
บริหารงาน
เพื่อป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การดาเนินแผน
ฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสีย่ งระดับองค์กรเข้ากับ
แผนฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ วิเคราะห์ถงึ สาเหตุของความเสีย่ งและความสัมพันธ์ของความเสีย่ งต่างๆ รวมทัง้ ได้ดาเนินการ
จัดทาดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งหลัก (Key Risk Indicator) เพื่อใช้เป็ นเครื่องเตือนภัยล่วงหน้า และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
บริหารความเสีย่ ง (Enterprise-wide Risk Management System) ให้ทนั สมัยและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อันเอื้อต่อการ
เชื่อมโยงการจัดทารายงานการควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการอื่นๆ ของบริษทั ฯ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันอากาศยาน
ค่าใช้จ่ายน้ามันอากาศยานเป็ นค่าใช้จ่ายหลักในการดาเนินธุรกิจการบิน โดยบริษทั ฯ มีต้นทุนค่าน้ ามันอากาศยาน
คิดเป็ นประมาณร้อยละ 27.5 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ ราคาน้ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ
ได้มกี ารจัดทาประกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ ามัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น้ ามันอากาศยาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ มิใช่เป็ นการแสวงหากาไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน้ ามันฯ หากราคามีการปรับตั วสูงขึน้
สาหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงราคาน้ ามันฯ ให้ค่าใช้จ่า ยน้ ามันฯ ของบริษัทฯ เป็ นไปตาม
งบประมาณทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ โดยบริษทั ฯ ได้ประกันความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ ล่วงหน้าไว้ในสัดส่วนถัวเฉลีย่ ร้อยละ 66 ของปริมาณ
การใช้ ทัง้ นี้ระหว่างปี การดาเนินงานบริษัทฯ ได้มกี ารบริหารจัดการปรับปรุงธุรกรรมประกันความเสี่ยงราคาน้ ามันฯ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันโลกอย่างใกล้ชดิ
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าน้ามันส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ผ่านทางค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน
ได้บางส่วน ขึน้ อยู่กบั สภาวะของตลาด การแข่งขัน ความผันผวนของราคาน้ ามันอากาศยาน การตอบสนองของตลาด และ
การประมาณการค่าใช้จ่ายน้ ามันอากาศยานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้มกี ารบริหารจัดการน้ ามันคงคลัง (Fuel Stock
Management) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการใช้น้ามันเชือ้ เพลิง (Fuel Management)
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เป็ นเงินตราต่างประเทศกว่า 50 สกุลเงิน คิดเป็ นประมาณร้อยละ 63 ของรายได้รวม
ทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการ
บริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสีย่ งแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุลเดียวกับ
รายได้มากทีส่ ดุ หลังจากนัน้ บริษทั ฯ บริหารกระแสเงินสดโดยจัดการแลกเปลีย่ นเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามาเป็ นเงินสกุล
เงินทีเ่ ป็ นค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั ฯ เช่น ค่าใช้จ่ายน้ามัน ค่าเช่าเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายพนักงาน และปรับโครงสร้างเงินกูใ้ นสกุล
เงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow) พร้อมๆ กับลดความ
เสีย่ งของการมีหนี้เป็ นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลดความผันผวนของรายการ
ผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในงบการเงิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency
Swap (CCS) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อานวย และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) เพื่อจัดหาเงินชาระค่าใช้จ่าย และหนี้ท่ี
บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการกูเ้ งินระยะยาวเพื่อซือ้ เครื่องบิน A350-900 จานวน 2 ลา โดยเป็ นเงินเยน
จานวน 1 ลา และเงินเหรียญสหรัฐฯ จานวน 1 ลา ดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ กูจ้ านวน 8,000 ล้านบาท ซึง่ ดาเนินการทา
CCS จานวน 2 รายการ โดยเป็ นการเปลีย่ นหนี้จากเงินสกุลบาท เป็ นเงินเยน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กเู้ งินระยะสัน้ ต่อจาก
กระทรวงการคลังในรูปแบบการออกตราสาร ECP จานวน 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงดาเนินการใช้การแลกเปลีย่ นทันที
(Spot) และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) จากสกุลเงินอื่นเป็ นสกุลเงิน USD สาหรับค่าใช้จ่ายน้ ามัน ค่าเช่าเครื่องบิน
ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีสดั ส่วนเงินกูร้ ะยะยาวในเงินสกุลหลักภายหลังจากการทา CCS ดังนี้ USD 2%
EUR 38% JPY 21% และ THB 32% CHF 7% (ไม่รวมภาระผูกพันค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการดาเนินงาน)
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Interest
Rate Swap (IRS) เพื่อแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่มแี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ มาเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือดาเนินการ
Restructure ธุรกรรม CCS หากทาให้บริษทั ฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ในระยะยาว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนของภาระหนี้สนิ ระยะยาวภายหลังการ Swap ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวต่ออัตราดอกเบีย้ คงทีเ่ ท่ากับร้อยละ
38 ต่อ 62 (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการดาเนินงาน) ทัง้ นี้ หากอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลให้บริษทั ฯ
มีภาระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 583 ล้านบาท
4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จการบิ น
จากนโยบายเปิ ดเสรีการบินของประเทศไทย ทาให้ทุกสายการบินเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ทัง้ สายการบินที่
ให้บริการอยู่เดิมได้เพิม่ ปริมาณการผลิตผ่านเข้าและออกประเทศไทยมากขึน้ และสายการบินใหม่ทเ่ี ปิ ดเส้นทางบินเข้าและ
ออกประเทศไทย ทาให้การแข่งขันทวีความรุนแรง ซึง่ จะเห็นได้จากปริมาณการสังซื
่ อ้ เครื่องบินของสายการบินที่ ให้บริการ
เต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต่าทีจ่ ะเพิม่ อย่างมากในช่วง 5-10 ปี ข้างหน้า รวมทัง้ การเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องของสาย
การบินต้นทุนต่าในประเทศไทย จากการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเดินทางของคนไทย ซึง่
เป็ นผลมาจากการกาหนดราคาของสายการบินต้นทุนต่ า และสายการบินต้นทุนต่ ายังมีการปรับตัวโดยการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการจากแบบจุดบินต่อจุดบิน (Point-to-Point) เป็ นลักษณะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่มมาก
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ขึน้ นอกจากนัน้ แล้วการปลดธงแดงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทาให้สายการบิน เพิ่มการ
ให้บริการในเส้นทางบินระยะกลางได้แก่ จีน ญีป่ ่ นุ เกาหลี รวมไปถึงการแข่งขันทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของเส้นทางบินระยะไกลทีท่ า
การบินโดยสายการบินตะวันออกกลางทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบทาการบินข้ามทวีปจากทวีปยุโรป ไป ทวีปออสเตรเลียโดยไม่
ผ่านประเทศไทย และใช้ตะวันออกกลาง เป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีป ทาให้บริษทั ฯเสียส่วนแบ่งตลาดในเส้นทางบินยุโรป
และเส้นทางบินออสเตรเลีย
ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางตอบสนองการแข่งขันโดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละเส้นทางบิน
อย่างใกล้ชดิ โดยตรวจสอบความเหมาะสมของจานวนทีน่ งั ่ เสนอให้บริการและจานวนผูโ้ ดยสารทีใ่ ช้บริการ และปรับปรุง
ความถี่ข องเที่ยวบิน ให้เกิดประโยชน์ สูง สุด มีการปรับ ปรุ ง การบริห ารรายได้แ ละราคา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองการแข่งขันด้านราคาอย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการของตลาด พัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือกับสาย
การบินพันธมิตรให้เชื่อมต่อเส้นทางบินของบริษทั ฯ กับกลุ่มสายการบินพันธมิตรในการขยาย Network ไปจุดต่างๆ ให้มาก
ขึน้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการขายและการจัดจาหน่ ายด้าน Web Sales ให้สะดวกและทันสมัย มีการปรับปรุงการบริการ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกจุดบริการ และดาเนินโครงการบริหารจัดการรายได้เสริม
Ancillary Revenue โดยหารายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์และบริการ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกจุด
บริการ รวมทัง้ ได้พฒ
ั นาปรับปรุงโครงการสะสมไมล์รอยัล ออร์คดิ พลัส เพื่อรักษาลูกค้า และจูงใจให้มี การกลับมาเลือกใช้
บริการอย่างสม่าเสมอ
5. ความเสี่ยงจากกรณี สานักงานการบิ นพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ไม่ผ่านการตรวจประเมิ นของ
ICAO
ตามทีส่ านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ของประเทศไทยได้ถูกตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ
การกากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP) ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และพบข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญ ต่อความปลอดภัย
(Significant Safety Concern: SSC) โดยปรากฏสัญลักษณ์ธงแดงทีช่ ่อื ประเทศไทยในเว็บไซต์สาธารณะของ ICAO ตัง้ แต่
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ส่งผลให้หน่ วยงานกากับด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ขาดความเชื่อมัน่
ในมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทย และได้ดาเนินการมาตรการเข้มงวดในการกากับดูแลความ
ปลอดภัยด้านการบินกับสายการบินของประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและดาเนินการตามแผนหลักเพื่อบริหารความเสีย่ งจากกรณีขา้ งต้น โดยมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยการบินจากทุกองค์กรสากล มุ่งเน้นให้มรี ะบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง (Safety & Quality Management System) ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อม
รองรับการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินในทุกๆ ด้าน ซึง่ ผลการตรวจสอบทีผ่ ่านมาเป็ นทีน่ ่ าพอใจเป็ น
อย่างยิง่ มาโดยตลอด
บริษทั ฯ ได้แสดงความมุ่งมั ่นในการพัฒ นามาตรฐานความปลอดภัยด้า นการบิน เพื่อสร้างความเชื่อ มั ่น ให้ก บั
ผูใ้ ช้บริการ และหน่ วยงานกากับด้านความปลอดภัยการบินของประเทศต่างๆ ทีอ่ าจมีขอ้ กังวลเกีย่ วกับข้อบกพร่องอย่างมี
นัยสาคัญของกรมการบินพลเรือน จึงได้รเิ ริม่ โครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ (Safety Beyond Compliance)
เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของบริษทั ฯ และนามาตรฐานของ European Aviation Safety Agency
(EASA) ซึ่ง เป็ น ที่ย อมรับ จากองค์ก รการบิน ทั ่วโลกมาเป็ น ต้น แบบ โดยมีเ ป้ า หมายสูง สุด ในการเป็ น สายการบินที่
สามารถบินเข้าสู่น่านฟ้ าของทุกประเทศได้อย่างภาคภูมใิ จ โดยบริษทั ฯได้ดาเนินการยื่นขอเป็ น Third Country Operators
(TCO) ของสหภาพยุโรป และได้รบั TCO Authorization จาก EASA แล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ทาให้บริษทั ฯ คงสิทธิ
ในการได้รบั อนุญาตให้ทาการบินเข้ายุโรป แสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง นอกจากนี้บริษัทฯ
ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 3
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ได้จดั ทาแผนบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมทัง้ ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับในสถานการณ์สมมติกรณีต่างๆ โดยคานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อผูโ้ ดยสาร ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ข้อจากัดต่างๆ รวมไปถึง
ผลกระทบทางด้านการเงิน
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการทา Re-AOCR (Re Air Operator Certificate Requirements) ของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) โดยบริษทั ฯ ได้รบั AOC ใหม่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึง่ การทา Re-AOCR เป็ นส่วนหนึ่ง
ของขัน้ ตอนการปลดธงแดงออกจาก กพท.
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สานักงานใหญ่ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นครมอนทรีออล
ประเทศแคนาดา ได้มกี ารประชุม ICAO SSC Committee พิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็ นประเทศทีม่ ี
ข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) และด้วยผลจากมติดงั กล่าว สถานภาพใน
เว็บไซต์ของ ICAO ในส่วนของ Safety Audit Results ซึ่งเคยมีรูปธงแดงอยู่ด้านหน้าชื่อประเทศไทยได้รบั การถอดออก
ทาให้ประเทศไทยสามารถ “ปลดธงแดง” ได้สาเร็จ ซึง่ ทาให้หน่วยงานกากับด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศ
ต่างๆ กลับมามีความเชื่อมันในมาตรฐานความปลอดภั
่
ยของสายการบินของประเทศไทย
6. ความเสี่ยงจากวิ กฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้วย การบริการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าทางอากาศ ทัง้
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ ล้วนมีความสัมพันธ์โ ดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนัน้ จึงทาให้บริษทั ฯ
อาจได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อันเป็ นผลจากปั จจัยเสีย่ งจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ รวมถึงปั จจัยการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ ฯลฯ ซึง่ อาจส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับ การดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center: CMOC) และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ
(Crisis Management Center: CMC) ติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ โดยจะเข้าบริหารจนกว่าสถานการณ์จะ
เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทัง้ ให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง การกาหนดมาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกัน รวมถึงการดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิด ขึน้ กับบริษ ทั ฯ โดย บริษทั ฯ มีการจัดทาการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงความเสีย่ งทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไปทุกปี และมีการประเมินปั จจัย และแนวโน้มต่างๆ ทัง้ ภายในประเทศ
และต่า งประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อ การดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่า งมีน ัยสาคัญ เพื่อ เป็ นข้อ มูลให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การเปิ ดทาการบินสถานีใหม่ การพิจารณา
ความร่วมมือเทีย่ วบินรหัสร่วม (Codeshare) เป็ นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤต เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ
โดยจัดทาแผนเผชิญเหตุ ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านเพื่อ รองรับสถานการณ์ ฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ และประสานความ
ร่วมมือกับพันธมิตรการบิน หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้
บริษทั ฯ สามารถบูรณาการความร่วมมือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ อีกทัง้ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทดี่ แี ก่บริษทั ฯ และเพิม่
ความมันใจในการเดิ
่
นทางของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสื่อสารทีร่ วดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และ
การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Speedy Communications and Effective Public Relations) โดยเฉพาะกรณี
วิกฤตการณ์และภัยธรรมชาติทม่ี ผี ลกระทบกับบริษทั ฯ เช่น กรณีภูเขาไฟอากุงทีเ่ กาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นต้น
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7. ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
ธุรกิจการบินทีบ่ ริษทั ฯดาเนินการอยู่มกี จิ กรรมทีห่ ลากหลายและมีจานวนมาก ทาให้ใช้บุคลากรเป็ นจานวนมาก
แต่บุคลากรส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ ฉพาะเรื่อง (Specialist) มากกว่าทีจ่ ะมีความสามารถหลายด้าน (Multi-skill) ทาให้องค์กร
ขาดความคล่อ งตัว ในการใช้ป ระโยชน์สงู สุด จากบุค ลากร อีก ทัง้ การจากัด งบประมาณในการพัฒ นาบุค คลากร ทาให้
พนัก งา นไม่ไ ด้ร บั การพ ฒ
ั นาศ กั ยภ าพ และ อา จไม่พ ร้อ มที ่จ ะ ปฏ บิ ตั ิห น้า ที ่ใ นต าแ หน่ ง ที ่ส ูง ขึ น้ ได้อ ย่า ง มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้ ระบบบริหารผลการปฏิบตั ิงานโดยกาหนดผลการปฏิบตั ิงาน และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับ
ผลการดาเนิน งานของบริษ ทั ฯ ยัง ไม่สามารถดาเนิน การได้ก บั พนัก งานทุก คนในบริษ ทั ฯ และยัง ไม่เ ป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน ทาให้พนักงานขาดแรงจูงใจและอาจไม่สามารถผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ นอกจากนี้ใน 2-3 ปี ทีผ่ ่าน
มา บริษทั ฯ พยายามผลักดันการปรับปรุงกระบวนการในการทางาน ทัง้ การปรับลด ควบรวม หรือเปลีย่ นกระบวนการ
ทางานในแต่ละหน่ วยงานเพื่อจะได้จดั สรรพนักงานได้อย่างเหมาะสม ก่อนทีจ่ ะพิจารณารับพนักงานเพิม่ แต่การดาเนินการ
มีค วามล่า ช้า ปั จ จัย ต่า งๆ ข้า งต้น อาจเป็ น ข้อ จากัด ทีท่ าให้บ ริษ ทั ฯ ไม่สามารถปรับ ตัว ได้ท นั ตามสภาพการแข่ง ขัน ที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วได้
บริษัทฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพนักงานให้มขี ดี ความสามารถ มีผลผลิต และมีความผูกพันต่อองค์กร โดยบริษัทฯ ได้
ดาเนินการพัฒนาโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกระบวนการทางาน และอัตรากาลังให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ( Develop
Organization, Reprocess and Manpower Align with Business Strategy) พัฒนาการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Improve
Performance Management) การบริหารจัดการพนักงานที่มศี กั ยภาพสูงและการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง (Talent
Management and Succession Planning) และ โครงการพัฒนาศักยภาพทัง้ Soft Skill และ Hard Skill รวมทัง้ โครงการ
ยกระดับการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าหลักในจิตสานึกของพนักงาน (Embed Corporate Culture and Core
Values in THAI DNA) เพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาวิถปี ฏิบตั ขิ องพนักงานสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8. ความเสี่ยงจากคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และบริการ
เนื่องจากการดาเนินธุรกิจทุกประเภทในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจสายการบินเป็ นธุรกิจเชิง Customer
Centric คือพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) กาหนดวิธกี ารให้บริการของสายการบิน และความพึงพอใจในการ
บริการเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้ลกู ค้ายังคงใช้บริการอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ คุณภาพการบริการและอัตราความพึงพอใจ
ของลูกค้าจึงเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งสาหรับเพิม่ ยอดรายได้ของสายการบินในปั จจุบนั นอกจากนัน้ ความคุม้ ค่าเงินก็ยงั
เป็ นกลจักรสาคัญที่ลูกค้าพิจารณาในการเลือกสายการบิน ประกอบกับความคาดหวังของผูโ้ ดยสารทีจ่ ะได้รบั การบริการ
ตามความชอบและรสนิยมทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล (Personalized Services/Offers)
บริษทั ฯ มีการประเมินคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) แบบครบวงจร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ตรวจสอบผลิต ภัณฑ์แ ละการบริก ารให้เ ป็ น ไปตามคามั ่นสัญญาการส่ง มอบทีใ่ ห้ไ ว้กบั ลูก ค้า ซึง่ การประเมินมีท งั ้ การ
ประเมิน เชิง รุก จากการตรวจติด ตามคุณ ภาพการบริก ารให้เ ป็ น ไปตามคู่ม อื การปฏิบ ตั งิ าน (Service Operation
Procedure) ด้วยการสุ่มตรวจการปฏิบตั ิง านแบบไม่แจ้ง (Mystery Shopping) และการตรวจติดตามคุณภาพตาม
ข้อตกลงการบริการ (Service Level Agreement) ทีเ่ ป็ นข้อกาหนดร่วมกับหน่ วยงานหลักของแต่ละจุดบริการ รวมถึงการ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทีด่ าเนินการจากหน่ วยงานภายใน (In-house Survey) และการประเมินความพึงพอใจ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการจากหน่ วยงานภายนอก ตลอดจนการสารวจเฉพาะเรื่อง เพื่อมุ่งเน้นในประเด็นที่
ต้องการทราบความต้องการของลูกค้า ทาการสังเคราะห์ร่วมกับการประเมินแบบเชิงรับ คือ การรับข้อมูลป้ อนกลับจาก
ลูกค้า (Customer Feedback) เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่อง (Corrective Action) ให้เป็ นไปตามทีล่ ูกค้า
คาดหวัง ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้จดั ทาโครงการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าประจา และ พัฒนาความเป็ นเลิศด้านก ารบริการ
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ลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทุกจุดบริการมีศกั ยภาพในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทัวโลก
่
เช่น โครงการ System Integration for Customer Service Excellence อีกทัง้
ร่วมจัดตัง้ และขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการบริการ (คพป.) เพื่อปรับปรุงการบริการในทุกจุดบริการ
รวมทัง้ การพัฒนาแผนงานต่างๆของ Service Ring ให้เกิดการพัฒนาการบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้า ซึง่ เป็ นการสนับสนุนเป้ าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ให้กบั บริษทั ฯ อีกด้วย
9. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์
บริษทั ฯ จาเป็ นต้องพึง่ พาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยเฉพาะ
ระบบสารองทีน่ งั ่ (Reservation System) ระบบสนับสนุ นการบริการภาคพืน้ (Ground Services Support System) ระบบ
สนับสนุ นโปรแกรมสะสมไมล์ (Royal Orchid Plus System) ระบบสนับสนุ นการขนส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์ (Cargo
Services System) ระบบสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารการบิน (Flight Operation System) และระบบการขายผ่านอินเทอร์เน็ต
(Internet Sales) โดยหากระบบดังกล่าวถูกคุกคามจากภัยทางไซเบอร์ จนระบบไม่สามารถให้บริการได้ หรือ ข้อมูลชัน้
ความลับ เช่น ข้อมูลลูกค้า ถูกโจรกรรมและนาไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ หรือ ข้อมูลสารสนเทศถูกเปลีย่ นแปลงแก้ไข ก็จะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงและมีนยั สาคัญ ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในแง่ของการสูญเสียรายได้ ชื่อเสียง ความพึงพอใจ
และความเชื่อมันของลู
่
กค้าต่อบริการของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความร้ายแรงและผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ จึงได้กาหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็ นความ
เสีย่ งระดับองค์กร และให้มมี าตรการการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมีการดาเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การป้ องกันและ
ตรวจจับมัลแวร์ทม่ี าจากอินเตอร์เน็ตและอีเมล์ การป้ องกัน และเฝ้ าระวังการโจมตีเครือข่าย การประยุกต์ใช้กรอบการรับมือ
ภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security Framework) โดยได้จดั ทาแผนการปรับปรุงการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber
Security Roadmap) ตามกรอบดังกล่าว เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการรับมือ ซึง่ จะครอบคลุมทัง้ การป้ องกัน (prevent) การ
ตรวจจับ (detect) การรับมือ (response) และการกูค้ นื ระบบ (recover) ในส่วนของมาตรการในการกูค้ นื ระบบ บริษทั ฯได้
จัดให้มเี ครื่องคอมพิวเตอร์สารองเพื่อทางานทดแทน โดยออกแบบการกูค้ นื ตามระดับผลกระทบของระบบนัน้ ๆทีม่ ตี ่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดให้มศี ูนย์คอมพิวเตอร์สองศูนย์ทางานทดแทนกัน แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ทงั ้ สองศูนย์
ตัง้ อยู่บนพื้นที่เดียวกัน เพื่อลดความเสีย่ งจึงได้ทาโครงการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หนึ่งออกไปตัง้ อยู่นอกพื้นที่ ขณะนี้อยู่
ระหว่างเริม่ ดาเนินการตามแผนการปรับปรุงทีว่ างไว้
10. ความเสี่ยงจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จาเป็ นต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบกิจการสาย
การบิน รวมทัง้ กฎระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้อานาจการควบคุมของบริษทั ฯ ดังนัน้ หากมีการเปลีย่ นแปลง
การตีความของกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ และทาให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ อาทิเช่น สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้ กฎหมายเกีย่ วกับการเก็บรักษาข้อมูล
บุคคลซึง่ มีเชือ้ ชาติและถิน่ พานักถาวรในภาคพืน้ ยุโรป (EU) (General Data Protection Regulation : GDPR) เพื่อ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สทิ ธิและเสรีภาพแก่เจ้าของข้อมูล และให้ทุกประเทศสมาชิก EU ใช้มาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกัน กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พ.ค. 2561 และมีบทลงโทษสาหรับธุรกิจทีไ่ ม่
ปฏิบตั ติ ามเป็ นค่าปรับซึง่ มีเพดานค่าปรับทีส่ งู ถึง 20 ล้านยูโรหรือ 4% ของรายได้ทงั ้ ปี ของบริษทั ฯ ขึน้ กับจานวนใดมากกว่า
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าว จึงได้จดั ตัง้ คณะทางานเพื่อศึกษา ประเมินผลกระทบ
และจัดทาแผนการปรับปรุงให้เป็ นไปตาม GDPR

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 6

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

11. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุน้ ในบริษัทฯ ร้อยละ 53.16 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทาให้กระทรวงการคลังสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ

4.1 สิ นทรัพย์หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หน่ วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภท

เครื่องบินและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์
เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

48,309.27
113,219.84

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

9,592.00

เครื่องมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

2,827.74

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง

14,153.76

รวม

188,102.61

ลักษณะสาคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครือ่ งบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงานจานวน 100 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินที่
ปลดระวางและอยู่ระหว่างดาเนินการขายจานวน 21 ลา รวมเป็ นเครื่องบินทัง้ หมดจานวน 121 ลา แบ่งเป็ น
เครื่องบินที่เป็ นสินทรัพย์ของบริษทั ฯ จานวน 50 ลา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease)
จานวน 35 ลา และเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่ าดาเนินงาน (Operating Lease) จานวน 36 ลา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิน (Financial
Lease)

เครื่องบินภายใต้
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน
(Operating
Lease)

เครื่องบินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน ณ
31 ธันวาคม 2560

จานวน
ประเภทเครื่องบิน
(ลา)

อายุ
เฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

โบอิง้ 747-400

12

20.3

12

-

-

10

โบอิง้ 777-300

6

18.1

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200ER

6

10.8

1

5

-

6

โบอิง้ 777-200

6

21.0

6

-

-

6

โบอิง้ 737-400

5

25.7

5

-

-

2

โบอิง้ 777-300ER

14

4.0

-

6

8

14

โบอิง้ 787-8

6

3.0

-

-

6

6

โบอิง้ 787-9

2

0.2

2

2

แอร์บสั 380-800

6

4.7

2

4

-

6

แอร์บสั 350-900

7

0.7

-

2

5

7

แอร์บสั 340-600

6

11.8

6

-

-

-

แอร์บสั 340-500

3

12.1

3

-

-

-

แอร์บสั 330-300

21

10.8

8

13

-

15

แอร์บสั 320-200

20

4.0

-

5

15

20

แอร์บสั 300-600R

1

24.8

1

-

-

-

รวม

121

10.1

50

35

36

100

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-200ER

โบอิง้ 777-300ER

แอร์บสั A330-300

จานวน
(ลา)

5

6

13

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

โบอิง้ 777-200ER # 1

2 พ.ย. 2561

0.8

1.8

367.31

697.27

โบอิง้ 777-200ER # 2

8 พ.ย. 2561

0.9

1.9

367.93

698.44

โบอิง้ 777-200ER # 3

8 พ.ย. 2561

0.9

1.9

367.93

698.44

โบอิง้ 777-200ER # 4

15 พ.ย. 2561

0.9

1.9

370.78

703.85

โบอิง้ 777-200ER # 5

24 ธ.ค. 2560

-

1.0

-

241.70

โบอิง้ 777-200ER # 6

29 เม.ย. 2561

0.3

1.3

75.11

331.40

โบอิง้ 777-300ER # 14

21 ม.ค. 2569

8.1

9.1

2,872.91

3,157.10

โบอิง้ 777-300ER # 15

10 ก.ค. 2569

8.5

9.5

3,424.46

3,694.01

โบอิง้ 777-300ER # 16

27 ส.ค. 2569

8.7

9.7

3,430.55

3,700.58

โบอิง้ 777-300ER # 17

20 ม.ค. 2570

9.1

10.1

4,147.08

4,448.71

โบอิง้ 777-300ER # 18

22 มิ.ย. 2570

9.5

10.5

4,165.85

5,046.65

โบอิง้ 777-300ER # 19

28 ก.ย. 2570

9.7

10.7

4,270.18

5,160.41

แอร์บสั 330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

2.1

4.1

506.15

702.43

แอร์บสั 330-300 # 16

23 มิ.ย. 2563

2.5

4.5

509.55

690.19

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A380-800

จานวน
(ลา)

4

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
มากสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

แอร์บสั 330-300 # 17

23 มิ.ย. 2563

2.5

4.5

505.18

684.28

แอร์บสั 330-300 # 18

23 มิ.ย. 2563

2.5

4.5

504.36

683.17

แอร์บสั 330-300 # 19

29 ก.ย. 2563

2.7

4.8

591.45

782.62

แอร์บสั 330-300 # 20

29 ก.ย. 2563

2.7

4.8

594.73

786.95

แอร์บสั 330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

5.9

6.9

1,363.84

1,516.12

แอร์บสั 330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

5.9

6.9

1,401.76

1,558.19

แอร์บสั 330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

6.2

7.2

1,254.20

1,329.79

แอร์บสั 330-300 # 24

18 ก.ย. 2570

9.7

10.7

1,448.00

1,634.84

แอร์บสั 330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

9.8

10.8

1,485.09

1,689.31

แอร์บสั 330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

10.0

11.0

1,350.94

1,549.79

แอร์บสั 330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

10.3

11.3

1,460.29

1,661.49

แอร์บสั 380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

6.7

7.7

2,707.21

3,277.86

แอร์บสั 380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

6.9

7.9

2,969.11

3,578.91

แอร์บสั 380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

7.0

8.0

3,667.88

4,036.74

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A320-200

แอร์บสั A350-900

รวม

จานวน
(ลา)

5

2

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในประเทศและ
ภูมภิ าค

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

แอร์บสั 380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

7.2

8.2

3,996.14

4,382.68

แอร์บสั 320-200 # 16

16 ต.ค. 2569

8.8

9.8

864.68

1,041.91

แอร์บสั 320-200 # 17

03 ธ.ค. 2569

8.9

9.9

864.75

1,041.97

แอร์บสั 320-200 # 18

20 ม.ค. 2570

9.1

10.1

893.14

945.38

แอร์บสั 320-200 # 19

08 ต.ค. 2570

9.8

10.8

1,116.46

1,298.84

แอร์บสั 320-200 # 20

05 พ.ย. 2570

9.9

10.9

1,116.50

1,298.78

แอร์บสั 350-900 # 3

21 เม.ย. 2572

11.3

-

3,667.74

-

แอร์บสั 350-900 # 4

14 มิ.ย. 2572

11.5

-

3,817.48

-

62,516.72

64,750.80

35

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

29 ก.ย. 2559

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

-

0.7

-

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559

โบอิง้ 777-200

-

เส้นทางบินในภูมภิ าค

โบอิง้ 777-200 # 6

โบอิง้ 777-300ER

8

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินข้ามทวีป

โบอิง้ 777-300ER # 6

2 ส.ค. 2567

6.6

7.6

3,265.85

3,960.66

โบอิง้ 777-300ER # 7

30 ต.ค. 2567

6.8

7.8

3,358.28

4,062.85

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2567

7.2

8.2

3,598.47

4,319.46

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

7.3

8.3

3,646.48

4,371.57

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

7.4

8.4

3,746.19

4,478.66

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

7.6

8.6

3,797.41

4,531.94

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

7.7

8.7

3,845.52

4,584.54

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

7.8

8.8

3,943.04

4,690.55

โบอิง้ 787-8 # 1

16 ก.ค. 2569

8.5

9.5

3,822.86

4,683.03

โบอิง้ 787-8 # 2

15 ก.ย. 2569

8.7

9.7

3,903.13

4,771.69

โบอิง้ 787-8 # 3

29 ต.ค. 2569

8.8

9.8

3,941.02

4,813.26

โบอิง้ 787-8 # 4

9 ธ.ค. 2569

8.9

9.9

4,025.93

4,907.54

โบอิง้ 787-8

6

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าคและ
บินข้ามทวีป

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

2.98

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 787-9

แอร์บสั 330-300

แอร์บสั 350-900

จานวน
(ลา)

2

-

5

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

โบอิง้ 787-8 # 5

17 เม.ย. 2570

9.3

10.3

4,225.58

5,132.19

โบอิง้ 787-8 # 6

7 ส.ค. 2570

9.6

10.6

4,405.09

5,332.05

โบอิง้ 787-9 # 1

14 ก.ย.2572

11.7

-

6,898.24

-

โบอิง้ 787-9 # 2

30 ต.ค.2572

11.8

-

6,958.21

-

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ แอร์บสั 330-300 # 9
เส้นทางบินในภูมภิ าค
แอร์บสั 330-300 # 11

31 ก.ค. 2560

-

1.6

-

118.09

2)

31 ก.ค. 2560

-

1.6

-

132.85

2)

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาด
ใหญ่สาหรับเส้นทางบิน
ข้ามทวีป

แอร์บสั 350-900 # 1

29 ส.ค. 2571

10.7

11.7

6,258.52

7,314.95

แอร์บสั 350-900 # 2

11 ต.ค. 2571

10.8

12.0

6,291.19

7,342.65

แอร์บสั 350-900 # 5

13 ก.ค. 2572

11.5

-

6,143.79

-

แอร์บสั 350-900 # 6

31 ส.ค. 2572

11.7

-

6,207.18

-

แอร์บสั 350-900 # 7

22 ก.ย. 2572

11.7

-

6,268.99

-

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าคและ
บินข้ามทวีป

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

แอร์บสั 320-200

15

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559

เครื่องบินพิสยั ใกล้สาหรับ แอร์บสั 320-200 # 1
เส้นทางบินภายในประเทศ
แอร์บสั 320-200 # 2
และภูมภิ าค

29 มิ.ย. 2567

6.5

7.5

679.49

821.65

8 ส.ค. 2567

6.6

7.6

699.77

843.28

แอร์บสั 320-200 # 3

17 ส.ค. 2567

6.6

7.6

705.79

850.47

แอร์บสั 320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

6.7

7.7

715.42

861.30

แอร์บสั 320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

7.1

8.1

758.56

906.53

แอร์บสั 320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

7.2

8.2

779.45

929.22

แอร์บสั 320-200 # 7

23 ต.ค. 2562

1.8

2.8

191.35

317.99

แอร์บสั 320-200 # 8

29 ต.ค. 2562

1.8

2.8

191.35

317.99

แอร์บสั 320-200 # 9

19 พ.ย. 2562

1.9

2.9

200.89

328.38

แอร์บสั 320-200 # 10

4 ธ.ค. 2562

1.9

2.9

210.76

339.09

แอร์บสั 320-200 # 11

31 ม.ค. 2563

2.1

3.1

220.58

349.48

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

รวม

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

แอร์บสั 320-200 # 12

18 ก.พ. 2563

2.1

3.1

230.27

360.03

แอร์บสั 320-200 # 13

20 พ.ค. 2563

2.4

3.4

259.47

391.45

แอร์บสั 320-200 # 14

20 มิ.ย. 2563

2.5

3.5

270.09

402.84

แอร์บสั 320-200 # 15

26 ก.ย. 2563

2.7

3.7

300.56

435.48

104,964.77

88,006.69

36

หมายเหตุ :
1)
ภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า ซึง่ ตามสัญญากาหนดไว้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ คานวณเป็นมูลค่าสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
2)

บริษทั ฯ แสดงความจานงขอใช้สทิ ธิยกเลิกสัญญาเช่าดาเนินงานล่วงหน้า 1 ปีก่อนสิ้นสุดสัญญา

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 9

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญประเภทเครือ่ งหมายการค้าที่ยงั ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 17 มี.ค. 2524
ต่ออายุลงวันที่ 16 มี.ค. 2554
สิน้ สุดวันที่ 16 มี.ค. 2564

1. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 สินค้ากระดาษหัวจดหมาย นิตยสาร

2. รูปแบบตราสัญลักษณ์บริษทั ฯ

 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารด าเนิ น กิ จ การโรงแรม จั ด หาที่ พ ั ก อาศั ย
จองโรงแรม การจัดอาหารและบริการ
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน

3. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ (ใหม่)

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม ต่ออายุลงวันที่ 2 ต.ค. 2560
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2570
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
 บริ ก ารขนส่ ง ทางบกและอากาศ จัด ทัว ร์ ตัว แทน
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ

4. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย (ใหม่)

 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
จาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้เช่าคลังสินค้า
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 2 ต.ค. 2560
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2570

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริ ก ารด าเนิ น กิ จ การโรงแรม จั ด หาที่ พ ั ก อาศั ย
จองโรงแรม การจัดอาหารและบริการ

6. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารด าเนิ น กิ จ การโรงแรม จั ด หาที่ พ ั ก อาศั ย
จองโรงแรม การจัดอาหารและบริการ

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น

 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สแน็คบาร์

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2539
ต่ออายุลงวันที่ 19 มี.ค. 2559
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2569

 บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

จด ณ วันที่ 13 ก.พ. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 29 พ.ค. 2560
สิน้ สุดวันที่ 12 ก.พ. 2570

Puff & Pie

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery
delight

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
9. ตราสัญลักษณ์

สาหรับสิ นค้า/บริการ
 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

Eurng Luang

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน
จด ณ วันที่ 6 ม.ค. 2553
ต่ออายุลงวันที่ 23 มิ.ย. 2554
สิน้ สุดวันที่ 5 ม.ค. 2563

10. ตราสัญลักษณ์โครงการ
ไมล์สร้างบุญ

 บริการโปรแกรมพิเศษส่งเสริมการเดินทางโบนัสไมล์ จด ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2550
ต่ออายุลงวันที่ 2 ต.ค. 2560
สะสม
สิน้ สุดวันที่ 5 มิ.ย. 2570

11. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน ต่ออายุลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2567
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ั ก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการ อาหารและเครื่องดื่ม

12. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาไทย

จด ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2547
 บริการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องบิน
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัด ทัวร์ ตัวแทน ต่ออายุลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ งบิ น ให้ เ ช่ า คลัง สิน ค้ า สิน้ สุดวันที่ 31 พ.ค. 2567
รับฝากสินค้า รับจ้างขนของ รับฝากของ
 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการ อาหารและเครื่องดื่ม

13. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Thai Shop

 บริการจัดการขายสินค้า

ส่วนที่ 1-4 หน้า 12

จด ณ วันที่ 1 มี.ค. 2543
ต่ออายุในวันที่ 10 ก.พ. 2553
สิน้ สุดวันที่ 29 ก.พ. 2563

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
14. ตราสัญลักษณ์
Royal Orchid Holidays
15. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน

 บริการจัดหาทีพ่ กั อาศัย จองโรงแรม
 บริการจัดทัวร์ ตัวแทนจาหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
สิน้ สุดวันที่ 19 ต.ค. 2566
จด ณ วันที่ 15 ส.ค. 2545
ต่ออายุลงวันที่ 21 ส.ค. 2555
สิน้ สุดวันที่ 14 ส.ค. 2565

 บริการผลิตรายการโทรทัศน์

การบินไทยไขจักรวาล
16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

17. ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
อากาศ
 บัตรพิมพ์ทาด้วยพลาสติก ใบปลิวใช้กบั การบริการ
สายการบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้
กับการบริการสายการบิน คูปองใช้กบั สายการบิน
จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
 บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางอากาศ บริ ก ารขนส่ ง
ทรัพย์สนิ ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ
บริก ารส ารองและจองที่เ พื่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว
บริการจัดการเพื่อการเดินทางท่องเทีย่ ว บริการจอดรถ
บริก ารส ารองและจองที่ เพื่อ การเดิน ทางทางเรือ
บริ ก ารจัด การเพื่อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วทางเรื อ
บริ ก ารดึ ง มาใช้ แ ละเก็ บ รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ทาง
คอมพิวเตอร์ทเ่ี กีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง
อากาศ
 บัต รพิม พ์ท าด้ว ยพลาสติก ใบปลิวใช้ ก ับ การบริก าร
สาย การบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋ว
ใช้กบั การบริการสายการบิน คูปองใช้กบั การบริการ
สายการบิน จดหมายข่าวทีเ่ กีย่ วกับการเดินทาง
 บริ ก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสารทางอากาศ บริ ก ารขนส่ ง
ทรัพย์สนิ ทางอากาศ บริการขนส่งไปรษณียท์ างอากาศ
บริก ารส ารองและจองที่เ พื่อ การเดิน ทางท่ อ งเที่ย ว
บริการจัดการเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว บริการสารอง
และจองที่เพื่อการเดินทางทางเรือ และการจัดการเพื่อ
การเดินทางท่อ งเที่ยวทางเรือ บริการจอดรถ บริการ
ดึงมาใช้และเก็บรายละเอียดข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ท่ี
เกีย่ วกับการขนส่ง
 บริการจองโรงแรม
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จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุลงวันที่ 30 มี.ค. 2550
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560
(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุ)

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ต่ออายุลงวันที่ 30 มี.ค. 2550
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2560
(อยูร่ ะหว่างดาเนินการต่อ
อายุ)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

18. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

19. ตราสัญลักษณ์
THAI Shop

 บริการนาสินค้าหลายชนิดมารวมกัน เพื่อความสะดวก จด ณ วันที่ 27 ม.ค. 2553
ต่ออายุลงวันที่ 21 มิ.ย. 2554
ของผูซ้ อ้ื
สิน้ สุดวันที่ 26 ม.ค. 2563

20. ตราสัญลักษณ์
THAI TGGS

 บริการผูโ้ ดยสารก่อนและหลังบิน

21. ตราสัญลักษณ์
Puff & Pie

 สินค้าขนมปั ง ขนมพั ๊ฟ ขนมพาย
 บริการการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

22. ตราสัญลักษณ์
ROYAL ORCHID PLUS

 บริการสมาชิกของบริษทั ทัง้ ก่อนและหลังการเดินทาง จด ณ วันที่16 ก.พ. 2558
สิน้ สุดวันที่ 15 ก.พ. 2568
ขนส่งทางอากาศ

จด ณ วันที่ 27 ต.ค. 2549
ต่ออายุลงวันที่ 26 ต.ค. 2559
สิน้ สุดวันที่ 26 ต.ค. 2569

จด ณ วันที่ 11 ต.ค. 2555
ต่ออายุลงวันที่ 22 เม.ย. 2557

สิน้ สุดวันที่ 10 ต.ค. 2565
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จด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557
ต่ออายุลงวันที่ 26 มี.ค. 2558
สิน้ สุดวันที่ 29 ก.ย. 2567

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาลงทุนในกิจการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วพันกับบริษทั ฯ โดยมีจานวนเงินลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กบั บริษทั ฯ บริษทั ฯ จะลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 50 หรือลงทุนในลักษณะที่ทาให้บริษทั ฯ มีอานาจควบคุมในบริษัทนัน้ ซึง่ บริษทั เหล่านัน้ จะถือ เป็ นบริษัท
ย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จากัด บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด และบริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนใน
กิจการอื่นๆ ซึง่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อาจพิจารณา
ทบทวนการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ใน
อนาคต

ส่วนที่ 1-4 หน้า 15

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้ อพิ พ าททางกฎหมายทัว่ ไปที่ มิได้ เกี่ ยวเนื่ องกับกฎหมายว่ าด้ วยการป้ องกันการผูกขาดและการกี ดกัน
ทางการค้า (Antitrust)
บริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ยไม่ม ีข ้อ พิพ าททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่ อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ หรือ
บริษัท ย่อ ยที่ม ีจานวนสูง กว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษทั ฯ เป็ นจาเลย
ในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
จานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

คดีพพิ าทแรงงาน

29

188.35

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

55

785.66

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ประเภทคดี

สถานะปัจจุบนั

ข้อพิ พาทที่ เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา
บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผู้โดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้ องร้อง ประกอบด้วยการ
ฟ้ องร้องโดยผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ ้องรับผิด
ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับผูใ้ ช้ บริการ การจ่ายค่าปรับแก่หน่ วยงาน
ของรัฐ และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่ าวมิได้กระทาต่ อบริษัทฯ เพีย งรายเดียวเท่านัน้ แต่ ยงั มีการ
กล่าวหาและฟ้ องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินทีไ่ ด้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ยังคงมีขอ้ พิพาทกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ถูกดาเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องในกรณี
เกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้ องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหาว่า
บริษทั ฯ ร่วมกับสายการบินอื่นๆ กาหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ สาหรับความคืบหน้า
คดีละเมิดกฎหมายป้ องกันการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรม (Antitrust) ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

1. กรณี บริษทั ฯ ถูกสายการบิ น British Airways ซึ่งเป็ นจาเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศอังกฤษร้อง
ขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือจากทนายความในประเทศอังกฤษของสายการบิน British
Airways แจ้งว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 สายการบิน British Airways ซึง่ เป็ นจาเลยในคดี Civil Case ในประเทศอังกฤษ และ
ถูกฟ้ องให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกาหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในช่วงระหว่างปี
2542 - 2550 ได้ย่นื คาร้องต่อศาลขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ สายการบินอื่นๆ จานวน 18 ราย รวมทัง้ บริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่ใช่ค่คู วาม
หลักในคดี คดีอยู่ในระหว่างการแสวงหาพยานหลักฐาน (Disclosure)
2. กรณี บริษทั ฯ ถูกฟ้ องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งเรื่องนี้จากสานักงานสาขาของบริษัทฯ ในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีว่า กลุ่มบริษทั แอลจี ได้แก่ LG Chemical, LG Electronics, LG Display และ LG Life Science ได้ย่นื ฟ้ องคดีแพ่งต่อ
สายการบินจานวน 12 ราย รวมทัง้ บริษทั ฯ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการร่วมกันกาหนด
ราคา Fuel Surcharge ระหว่างสายการบินต่างๆ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550 โดยกลุ่มบริษทั แอลจีได้ระบุจานวน
ทุนทรัพย์ในคาฟ้ องเป็ นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบีย้ หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท และได้สงวนสิทธิในการ
์
แก้ไ ขคาฟ้ อ งเพื่อ เพิม่ เติมจานวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัท แอลจีสามารถพิสูจน์ได้ใ นภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่า ง
การพิจารณาของศาล
3. กรณี บริษทั ฯ ถูกสายการบิ น British Airways สายการบิ น Lufthansa และสายการบิ น KLM-AF ซึ่งเป็ น
จาเลยในคดี Cargo Civil Case ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2558 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ (Contribution Claim) จากสายการบิน
British Airways สายการบิน Deutsche Lufthansa และ Lufthansa Cargo A.G. (รวมเรียกว่า “Lufthansa”) และสายการบิน
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Martin Air Holland N.V.. Societe Air France S.A. (รวมเรียกว่า “KLM-AF”)
โดยสายการบินเหล่านี้ได้ย่นื คาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน จากกรณีทก่ี ลุ่มโจทก์ได้
ฟ้ องสายการบินBritish Airways, Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines และ Singapore Airlines Cargo (รวมเรียกว่า
“Singapore Airlines”) เป็ นจาเลย ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบินเหล่านี้ได้ร่วมกันกาหนดราคา
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (คดีหลัก) อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักด้วย หลังจากนัน้ สายการบิน British
Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines และ Qantas Airways ซึง่ เป็ นคู่ความในคดี
Contribution Claim ได้ย่นื คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบี้ยต่อบริษทั ฯ เพิม่ เติมเป็ นอีกคดีหนึ่งต่อจากคดีContribution Claim ข้างต้น
(หรือเรียกว่า Sub Contribution Claim) และบริษทั ฯ ก็ได้ย่นื คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ในลักษณะ Sub Contribution Claim นี้ต่อ
ทุกสายการบินเช่นกันเพื่อเป็ นการสงวนสิทธิของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การฟ้ องคดีแบบ Contribution Claim และ Sub Contribution
Claim เป็ นการฟ้ องคดีเพื่อรักษาสิทธิในกรณีทศ่ี าลมีคาสังให้
่ แต่ละสายการบิน ชาระค่าเสียหายเกินสัดส่วนทางการตลาดของ
ตนเท่านัน้ ไม่ใช่การฟ้ องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิม่ เติมแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ (Contribution
Claim) จากสายการบิน British Airways, Lufthansa และ KLM-AF โดยสายการบินเหล่านี้ได้ย่นื คาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ และ
สายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบินจากกรณีทม่ี โี จทก์กลุ่มใหม่ ได้ฟ้องสายการบิน British Airways, Lufthansa, KLM-AF
และ Singapore Airlines เป็ นจาเลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตามข้อกล่าวหาลักษณะเดียวกันกับคดีหลักคดีแรก ซึ่ง
บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักนี้แต่อย่างใด ขณะนี้ทุกคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล”

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ชื่อภาษาอังกฤษเป็ น
ชื่อย่อ THAI
ประเภทธุรกิจ
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
Home Page
โทรศัพท์
THAI Contact Center
Cargo Contact Center
Royal Orchid Holiday

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
THAI
บริการขนส่งทางอากาศและกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
0107537001757
www.thaiairways.com
+66 2545 1000, +66 2025 1000
+66 2356 1111
+66 2137 4200
+66 2356 2888

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชาระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ข้อมูลนิ ติบคุ คลที่ บริ ษทั ฯ ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 10

ชื่อบริษทั

ประเภทธุรกิ จ

ชนิ ดของ
หุ้น

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
บริการด้านคอมพิวเตอร์
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
สาหรับการสารองทีน่ งั ่
กรุงเทพมหานคร 10900
โดยสารและบริการเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9191
อื่นๆ ให้กบั ตัวแทนจาหน่าย
บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทาง
สามัญ
183 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
อากาศ
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678 โทรสาร 0-2228-6944
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
บริหารจัดการเรือ่ งบุคลากร
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
ให้กบั บริษทั ฯ
บุรมิ สิทธิ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-1267 โทรสาร 0-2545-1535
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริการฝึกอบรมด้านการบิน
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
บุรมิ สิทธิ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2545-4603 โทรสาร 0-2545-4602
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด
บริการท่องเทีย่ วและ
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กิจกรรมท่องเทีย่ ว
บุรมิ สิทธิ
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2356-2888 โทรสาร 0-2288-7158
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและ
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
สินค้า
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2118-8888 โทรสาร 0-2117-8895
บริษัท ดอนเมือ ง อิน เตอร์ เ นชัน่ แนลแอร์พ อร์ ต โรงแรมและร้านอาหาร
สามัญ
โฮเต็ล จากัด
333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2566-1020-1 โทรสาร 0-2566-1941
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
ครัวการบิน
สามัญ
10/3 หมู่ 6 ถนนสนามบิน ตาบลไม้ขาว
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ (076) 327-497-502
โทรสาร (076) 327-123-4

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 2

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

15.00

55.00

2,272.00

21.80

0.98
1.02

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

0.98
1.02

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

0.49
0.51

ถือหุน้ ผ่านบริษทั
วิงสแปนเซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอานาจควบคุม)

1,800.00

100.00

120.00

40.00

100.00

30.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

แบบ 56-1

ชนิ ดของ
หุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

โรงแรม และร้านอาหาร

สามัญ

937.50

24.00

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

637.50

22.59

โรงแรมและร้านอาหาร

สามัญ

1,017.78

30.00

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2266-0123 โทรสาร 0-2236-6646
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมืองเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900 โทรสาร 0-2834-8999
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
หมู่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46 โทรสาร 0-2131-1189

บุคคลอ้ำงอิ ง
บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผูส้ อบบัญชี

สถำนที่ติดต่อ

ประเภทหลักทรัพย์
หุน้ สามัญ

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000 ต่อ 2405
โทรสาร 0-2618-5783

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

บุคคลอ้ำงอิ ง
นายทะเบียนหุน้ กู้

ประเภทหลักทรัพย์

สถำนที่ติดต่อ

ครัง้ ที่ 1/2555
ครัง้ ที่ 1/2556
ครัง้ ที่ 2/2556
ครัง้ ที่ 1/2557

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์และกองทุน ชัน้ 5 A
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2299-1824-5, 0-2299-1536
โทรสาร 0-2242-3270
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฎิบตั กิ ารตลาดทุนตลาดเงินและการชาระเงิน
ชัน้ 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7503-4 โทรสาร 0-2626-7543
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชัน้ AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4788 โทรสาร 0-2683-1389

ครัง้ ที่ 1/2554
ครัง้ ที่ 2/2555

ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

แบบ 56-1

ครัง้ ที่ 3/2555
ครัง้ ที่ 2/2557
ครัง้ ที่ 1/2558
ครัง้ ที่ 2/2558
ครัง้ ที่ 1/2559
ครัง้ ที่ 1/2560
ครัง้ ที่ 1/2554

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารตลาดทุนตลาดเงินและการชาระเงิน
ชัน้ 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพ ท์ 0-2626-7591,0-2626-7508
โทรสาร 0-2626-7543

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วดังนี้
ทุนจดทะเบียน 2,698,900,950 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 26,989,009,500 บาท
ทุนชาระแล้ว 2,182,771,917 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท รวมมูลค่า 21,827,719,170 บาท
7.2 รายชื่อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก พร้อมทัง้ จานวนหุน้ ทีถ่ อื และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
มีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วน
จานวนหุ้น
ลาดับที่
ชื่อผู้ถือหุ้น
การถือหุ้น
สามัญ
(ร้อยละ)
1

กระทรวงการคลัง

1,113,931,061

51.03

2

กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

3

กองทุนรวม วายุภกั ษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)

165,037,582

7.56

4

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

59,897,356

2.74

5
6
7

ธนาคาร ออมสิน
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

46,409,885
17,580,944
17,281,400

2.13
0.81
0.79

8

นายวิชยั คณาธนะวนิชย์

13,225,500

0.61

9

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

12,943,100

0.59

10

CHASE NOMINEES LIMITED

12,396,271

0.57

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

559,031,236

25.611

ยอดรวมทุนชาระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ไทย

2,055,672,408

94.18

127,099,509

5.82

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว

กระทรวงการคลังและธนาคารออมสิน ถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 53.16 ของหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ฯ ทาให้บริษทั ฯ มีฐานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อบริษทั ฯ ในการทาธุรกรรมบางประเภท ได้แก่
1. บริษทั ฯ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดาเนินการลงทุนขนาดใหญ่
2. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
หุ้นกู้ของบริษทั ฯ
ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีหนุ้ กูใ้ นสกุลเงินบาทเสนอขายให้แก่นกั ลงทุน จาแนกตามรายละเอียดหุน้ กู้ ดังนี้
 หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และมีผแู้ ทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ หุ้นกู้ ครัง้ ที่ 1/2554
 หุ้นกู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผู้ลงทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุช่อื ผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ได้แก่ หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2552
 หุน้ กูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุน
รายใหญ่ ได้แก่ หุน้ กู้ 1/2555, 2/2555, 3/2555,1/2556, 2/2556, 1/2557, 2/2557,1/2558,2/2558,1/2559 และ 1/2560
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ยี งั ไม่ครบกาหนดไถ่ ถ อนจานวนทัง้ สิ้น 62,100 ล้า นบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วงเงิ น
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

งวดการจ่าย
ดอกเบีย้
(เดือน)

อายุ (ปี )

วันออกหุ้นกู้

1/2552 ชุดที่ 4

3,600

6.00

3

10

20 มกราคม 2552

1/2554 ชุดที่ 1

1,555

ปี ท่ี 1-3 ร้อยละ 4.00
ปี ท่ี 4-6 ร้อยละ 4.5
ปี ท่ี 7 ร้อยละ 5.25

6

7

13 พฤษภาคม 2554

13 พฤษภาคม 2561

A

1/2554 ชุดที่ 2

833

6

10

13 พฤษภาคม 2554

13 พฤษภาคม 2564

A

1/2554 ชุดที่ 4
1/2554 ชุดที่ 5
1/2555 ชุดที่ 1
1/2555 ชุดที่ 2
2/2555
3/2555 ชุดที่ 2
3/2555 ชุดที่ 3
1/2556
2/2556 ชุดที่ 1
2/2556 ชุดที่ 2
2/2556 ชุดที่ 3
1/2557 ชุดที่ 1
1/2557 ชุดที่ 2
1/2557 ชุดที่ 3
2/2557 ชุดที่ 1
2/2557 ชุดที่ 2

1,445
2,167
1,000
2,000
1,500
1,500
1,500
5,000
1,250
1,250
1,500
1,200
1,000
1,000
1,230
1,340

ปี ท่ี 1-4 ร้อยละ 4.25
ปี ท่ี 5-8 ร้อยละ 4.75
ปี ท่ี 9-10 ร้อยละ 5.35
4.36
4.62
4.41
4.75
4.98
4.70
4.90
4.18
4.58
4.88
5.16
4.71
5.14
5.58
4.46
4.76

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
10
7
10
12
7
10
5
5
7
10
5
7
10
5
7

13 พฤษภาคม 2554
13 พฤษภาคม 2554
16 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
23 มีนาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
16 พฤษภาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557

13 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม 2564
16 กุมภาพันธ์ 2562
16 กุมภาพันธ์ 2565
23 มีนาคม 2567
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2565
16 พฤษภาคม 2561
30 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม 2563
30 สิงหาคม 2566
7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2564

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

หุ้นกู้ ครัง้ ที่

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 2

วันไถ่ถอน
20 มกราคม 2562

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *
ยกเว้นการจัดอันดับ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

หุน้ กู้ ครัง้ ที่
2/2557 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 2
1/2558 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 4
2/2558 ชุดที่ 1
2/2558 ชุดที่ 2
2/2558 ชุดที่ 3
2/2558 ชุดที่ 4
1/2559 ชุดที่ 1
1/2559 ชุดที่ 2
1/2559 ชุดที่ 3
1/2559 ชุดที่ 4
1/2559 ชุดที่ 5
1/2560 ชุดที่ 1
1/2560 ชุดที่ 2
1/2560 ชุดที่ 3
1/2560 ชุดที่ 4
1/2560 ชุดที่ 5

วงเงิ น
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

1,430
1,500
2,000
2,300
1,000
1,500
2,500
3,000
500
500
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000

4.98
4.32
4.62
4.92
3.46
4.14
4.44
4.74
2.97
3.45
3.66
4.35
4.66
2.74
3.06
3.57
4.04
4.68

งวดการจ่าย
ดอกเบีย้
(เดือน)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

แบบ 56-1

อายุ (ปี )
10
5
7
10
3
5
7
10
3
5
7
10
12
3
5
7
10
15

วันออกหุ้นกู้
26 ธันวาคม 2557
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560

วันไถ่ถอน
26 ธันวาคม2567
30 เมษายน 2563
30 เมษายน2565
30 เมษายน 2568
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2565
30 กันยายน 2568
23 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2566
23 ธันวาคม 2569
23 ธันวาคม 2571
23 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2565
23 มิถุนายน 2567
23 มิถุนายน 2570
23 มิถุนายน 2575

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

หมายเหตุ: * อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที ่ 13 มิถุนายน 2560

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ในอัตราไม่ต่ า กว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิก่อนผลกาไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ จากงบการเงินรวม ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึน้ อยู่กบั แผนการลงทุน ความ
จาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีแ่ ตกต่างไปจาก
นโยบายที่กาหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปั นผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น สมควร เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีม ติ
เห็นชอบการจ่ายหรืองดจ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้วจะต้องนาเสนอขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นต่อไป
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ห้า มมิใ ห้บ ริษัท มหาชนจ่ ายเงิน ปั น ผล หากยัง มีย อดขาดทุ น
สะสมอยู่ แม้ว่าบริษทั นัน้ จะมีกาไรในปี นัน้ ก็ตาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่า บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิป ระจ าปี ห ักด้วยยอดเงิน ขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้า มี) จนกว่ าทุน สารองนี้จ ะมีจ านวนไม่น้ อยกว่าร้อยละ 10 ของทุ น
จดทะเบียนของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมีการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
4. นางปรารถนา มงคลกุล
5. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
7. นายพินิจ พัวพันธ์
8. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์
10. นายสมชัย สัจจพงษ์
11. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั

(1)

(2)

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ /
จานวนครัง้ ที่มีการประชุม
ขณะดารงตาแหน่ ง (ครัง้ )

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

หมายเหตุ: (1) ไม่มกี รรมการท่านใดถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ
(2) ระบุเฉพาะ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ปกติ
(3) ช่วงระยะเวลาการดารงตาแหน่งระบุเฉพาะวาระปั จจุบนั

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 1

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

ช่วงระยะเวลา

(3)

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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

8.2 เจ้าหน้ าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(1) จานวนทัง้ สิน้ 11 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

(1)

1. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
2. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
3. นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
4.
5.
6.
7.
8.

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
นางภัครา เรืองสิรเดโช
นายดนุช บุนนาค
นางสุวมิ ล บัวเลิศ

9. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
10. นายอริชยั นุ่มลมุล
11. นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง

ตาแหน่ ง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รักษาการ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รักษาการ ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
ทีป่ รึกษา กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (2)
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ทัวไป
่
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล

หมายเหตุ :
(1)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
(2)
ระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ชุดย่อย และเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ตามโครงสร้างสายการบริหารงาน ดังนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ (1)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการใหญ่

ทีป่ รึกษากรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
(2)
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานนโยบายฯ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

สายทรัพยากรบุคคลและ
บริหารทัวไป
่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายรายได้เสริมองค์กร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

*

คณะกรรมการบริ หารหน่ วยธุรกิ จ

หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
ฝ่ ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายครัวการบิน

ฝ่ ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

สายการพาณิชย์
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )
ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์

สายบริหารงานกฎหมาย
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)

(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
)
กรรมการผูจ้ ดั การ

(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

หมายเหตุ :
(ระดับผูอ้ าหนดค่
ำนวยกำรใหญ่
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและก
าตอบแทน) คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และคณะกรรมการอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย
(2) คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยาม ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 3
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แบบ 56-1

8.3 เลขานุการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทและหน้ าที่ของเลขานุ การบริษัทฯ และได้ปฏิบ ัติตาม
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้
มีเลขานุ การบริษทั เพื่อทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการในนามบริษทั หรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้
นางสุวมิ ล บัวเลิศ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุ การบริษทั ฯ เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษทั ฯ มติคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ หน้าที่
ของเลขานุการบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 มีดงั นี้
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
1.3 หนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในกาหนดเวลาของกฎหมาย
1.4 รายงานประจาปี ของบริษทั ฯ
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในระหว่างปี 2560 หน้ าที่อื่นของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เลขานุ การคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ
เลขานุ การฝ่ ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ เลขานุ การคณะกรรมการบริหารหน่ วยธุรกิจ เลขานุ การคณะกรรมการกากับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ และเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
2. อานวยการการประชุมของฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้ นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน
กาหนดเวลาของกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งมติทเ่ี กีย่ วข้องหากจาเป็ น และติดตามการดาเนินการตามมติทป่ี ระชุม
3. กากับดูแลการดาเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. กากับดูแลให้บริษทั ฯ และกรรมการบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ และบริษทั จดทะเบียน รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน
5. กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีการดาเนินงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และข้อ
พึง ปฏิบตั ิของหน่ ว ยงานกากับ ดูแ ลต่ างๆ เช่ น กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันทีท่ าหน้าทีป่ ระเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
6. กากับดูแลการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศทีส่ าคัญของบริษทั ฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชนผ่าน
ระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และทันเวลาทีก่ าหนด
7. กากับดูแลการให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้
8. กากับดูแลการดาเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
9. กากับดูแลการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
นักวิเคราะห์ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าหนด
ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4
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10. การประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์
11. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบีย บ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. กากับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดาเนินการ
และประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการจัดทางบประมาณในการดาเนินการต่างๆที่
เกีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ฯ ด้วย อีกทัง้ การแจ้งและประสานงานกับกรรมการบริษทั ฯ ในกรณีมพี ธิ กี าร และกิจกรรม
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องเข้าร่วม
13. กากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
14. กากับดูแลและประเมินผลการดาเนินงานของหน่ วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และทีผ่ มู้ อี านาจหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
15. จัดทาคู่มอื กรรมการ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
16. กากับดูแลติดตาม รวมทัง้ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั ในเครือ
17. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่แล้วแต่กรณีสามารถ
ดูประวัตเิ ลขานุการบริษทั ฯ ได้ทเ่ี อกสารแนบ 1
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มมี ติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้รบั เบี้ยประชุม
คนละ 30,000 บาทต่ อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษัทฯ ได้รบั เบี้ยประชุมคนละ
30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการได้ร ับ
เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2559
2. ในกรณี ก รรมการบริษัทฯ ได้ร ับ แต่ ง ตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท ฯ ให้เ ป็ น
กรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทางานชุดต่ างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ดังกล่าว ได้ร ับ
ค่าตอบแทนเพิม่ เป็ นเบีย้ ประชุมอีกคนละ 10,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใด กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางานชุดใด
มีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้ได้รบั เบีย้ ประชุมคนละ 10,000 บาทเท่านัน้ ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับ
ทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2559
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุมกรรมการ
บริษทั ฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยทีใ่ นเดือนใด
ไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2559
4. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติไม่เสนอขออนุ มตั เิ งินรางวัลประจาปี (Bonus) สาหรับกรรมการบริษทั ฯ ในปี 2560
ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้ าที่ บริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2560
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : ล้านบาท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)
เจ้าทีห่ น้าทีบ่ ริหารบริษทั ฯ(3)

หมายเหตุ :

จานวน
(ราย)

ค่าตอบแทน

เบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม

(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)

(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)

(คณะกรรมการ
ชุดย่อย)

เงิ นรางวัล
ประจาปี

19
5
16

7.68
1.27
70.22

4.38
-

2.35
-

บริษทั ฯ งดจ่าย
-

(1)

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน, เบีย้ ประชุม สาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ และเบีย้ ประชุมสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย สาหรับเงินรางวัลประจาปี 2559 บริษทั ฯ งดจ่าย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้
(3)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 16 ราย รวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 6

รวม
14.41
1.27
70.22

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

1.พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

2.พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

3.นายดิสทัต โหตระกิตย์
4.นางปรารถนา มงคลกุล

5.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- รองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนผูบ้ ริหารระดับสูง
- กรรมการกิจการสัมพันธ์
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล่าวหาผูบ้ ริหารระดับสูง
- กรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนผูบ้ ริหารระดับสูง

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 7

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
1,001,250.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)
220,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

656,666.66

80,000.00

275,806.46

1,012,473.12

538,333.34

30,000.00

-

568,333.34

801,785.72

270,000.00

-

1,071,785.72

930,000.00

220,000.00

-

1,150,000.00

(บาท)
1,221,250.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

6.นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

7.นายวัชรา ตันตริยานนท์

8.นายสมชัย สัจจพงษ์

9.นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

10.พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
-กรรรมการบริษทั ฯ
-ประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
-ประธานกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 8

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
960,000.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)
290,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
360,000.00

656,666.66

120,000.00

-

776,666.66

870,000.00

220,000.00

-

1,090,000.00

960,000.00

280,000.00

360,000.00

1,600,000.00

690,000.00

-

-

690,000.00

(บาท)
1,610,000.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

11.พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา
กมลาศน์
12.นายจรัมพร โชติกเสถียร
13.พลอากาศเอก ศิวเกียรติ ์ ชเยมะ

14.พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิร ิ

15.นายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
16.นายดาริ ตันชีวะวงศ์

17.พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล่าวหาผูบ้ ริหารระดับสูง
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
- อดีตกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนผูบ้ ริหารระดับสูง
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล่าวหาผูบ้ ริหารระดับสูง

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
80,000.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)
20,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

126,071.43
305,000.00

60,000.00

-

126,071.43
365,000.00

305,000.00

10,000.00

111,000.00

426,000.00

374,193.54

-

168,145.16

542,338.70

438,333.33

210,000.00

-

648,333.33

690,000.00

110,000.00

-

800,000.00

(บาท)
100,000.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

18.นายคณิศ แสงสุพรรณ

19.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการบริหาร
- อดีตกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- อดีตกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 10

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)
796,774.19

875,000.00

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)
200,000.00

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)
-

10,000.00

-

885,000.00

(บาท)
996,774.19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

(2) ค่าตอบแทนอื่นๆ
สิ ทธิ ประโยชน์ด้านบัตรโดยสาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารสาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 20 มิถุนายน 2557
เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารนาเสนอสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ อีก
เจ้าหน้ าที่บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้ าที่บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารแบบ
สารองทีน่ งได้
ั ่ และแบบสารองทีน่ งไม่
ั ่ ได้ตามระเบียบบริษทั ฯ ทีก่ าหนด
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการกองทุน สารองเลี้ย งชีพ บริษัทฯ จ่า ยเงินสมทบเข้า กองทุนในอัต ราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่ าจ้า งสาหรับ
พนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป โดย
พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนค่าจ้าง
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบาเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีทเ่ี งินในกองทุนต่ากว่าภาระผูกพัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษทั ฯ จะจ่ายเงินสมทบ
เพิม่ เติมให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนบาเหน็จ จะต้องมีอายุงานตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป จึงจะมีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จตามอายุงาน เมื่อ
พ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานโดยไม่มคี วามผิด หรือมีความผิด แต่ไม่ ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทัง้ นี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ดาเนินการ
จัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็ นต้นมาแล้ว พนักงานที่เข้าทางานนับจากวันดังกล่าวจะ
สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนบาเหน็จพนักงาน กองทุน
บาเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั เริม่ จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงิ นบาเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารในปี 2560 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (1)
หมายเหตุ:

(1)

15

3.19

เงิ นบาเหน็จ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
1

0.19

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 16 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560

8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทัง้ หมด
จานวน 22,370 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณของทางการ
(วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการบริหารบุคลากรภายในของบริษทั ฯ ได้
กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย
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ตารางแสดงจานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2560
จานวนพนักงานทัง้ หมด
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน
- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ฝ่ ายช่าง
 สายการพาณิชย์
 หน่ วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝ่ ายอื่นๆ

ปี 2559

ปี 2558

22,370

21,998

22,864

19,717
1,216
1,437

19,347
1,202
1,449

19,938
1,436
1,490

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

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

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนี้
ค่าตอบแทนระยะสัน้
สืบเนื่องจากผลการดาเนินงานที่ขาดทุนในปี 2558 จนบริษทั ฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกจิ การ และได้ดาเนินการ
ตามแผนปฏิรูปจนกลับ มาทากาไรได้ในปี 2559 ความสาเร็จส่วนใหญ่ เกิดขึ้นจากการที่พนักงานได้ร่วมกัน ทางานหนัก
ด้วยความทุ่มเท อดทน เสียสละ และสนับสนุ นแผนปฏิรูป เพื่อปรับกระบวนการทางาน พัฒนาคุณภาพการบริการ ลดต้นทุน
และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินตอบแทน
พิเศษการสนับสนุ นการเปลีย่ นแปลงตามแผนปฏิรูปองค์กร ปี 2559 (Reward for Reforming Performance) เพื่อเป็ นขวัญ
กาลังใจให้พนักงานมีความมุ่งมันและทุ
่
่มเทในการทางาน รวมทัง้ สนับสนุ นแผนปฏิรูป เพื่อสร้างความแข็งแรงในการแข่งขัน
และเติบโตโดยมีผลกาไรได้อย่างยังยื
่ นต่อไป
ค่าตอบแทนระยะยาว
สาหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว บริษทั ฯ ได้ทาการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ให้เชื่อมโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ยิง่ ขึน้ เช่น การปรับกรอบน้าหนัก
การบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหม่ในทุกระดับตาแหน่ ง โดยสาหรับผูบ้ ริหารไม่นา Competency มาเป็ นส่วนหนึ่งของคะแนน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน แต่นามาใช้เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพัฒนาบุคลากร กาหนดให้มกี ารตัง้ เป้ าหมายสูงขึน้ หรือ
ท้าทายมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านที่ผ่านมา รวมทัง้ เป้ าหมายการปฏิบตั งิ านต้องสอดคล้อง หรือสนับสนุ น
เป้ าหมายของผู้บงั คับบัญชา และเป้ าหมายขององค์กร พร้อมทัง้ ต้องมีการจัดลาดับ Performance Ranking ให้เป็ นไปตาม
Forced Distribution Curve อีกด้วย
ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 12

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการทีจ่ ะปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการจัดทา
โครงสร้างบัญชีอตั ราเงินเดือน ภายใต้เงื่อนไขทีพ่ นักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทัง้ พิจารณาจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทีเ่ ชื่อมโยงกับการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน ตามแนวปฏิบตั ิของสายการบินชัน้ นาใน
ปั จจุบนั เพื่อจูงใจให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านตามทีอ่ งค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย
ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

พนักงานทั ่วไป

18,551

19,465

23,195

นักบิน

6,319

5,716

5,851

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

8,250

7,591

8,398

รวม

33,120

32,772

37,444

ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วยการพัฒนาและฝึ กอบรมบุค ลากรให้มคี ุณภาพและได้
มาตรฐาน มีศกั ยภาพ ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ ง และมีศกั ยภาพในการเติบโตในตาแหน่ งทีส่ งู ขึน้ ทัง้ ทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ใน
Core และ Business Unit มีการออกแบบ Learning Development Roadmap ซึ่งครอบคลุมทัง้ Core, Managerial และ
Functional Competency สาหรับพนักงาน ผูบ้ ริหารระดับต้น/ระดับกลาง/ระดับสูง และผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent) โดยใช้เครื่องมือ
การพัฒนาพนักงานทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทีเ่ ป็ นการฝึ กอบรม (Training) และไม่ใช่การฝึ กอบรม (Non-Training) เช่น การเรียนรูจ้ าก
การสอนงาน การฝึกปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ e-Learning มาใช้ในการฝึ กอบรม
และการเรียนรู้ เพื่อเพิม่ โอกาสในการอบรมให้กบั พนักงาน ลดข้อจากัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม และลดค่าใช้จ่ายใน
การฝึ กอบรม ทัง้ นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั พนักงานและผู้บริหารให้สามารถปฏิบตั ิ งานได้อย่างเต็มศักยภาพ และพร้อม
เติบโตขึน้ สูต่ าแหน่งงานทีส่ งู ขึน้ ในอนาคตทัง้ ในสายบริหารและสายอาชีพ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทางธุรกิจ และขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
ปี 2560

รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั ่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2559

ปี 2558

52

55

28

399

411

452

7

10

1

458

476

481

นรับบนเครื่อมงบิพันนธ์ของบริษทั ฯ
แนวทางด้ต้าอนแรงงานสั
บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้รูปแบบการปรึกษาหารือ
ร่วมกันผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีการตัง้ คณะกรรมการขึน้ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้มกี ารประชุมร่วมกันอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครัง้ โดยมีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในบริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับใน
การทางาน อันเป็ นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และบริษทั ฯ ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปั ญหาตามคาร้องทุกข์ของลูกจ้าง หรือ
สหภาพแรงงานฯ รวมถึงการร้องทุกข์ทเ่ี กีย่ วกับการลงโทษทางวินัย ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
เป็ นต้น ซึง่ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ท่ผี ่านมา ทางกรรมการผู้แทนฝ่ ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ได้มกี ารยื่นข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดโดยสามารถเจรจาทาความ
เข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและค านึ งถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน
เนื่ องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่ างกันในแต่ ละสายงาน จึงจัดให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายลูกจ้างหน่ วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็ นกรรมการเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางและดาเนินการให้ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุหรือภัยอันตรายที่
อาจเกิดขึน้ ได้กบั พนักงานของบริษัทฯ อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการให้ความ
คุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ โดยคานึ งถึงความ
ปลอดภัยและความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ เป็ นหลัก
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิ จ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุ่งมันและตระหนั
่
กถึงความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ทีย่ อมรับในระดับสากล (International Best Practice) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard ด้วยเชื่อมันว่
่ าสามารถทาให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดเี ลิศ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความ
เชื่อมันและประโยชน์
่
แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พฒ
ั นาการกากับ ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่ อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ี ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2560 สานักเลขานุการบริษทั ฯ ได้จดั ทาสรุปหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560
หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ซึง่ ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบถึงแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึง
ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ให้สอดคล้องกับหลักการกับดูแลกิจการที่ดีดงั กล่าว เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิและ
แนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่าง
ยังยื
่ น
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกากับดูแล ให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) ซื่อสัตย์ สุจริต (duty of loyalty) และเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
2) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
กาหนดและกากับดูแล ให้วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษัทฯ สอดคล้องกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
บริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างยังยื
่ น
3) เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
กาหนดและทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ กากับดูแลการสรรหา การกาหนด
ค่าตอบแทน และการประเมินผลคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย สร้างกลไกการกากับดูแลบริษทั ย่อย รวมทัง้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบ และนามาพัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าที่
4) สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
กากับดูแล ระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามเหมาะสม โปร่งใส และเป็ น
ธรรม รวมทัง้ กากับดูแ ลให้มีการพิจารณาก าหนดบุคคลลงตาแหน่ งผู้บริห ารระดับสูงให้เหมาะสมตามสายงานบริหาร
(Succession Plan)
5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสัง คม
และสิง่ แวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทฯที่มอี ยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กากับดูแลให้มีนโยบายและ
มาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
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6) ดูแลให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวม รวมทัง้ ให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีการกาหนดกระบวนการ ขัน้ ตอน การร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และมี
การสือ่ สารให้ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า
บริษัท มีแผนในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน ได้ โดยค านึง ถึงสิท ธิข องผู้มีส่วนได้เ สีย รวมทัง้ ส่ง เสริม ให้มีก ารเปิ ด เผย
สารสนเทศทีส่ าคัญ ทัง้ ในเรื่องการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงิน อย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทัวถึ
่ ง และทันเวลา โดยมี
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่ อ่ื สารหรือเผยแพร่ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ นักลงทุน และผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนาเทคโนโลยี
การสือ่ สารมาใช้อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรื่อง
ต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารจัดทามติและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
จริยธรรมธุรกิ จ
บริษทั ฯ มีหลักจริยธรรม เพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย ให้การสนับสนุนและยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นประมุข
2. ยึดมันในประโยชน์
่
ของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
3. ยึดมันในความซื
่
่อสัตย์สจุ ริต ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าที่รบั ผิดชอบ
4. ยึดมันในความถู
่
กต้อง ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
5. ยึดมันในความโปร่
่
งใส ไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผรู้ ่วมงาน
ประชาชน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ
หลักบรรษัทภิ บาลของการบิ นไทย
บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2553 และได้เปิ ดเผยคู่มอื ประมวลฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ที่ http://publicinfo.thaiairways.com/ เพื่อสื่อสารให้พนักงาน
ทุกคนเข้าใจ และส่งเสริมให้นาไปปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
 การสร้างมูลค่าเพิ่ มให้แก่องค์กรในระยะยาว (Creation of Long Term Value) ส่งเสริมและปลูกฝั งให้
ผู้ปฏิบตั ิงานมีวิสยั ทัศน์ และตระหนักถึงความสาคั ญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุ กด้าน ซึ่งเป็ นการสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรในระยะยาว ตลอดจนจัดให้มคี ณะกรรมการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล และผู้บริหารต้องปฏิบตั ิตาม
นโยบายว่าด้วยการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
 ความโปร่งใส (Transparency) ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผ่านช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก และจัดให้มหี น่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทัวไปเกี
่
ย่ วกับบริษทั ฯ
ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ อีกทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องไม่มผี ลประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือละเว้นการดาเนินการใดๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ไม่ใช้ขอ้ มูลแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื
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ตลอดจนผู้ปฏิบตั ิงานต้องไม่รบั ตาแหน่ งกรรมการหรือที่ปรึกษาให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ รวมถึงการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดของผูป้ ฏิบตั งิ าน จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
 ความรับผิ ดชอบในหน้ าที่ (Responsibility) ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องอุทศิ ตนในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู้ และ
ประสบการณ์ อย่างเต็มความสามารถ โดยให้ความสาคัญต่ อการตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และ
พนักงาน โดยใช้ดุลยพินิจในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ นอิสระด้วยความสุจริตและเป็ นธรรม ตลอดจนหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ
อันเป็ นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือเป็ นการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื ซึง่ ผูบ้ ริหารจะต้องส่งเสริมและปลูกฝั งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มจี ติ สานึกของความ
รับผิดชอบอย่างสูงในการปฏิบตั หิ น้าที่
 ความรับผิ ดชอบต่อผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ (Accountability) ผู้ปฏิบตั ิงานต้องตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ และใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้มคี วามรู้และประสบการณ์ พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตน รวมถึง
ชีแ้ จงและอธิบายการตัดสินใจและการกระทาของตนต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ และผูม้ สี ่วนได้
เสียอื่นๆ ของบริษทั ฯ ส่งเสริมและปลูกฝั งให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีจติ สานึกความรับผิดชอบ
 ความเป็ นธรรม (Equitable Treatment) ผู้ปฏิบตั ิงานต้องดาเนินกิจการและปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองด้วย
ความเป็ นธรรม โดยการปฏิบตั ิต่อผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิเนื่องจากความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ
สัญ ชาติ ศาสนา เพศ หรือ เหตุอ่ืน อัน ไม่เป็ น ธรรม รวมถึงประพฤติป ฏิบ ตั ิต่อคู่แ ข่งขัน ทางการค้า ให้สอดคล้อ งกับ หลัก
สากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายที่เกีย่ วข้อง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี
ฉ้อฉล และจัดให้มชี ่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องทีผ่ ดิ กฎหมาย หรือผิดระเบียบของบริษทั ฯ และดูแลให้ขอ้ ร้องเรียน
ได้รบั การตอบสนองภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1) สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูถ้ อื หุน้ และสิทธิของผูถ้ อื หุน้ การทาให้ผถู้ อื หุน้ ไว้วางใจและมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯ
คือ การทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบาย หรือการดาเนินการทีป่ กป้ องและรักษาสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซือ้ ขาย การโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกาไรของบริษทั ฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษั ทฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอเรื่อ งเพื่อบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ สิทธิในการร่วมตัดสินใจใน
เรื่องสาคัญของบริษทั ฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 โดยได้
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) และตรวจสอบให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ปฏิบตั คิ รบถ้วนตามข้อกาหนดทีร่ ะบุไว้ใน Annual General Meeting Checklist
(AGM Checklist) ตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ของบริษทั จดทะเบียน โดยสมาคม
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ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั ฯ ดังนี้
 การกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มมี ติกาหนดให้จดั การประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึง่ อยู่ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชีประจาปี
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2560 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ได้จดั ขึน้ ณ ห้อง
ประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผถู้ ื อหุ้นและ
ผูร้ บั มอบฉันทะแทนจานวน 1,212 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,452,489,273 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.10 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ของบริษัทฯ เข้าร่ วมประชุ ม ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ เลขานุ การบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม
อย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ รายละเอียดในการดาเนินการประชุมมีดงั นี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิ
ของผู้ถือ หุ้น บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุ เป็ นวาระการประชุ มและเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม
คือ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ
ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2559 พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว
โดยไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ
 การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบรรจุวาระที่สาคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้
ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละวาระทีน่ าเสนอว่า เป็ นเรื่องทีน่ าเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ นาเสนอความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ ละวาระอย่างชัดเจน รายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่ านมา รายงานประจาปี พร้อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิ กี ารไว้ชดั เจนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พจิ ารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม (เผยแพร่รายงานประจาปี ภายใน 4 เดือนนับตัง้ แต่วนั สิ้นสุดรอบปี บญ
ั ชี) และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
ภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ าก่อนการประชุม
มากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าวผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอสาหรับเตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกีย่ วกับวาระการ
ประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ้นทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ นผู้รบั มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ผี ู้ถือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มา
ประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษทั ฯ ได้แจ้งในเอกสารประกอบการประชุมทีจ่ ดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกระบวนการและ
ขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้อานวยความ
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สะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยได้กาหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมทีม่ นใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัยให้กบั ผู้ถอื หุ้นจัด
เจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัวไป
่ ผูถ้ อื หุน้ สูงอายุ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชัวโมง
่ และต่อเนื่อง
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ โดยบริษทั ฯ ได้จดั การเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย
 การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ก่อนดาเนินการประชุม เลขานุ การบริษทั ฯ ได้มกี ารแจ้งรายละเอียด
ขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
และให้ฝ่ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องชี้แจงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างครบถ้วนและชัดเจน สาหรับการลงคะแนนและนับคะแนน
เสียง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ าหนดให้นับหุน้ 1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทัวไป
่ จะบันทึกคะแนนจากบัตรลงคะแนน
ทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย สาหรับวาระเลือกตัง้ กรรมการ จะบันทึกคะแนนบัตร
ลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และส่วนทีเ่ หลือนับเป็ นไม่สง่ บัตรลงคะแนน
รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดทิ ศั น์ และ
พร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ
ภายหลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้
 การแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษัทฯ ได้แจ้งมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน
เดียวกัน ซึ่งมติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออก
เสียง) ในแต่ละวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลของมติ
(เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระทีข่ อรับรอง/อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุ้น
รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าคัญ ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละวาระและการชีแ้ จงของบริษทั ฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถอื หุ้นบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วนั ประชุมผูถ้ อื หุน้ และส่งหน่ วยงานราชการ
ภายในกาหนดเวลา โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทามติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติได้รบั ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ งกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มกี าร
กีดกันหรืออุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผูถ้ อื หุน้
2) การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษทั ฯ คือการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม
และเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย รวมทัง้ มีมาตรการป้ องกันกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้องในทางมิชอบ อาทิ การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน (Insider Trading)
การนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อสร้างความมันใจในการลงทุ
่
นกับบริษทั ฯตาม
แนวทางโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ (AGM Checklist) ได้แก่ การป้ องกันสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้
การกาหนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็ นไปตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่โดยหนึ่งหุน้ มีสทิ ธิเท่ากับหนึ่งเสียง การกาหนดให้กรรมการ
อิสระเป็ นผู้มหี น้ าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์การดาเนินการ
ประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมและ
ลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
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ตัง้ คาถาม และการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารสาคัญทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ
มีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็ นภาษาอังกฤษให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ และภายหลังการประชุมฯ
ฝ่ ายบริหารได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนาข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไปพิจารณาว่าสามารถดาเนินการได้หรือไม่
3) บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขัน
การสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างกาไรให้กบั บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยังยื
่ น
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ประเทศชาติ
บริษัทฯ ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้ ช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืนและเกิดผลดีต่ อ
ประเทศชาติ โดยไม่กระทาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ
สังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ คานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม โดยปลูกฝั งให้เกิดจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
“สังคมและส่วนรวม” รวมทัง้ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรือชุมชนต่างๆ
ผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ อี ย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นให้แก่ “ผูถ้ อื หุน้ ” และปฏิบตั ติ ่อ “ผูถ้ อื หุน้ ” ทุกราย
ด้วยความเสมอภาค
ลูกค้า
บริษัทฯ จะให้บริการที่มคี ุณภาพ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และแสวงหาวิธกี ารที่สามารถ
สนองความต้องการของ “ลูกค้า” อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมันและความพึ
่
งพอใจ
คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และคู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ จะดาเนินการให้ “คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้” มันใจได้
่
ว่าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดย
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย รวมทัง้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์
ทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สาหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ได้ยดึ ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กบั คู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด มีความ
รับผิดชอบและไม่ปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้ โดยรายงานฐานะการเงินของ บริษทั ฯ แก่
เจ้าหนี้ทราบอย่างสม่าเสมอด้วยความถูกต้องและตรงเวลา หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันในสัญญา บริษทั ฯ จะแจ้งเจ้าหนี้
ทราบทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างที่เหมาะสมต่ อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ รักษาความเชื่อมันของเจ้
่
าหนี้ และมุ่งมันสร้
่ างความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีด่ แี ละยังยื
่ น
นอกจากนี้ สาหรับคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่ง
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และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ โดยประพฤติภายใต้กรอบการแข่งขันทีด่ ี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง และไม่เข้าถึงสารสนเทศทีเ่ ป็ น
ความลับของคู่แข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือด้วยวิธอี ่นื ทีไ่ ม่เหมะสม
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ “ผู้ปฏิบตั ิงาน” ในทุกระดับ โดยจัดให้มกี ระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่ได้
มาตรฐาน ชัดเจน และโปร่งใส มีการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า รวมทัง้ มีการ
เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการทางาน และวัฒนธรรมองค์กรให้เป็ นเอกลักษณ์
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาวโดยรายละเอียดข้อมูลกรุณาดูในข้อ 8.5 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 11-12 )
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน การฝึ กอบรม
พนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม โดยดูรายละเอียดได้ในหนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2560
แนวปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการปกป้ องทรัพย์สนิ ทางปั ญญา โดยจัดทาเป็ นนโยบายของบริษทั ฯ ทัง้ ในส่วนของการ
จัดซื้อ จัดหา และการใช้งานทีต่ ้องไม่ละเมิดสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญา นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรูแ้ ละเตือนพนักงานให้
ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว รวมทัง้ มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
แนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 10 (ส่วนที่ 2-10 หน้า 2 )
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความสาคัญและปฏิบ ัติตามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามที่กระทรวงการคลัง ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ โดยก าหนดให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นผูด้ ูแลและเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกภาคส่วนให้รบั ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีส่ าคัญต่อหน่ วยงานกากับดูแล เช่น การรายงาน
งบการเงินและข่าวที่สาคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่ อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรายงานข้อมูลของ
บริษัทฯ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและพนักงาน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นรัฐวิสาหกิจ
การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญในการดูแลและคานึงถึงนักลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยจัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การสื่อสารให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องน่ าเชื่อถือมีขอ้ มูลวิเคราะห์และข้อมูล
เชิงธุรกิจอย่างเพียงพอ รวมทัง้ ดาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ
การเข้าประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรม
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ผูบ้ ริหารพบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการเป็ นประจาทุกไตรมาส อีกทัง้ มีการนา
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียเข้าเยี่ยมชมบริษทั ฯ และพบปะผู้บริหารเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยในปี น้ี
ได้นาผูม้ สี ว่ นได้เสียเยีย่ มชม ฝ่ ายซ่อมใหญ่อากาศยาน ณ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (อู่ตะเภา) เพื่อให้นักลงทุนทราบถึง
ศักยภาพและความสามารถของการบินไทยในการจัดตัง้ ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานแห่งภาคพืน้ เอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) นอกจากนัน้ แล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้กบั นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์และผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิจกรรม

จำนวน

โรดโชว์ในประเทศ

3 ครัง้ / ปี

โรดโชว์ต่างประเทศ

6 ครัง้ / ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

21 ครัง้ / ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

329 ครัง้ / ปี

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครัง้ / ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

3 ครัง้ / ปี

การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เพื่อเป็ นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ท่สี นใจ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้จดั ทา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ต่อผูท้ เ่ี กี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.thaiairways.com ได้แก่ ข้อมูลประวัตขิ องบริษทั ฯ
คณะกรรมการ บริการทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ ข่าวสารทีส่ าคัญ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ การประชุมผูถ้ อื หุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกากับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ
รวมถึงรายงานสารสนเทศทีแ่ จ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ฯ ยึดมันและให้
่
ความสาคัญในหลักการการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ที่ จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ได้ออกประกาศบริษัท ฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ของบริษัท การบิน ไทย จ ากัด
(มหาชน) ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ตัง้ แต่ ก ันยายน 2547 เพื่อ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เปิ ดเผยข้ อ มู ล บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ทุ ก ครัง้ ที่ มีก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ หารใหม่
สานักเลขานุ ก ารบริษัท ฯ จะจัด ส่ง แบบฟอร์ม “รายละเอีย ดของบุ คคลที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้
ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรรมการ
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หรือผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยสานักเลขานุการบริษทั ฯ
จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ประธานกรรมการบริษัท ฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
พร้อมทัง้ จัดทาสรุปรายชื่อบุคคลและนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนาส่งฝ่ ายบริหารทุกฝ่ าย และบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมที่หน่ วยงานตนจะเสนอฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ และหากมีรายการที่เ กี่ย วโยงกันเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดาเนินการตามขัน้ ตอนปฏิบตั ิท่ีกาหนดไว้ ซึ่ง อ้า งอิง จาก
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ นาไปเปิ ดเผยในรายงานประจาปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
เพื่อให้การดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันมีแนวทางปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ ได้ออกประกาศ
บริษัทฯ เรื่อง การกาหนดนโยบายราคาสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในเดือน
มกราคม 2548 โดยในการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ใช้นโยบายการกาหนดราคาซือ้
สินค้าและบริการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการทีเ่ กี่ยวข้อง โดยกาหนดจากราคาปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ กาหนด
ให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องเป็ นลาดับแรก และใช้นโยบายราคาทีม่ เี งื่อนไขทางธุรกิจทีไ่ ม่เป็ นปกติ หรือไม่เป็ นไป
ตามราคาตลาดหากจาเป็ น ทัง้ นี้ เพื่อบริษทั ฯ จะได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ มาตรฐาน
การบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
นอกจากนัน้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือน สานักเลขานุการบริษทั ฯ จะจัดทาวาระเสนอ
เรื่อง “รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)” เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารทราบ
ว่าในแต่ละเดือนบริษทั ฯ มีการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือไม่ และยังได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ประจาทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
และถูกต้องตามข้อกาหนด
การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุม้ ครองสิทธิในการ
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆของรัฐและสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐอันจะเป็ นการส่งเสริมให้รฐั บาลบริหารบ้านเมืองอย่ างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
มากยิง่ ขึน้
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้ก่อตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินงานของบริษทั ฯ แก่สาธารณชน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้โดยมีแนวทางการปฏิบตั งิ านตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยยึดมันในหลั
่
กการ “เปิ ดเผยเป็ นหลักทัวไป
่ ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น ”
มีการรวบรวมจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน
เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลที่มปี ระโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com ใน
หมวด “ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร” (Public Information Centre)
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงคมนาคมให้เป็ นหน่วยงานต้นแบบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตัง้ แต่ปี 2542 -2557 รวมทัง้ ได้รบั ใบประกาศ
เกียรติคุณจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาโดยตลอดในฐานะเป็ น หน่ วยงานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนเป็ นอย่างดี อีกทัง้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่บริษัทฯ ในฐานะที่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วดั ความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐที่กาหนดภายใต้
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระดับดีเด่น นับเป็ นความภาคภูมใิ จของบริษทั ฯ ทีศ่ ูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
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สามารถดาเนินงานจนบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ปณิธานตัง้ แต่เริม่ แรกว่า เป็ นหน่ วยงานชัน้ นาและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้ านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม นามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ทด่ี ี และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
สาหรับปี 2560 ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ได้เข้าร่วมการดาเนินการ ตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กาหนดเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (PUBLIC SERVICE QUALITY ENHANCEMENT) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
เลขานุการบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ สานักเลขานุ การบริษัทฯ โดยมีผชู้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ซ่งึ ทาหน้า ทีเ่ ลขานุ การบริษทั ฯ
เป็ นผูด้ แู ลโดยสานักเลขานุ การบริษทั ฯ มีหน้าทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูลในด้านต่างๆ ต่อผูถ้ อื หุน้ และหน่ วยงานกากับดูแลต่างๆ โดย
รายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั ฯ กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 8.3 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 4 )
การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 9.5
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ธุรกิจการดาเนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการกาหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ เป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
และมีบทบาทสาคัญในการกากับ ดูแล และติดตามการดาเนินงานของฝ่ ายบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ทไ่ี ด้
กาหนดไว้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุ ทธ์ศาสตร์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาก าหนดนโยบาย กลยุ ทธ์
เป้ าหมาย และได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร
เปิ ดเผยแนวทางปฏิบตั ิไว้ในคู่มือประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงให้
ผูบ้ งั คับบัญชาในทุกระดับถือเป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งดูแล ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ิตามคู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมของบริษทั ฯ
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยศึกษารายละเอียด และกลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่ อง
ตามรายละเอียดในหัวข้อ 9.2 (ส่วนที่ 2-9 หน้า 18-26 )
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุ้นโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลาดับ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
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ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน โดยบริษทั ฯ ยังได้กาหนดสมรรถนะและความรูท้ จ่ี าเป็ น (Skill
Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ ของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร 12
ท่าน หรือร้อยละ 100 กรรมการอิสระ 7 ท่าน หรือร้อยละ 58.33 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยไม่มีกรรมการท่านใดเป็ น
ผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็ นจานวนที่มากพอทีจ่ ะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียจึง
มันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
อานาจหน้ าที่กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ และมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดแี ละข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี สี าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทความรับผิดชอบ และอานาจหน้าทีใ่ นการอนุมตั เิ รื่องต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
4. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทฯ และควรได้รบั รู้ถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดในสัญญาที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ
5. ดาเนินการให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
6. อาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นขึน้ เพื่อให้ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้การกากับ ดูแลของคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การ
7. มีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
8. กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
9. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ฯ และต้อง
ต้องแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้ 1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทาขึน้ 2) ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
10. มีอานาจอนุมตั ทิ างการเงินในวงเงินทีเ่ กินอานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร
บทบาทของประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ประธานกรรมการมีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและนโยบายการดาเนินงานทีส่ าคัญๆ ของบริษทั ฯ
ประธานกรรมการซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผูม้ คี วามเป็ นผู้นา เป็ นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อ
ผูถ้ อื หุ้น และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ประธานกรรมการเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการทีม่ กี รรมการผูอ้ านวยการใหญ่ทเ่ี ป็ น
หัวหน้าของฝ่ ายบริหารร่วมเป็ นกรรมการอยู่ดว้ ย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การกากับดูแลและการรับนโยบาย
ของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหารนาไปดาเนินการให้สมั ฤทธิผล
์
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ มีบทบาทสาคัญในการรับผิดชอบการบริหารงานทัง้ ปวงของบริษัทฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ นโยบายบริษทั ฯ หรือมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริหารและพนักงานทัง้ ปวง
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ภายในขอบเขตอานาจทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด
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การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไว้อย่างเป็ นทางการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยกาหนดการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ และมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดระเบียบวาระการประชุม
ทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา สานักเลขานุการบริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มเี วลา
ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ไม่รวมการประชุมครัง้ พิเศษ 15 ครัง้
เลขานุการบริษทั ฯ ได้มกี ารจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อทาการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พร้อมสาหรับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560
คณะกรรมการ
บริหารบริษทั ฯ
รวม 13 ครัง้

รายชือ่ กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบรวม
รวม 11 ครัง้

การประชุมในปี 2560
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ
สรรหาและ
เสีย่ ง
กาหนด
รวม 7 ครัง้
ค่าตอบแทน
รวม 14 ครัง้

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
และส่งเสริม
กิจการเพือ่
สังคม
รวม 13 ครัง้

คณะกรรมการ
กากับ
ยุทธศาสตร์และ
การปฏิรปู
บริษทั ฯ
รวม 32 ครัง้

/1

13/13

1. พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง
/2

/1

2. พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง

6/6

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
4. นางปรารถนา มงคลกุล

/3

10/11
/4

23/26

/1

5. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

6/8

6. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

7/13
8/11

/4,/5

7. นายวัชรา ตันตริยานนท์

5/8

12/14
5/7

2/2

/1

14/14

7/7

8. นายสมชัย สัจจพงษ์
9. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

11/11

10. พล.อ.อ. อานาจ จีระมณีมยั
11. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

/6

/6

12. นายพินิจ พัวพันธ์
หมายเหตุ : /1เป็ นประธาน
/2
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560
/3
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
/4
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
/5
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
/6
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 9.2

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 13

21/32

/1
/1
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.4 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 5)
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ได้ก าหนดให้ มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง านของคณะกรรมการบริษั ท ฯ เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนใน
การประเมิน คือ สานักเลขานุการบริษทั ฯ ส่งแบบฟอร์มทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลสาหรับประเมิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ 3 แบบ ประกอบด้วย การประเมินตนเอง การประเมินไขว้ของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และจะเป็ นผูท้ าการสุ่มรายชื่อเพื่อจัดทาการประเมินไขว้ โดยกรรมการผูถ้ ูกประเมินจะไม่ทราบว่ากรรมการท่านใด
เป็ นผูป้ ระเมินตน
บริษทั ฯ ได้จดั ทาแบบประเมินกรรมการและวิธกี ารประเมินนาเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ เพื่อให้
ความเห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่ออนุมตั กิ ารประเมิน ประเมินโดยใช้แบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือ
1. การประเมินตนเอง (Self Assessment) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
1.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
1.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
1.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
1.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
1.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
1.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
2. การประเมินไขว้ของกรรมการ (Cross Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
2.1 ความรูค้ วามสามารถ (Core Competency)
2.2 ความเป็ นอิสระ (Independence)
2.3 ความเตรียมพร้อมในการปฏิบตั ภิ ารกิจ (Preparedness)
2.4 ความเอาใจใส่ต่อหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
2.5 การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะกรรมการ (Committee Activities)
2.6 การพัฒนาองค์กร (Development of Organization)
3. การประเมินคณะกรรมการบริษทั ฯ (Board Evaluation) มีหวั ข้อการประเมิน ดังนี้
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.3 การประชุมคณะกรรมการ
3.4 การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
3.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้นาผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อนาไปจัดกิจกรรมเพื่อ
เป็ นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการ โดยผลการประเมินทัง้ 3 รูปแบบข้างต้น สาหรับปี 2560 สรุปได้ว่า
จัดอยู่ในระดับดีเยีย่ ม
สาหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็ นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิ ดเผยได้
สาหรับ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัทฯ ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง และนาเสนอ
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ผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ทัง้ นี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ถือเป็ นข้อมูล
เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิ ดเผยได้
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งที่แน่ นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ ง โดยให้กรรมการที่ดารงตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาก
ตาแหน่ง
การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการต่อไปได้แต่
ไม่สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระได้อกี
การปฐมนิ เทศกรรมการใหม่
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศสาหรับผูเ้ ข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ฯ รายใหม่ โดยจะนาเสนอข้อมูลของบริษทั ฯ
ธุรกิจการบิน โครงสร้างการถือหุน้ กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่กี รรมการจะได้รบั เพื่อให้กรรมการรับทราบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ ในการบริหารงาน บริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุ นให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อเป็ นการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของคณะกรรมการ และฝ่ ายบริหาร
บริษทั ฯ ได้มกี ารส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สัมมนา
และร่วมกิจกรรมที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นการเพิม่ พูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึง่ กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ดังนี้
1. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
4. หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP)
5. หลักสูตร Diploma Examination (Exam)
6. หลักสูตร Charter Director Class (CDC)
7. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
8. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
9. หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
10. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
11. หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
12. หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้
รายชื่อ
พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

นายดิสทัต โหตระกิตย์

ตาแหน่ ง
รักษาการประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

นางปรารถนา มงคลกุล

กรรมการอิสระ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

กรรมการ

นายรัฐพล ภักดีภูม ิ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ

นายสมชัย สัจจพงษ์

กรรมการ

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

กรรมการอิสระและกรรมการ

พลอากาศเอก จอม รุง่ สว่าง
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หลักสูตร
- Ethical Leadership Program
(ELP 10/2560)
- Director Certification Program
(DCP 94/2550)
- Director Accreditation Program
(DAP 2/2546)
- Director Certification Program
(DCP 34/2546)
- Advance Audit Committee Program
(AACP 22/2559)
- Diploma Examination
(Exam 11/2546)
- Director Accreditation Program
(DAP 23/2547)
- Director Certification Program
(DCP 52/2547)
- Charter Director Class
(CDC 9/2558)
- Audit Committee Program
(ACP 41/2555)
- Director Certification Program
(DCP 94/2550)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries
(CGI 6/2558)
- Director Certification Program
(DCP 75/2549)
- Director Accreditation Program
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รายชื่อ

ตาแหน่ ง
ตรวจสอบ

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการ

นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการ

หลักสูตร
(DAP 84/2553)
- Role of Compensation Committee
(RCC 11/2553)
- Director Certification Program
(DCP 178/2556)
- Role of the chairman Program
(RCP 39/2559)
- Driving Company Success with IT
Governance
(ITG 4/2560)
- Director Certification Program
(DCP 138/2553)
- Anti-Corruption Executive Program
(ACEP 4/2555)
- Audit Committee Program
(ACP 2/2547)
- Director Accreditation Program
(DAP 25/2547)
- Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries
(CGI 2/2558)

การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผู้บริหารและเป็ นกรรมการอิสระ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษัทฯ ได้มี การจัดให้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การกากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ สังกัดฝ่ ายกากับการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อทาหน้าทีก่ ากับดูแลให้บริษทั ฯ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นหน่ วยงานทีเ่ ผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กบั กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมถึงพัฒนาระบบการกากับดูแลการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานธุรกิจสายการบิน
และบริษทั ฯ ยังได้ปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ให้ครอบคลุมการกากับตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ด้วย
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการกิจการของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับของ
บริษทั ฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่
ผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ง และจะมีการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
รักษาการประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก จอม
รุ่งสว่าง
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายดิสทัต
โหตระกิตย์
กรรมการ
4. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการอิสระ
5. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ กรรมการ
6. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายวัชรา
ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
8. นายสมชัย
สัจจพงษ์
กรรมการ
9. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. พลอากาศเอก อานาจ
จีระมณีมยั
กรรมการอิสระ
11. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์ กรรมการ
12. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ (ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการ
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ประกอบด้วยพลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นางปรารถนา มงคลกุล สามคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 84 เรื่อง
และเรื่องเพื่อทราบจานวน 123 เรื่อง
9.2.2 กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ิท่ดี ีของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
กรรมการอิสระ
2. พลอากาศเอก จอม
รุ่งสว่าง
กรรมการอิสระ
3. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการอิสระ
4. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ
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5. นายวัชรา
ตันตริยานนท์ กรรมการอิสระ
6. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระ
7. พลอากาศเอก อานาจ
จีระมณีมยั
กรรมการอิสระ
ทัง้ นี้ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน มีดงั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่ อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกาหนดเรื่องการถือหุน้ ของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เข้มกว่า คือ กาหนดการถือหุน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 0.5
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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ในกรณีท่บี ุคคลที่บริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตาม
ข้อ 4 หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า
การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
อานาจหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ
1. แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการกากับดูแลทีด่ ขี องตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การประเมินการกากับดูแลที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการดาเนินงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล
2. มีอานาจในการเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาดาเนินการ
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2560 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านตามอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย และได้แสดงความคิดเห็น
ตามหน้าทีอ่ ย่างอิสระ โดยยึดถือการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ (กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร) 1 ครัง้ เพื่อหารือ
บทบาทของกรรมการอิสระในการกากับดูแลบริษทั ฯ ในปี 2560 และแนวทางในการกากับดูแลบริษทั ฯ ของกรรมการอิสระในปี 2561
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้ทาหน้าที่ โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทงั ้ องค์กร
และผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็ นอย่างดี
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ขึ้นหลายคณะเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและ
กลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่องโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.2.3 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การจัดการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 3 ท่าน ผูบ้ ริหาร
1 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ เลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการฝ่ ายงานเลขานุการบริษทั ฯ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการดาเนินการตามเป้ าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
3. ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่ฝ่ายบริหารในการดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. มีอานาจอนุมตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการพัสดุ ในวงเงินทีอ่ ยู่ในอานาจอนุ มตั ทิ เ่ี กิน 500 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
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4.2 อนุมตั กิ ารใช้เงินนอกเหนือวงเงินทีห่ น่ วยงานได้รบั การจัดสรรตามงบประมาณประจาปี ทเ่ี กิน 50 ล้านบาท
ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และให้รายงานคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
5. มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาชีแ้ จง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินการได้ตามความจาเป็ น และเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ในกรณีทป่ี ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุ มคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุ มในวาระนัน้ และไม่มีสทิ ธิอ์ อกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2560 มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 81 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 10 เรื่อง
9.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปเกิ
่
ดความมัน่ ใจในการบริหารงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระและ
ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีรายชื่อดังนี้
1. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมนึก
ธารงธรรมวงศ์
(ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน)
.
เลขานุการ
ทัง้ นี้ มีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงินด้วยแล้ว
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้อกาหนดทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึง่ รวมถึงคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ
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อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่ งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุ มด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วยข้อมูลตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายงานหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่อง
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
9. มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
10. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
11. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 11 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 29 เรื่อง และเรื่อง
เพื่อทราบจานวน 27 เรื่อง
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามหลักการกากับดูแลที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ิท่ดี ที ่ยี อมรับในระดับสากล และเพื่อให้การดาเนินงานด้านบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นเครื่องมือ ในการ
บริหารได้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมชัย
สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายคณิศ
แสงสุพรรณ
กรรมการ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และสิง่ แวดล้อมการบิน
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ งระดับฝ่ ายและควบคุมภายใน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : นายคณิศ แสงสุพรรณ ลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2560

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้ค าปรึกษา และค าแนะนาในการดาเนิ นการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ย ง
ทีค่ รอบคลุมเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้ าหมายทางรายได้และการเงินอื่นๆ ความ
มีประสิทธิภาพของกาลังพล การวางแผน การดาเนินกลยุทธ์ และความมันคงทางการบิ
่
น (Aviation Security)
2. กาหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ งและกรอบปฏิบ ัติ การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทาให้การ
ดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น และไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย อันประกอบด้วย อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน การหารายได้ ต้นทุนการดาเนินงานการปฏิบตั กิ าร การซ่อมบารุง
บุคลากร และปั ญหาข้อพิพาทแรงงาน เป็ นต้น
3. อนุมตั กิ ารจัดทาการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามันทุกรูปแบบ
4. กากับดูแลการนากรอบบริหารความเสีย่ งไปปฏิบตั ิ ติดตามการระบุประเมินความเสีย่ งและความเพียงพอในการ
จัดการความเสีย่ ง
5. มีอานาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2560 มีการประชุมทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 31 เรื่อง
9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รวมทัง้ หลักการ
ปฏิบตั ทิ ด่ี ี เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมชัย
สัจจพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
เลขานุการ
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทัวไป
่
5. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ (ด้านการประเมินผลกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่)
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อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาทีเ่ ป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษทั ฯ และกฎหมายเกีย่ วข้อง
เพื่อให้ได้ผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม มาดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับรอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป
2. ดาเนินการสรรหาและวิธกี ารสรรหาตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นกรรมการบริษทั ฯ
ผู้บริหารระดับสูงกว่าผู้อานวยการใหญ่ขน้ึ ไป และเสนอชื่อผู้ท่ผี ่านการสรรหาต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ เลื่อนตาแหน่ง หรือโยกย้ายตามทีเ่ ห็นสมควร
3. กาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการ อนุกรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ฯ
รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป โดยให้คานึงถึงหลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ซี ง่ึ เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้างและ
นาเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
5. พิจารณาเพิม่ ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจาปี ของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุในสัญญาจ้างและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
6. มีอานาจเรียกพนักงานและ/หรือลูกจ้างของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ถอ้ ยคาหรือความเห็น รวมทัง้ ให้มอี านาจ
ในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
7. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2560 มีการประชุมทัง้ สิน้ 14 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 43 เรื่อง
9.2.7 คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพือ่ สังคม
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนดและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ
สนแจ้ง
ประธานกรรมการ
2. พลตารวจเอก จักรทิพย์
ชัยจินดา
กรรมการ
3. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
และบริหารงานทัวไป
่
7. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร
กรรมการ
8. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
กรรมการและเลขานุการ
10. ผูอ้ านวยการสานักงานการตรวจการองค์กร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
11. ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ผูช้ ่วยเลขานุการ
12. ผูอ้ านวยการฝ่ ายกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล ผูช้ ่วยเลขานุการ
หมายเหตุ : พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
1. เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามหลักการของกระทรวงการคลัง
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตรวจสอบการกากับดูแล การปฏิบตั งิ านของกรรมการและฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
3. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรื่องเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ทบทวนแนวปฏิบตั แิ ละหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วามต่อเนื่องและเหมาะสม โดย
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. มีอานาจในการเรียกพนักงานและลูกจ้างของบริษทั ฯ และบุคคลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ถอ้ ยคาหรือความเห็น
รวมทัง้ ให้มอี านาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
6. กาหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน
และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ
7. กาหนดนโยบายและแนวทางการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การช่วยเหลือและส่งเสริมสังคม
8. จัดทาโครงการและกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมรวมถึงสือ่ สารประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้
ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ รับรูแ้ ละมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัวถึ
่ ง และจัดทารายงานด้านอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม (CSR Report) ต่อสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
9. จัดทาโครงการและกิจกรรมเพื่อปลูกฝั งจิตสานึกให้พนักงานเรื่องการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนสาธารณ
ประโยชน์ สาธารณกุศล
10. กาหนดงบประมาณในการดาเนินการ และงบสนับสนุนหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกด้วยการบริจาคหรือ
ช่วยเหลือด้านการเงินหรือการให้บตั รโดยสาร ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม รวมทัง้ การ
กากับดูแลการพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จ่ายตามงบประมาณ
11. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
12. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2560 มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องพิจารณาจานวน 40 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 33 เรื่อง
9.2.8 คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และ
การปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ภักดีภูมิ
กรรมการ
3. นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ
4. นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
6. ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู
1. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรปู องค์กร เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีส่ ามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยังยื
่ น ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูป
องค์กรจะต้องครอบคลุมทุกมิตขิ องการดาเนินธุรกิจและมีการบูรณาการกัน ทัง้ มาตรการเร่งด่วนและมาตรการทีม่ ผี ลต่อเนื่อง
2. กลันกรองแผนยุ
่
ทธศาสตร์ และแผนปฏิรปู องค์กร ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิ
3. ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาให้ฝ่ายบริหารดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรปู องค์กร
รวมทัง้ กากับดูแลให้มผี บู้ ริหารรับผิดชอบการดาเนินการตามแผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน
4. แต่งตัง้ ทีป่ รึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดทาและการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรปู องค์กร ตามที่
เห็นสมควร
5. สามารถขอและเข้าถึงการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้จากทุกหน่วยงานตามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2560 มีการประชุมทัง้ สิน้ 32 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 104 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 79 เรื่อง
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ที่
อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินการของ
คณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามที่
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหา
กรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ดาเนินการกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสรรหา
1.1 มีคุณสมบัตติ ามสมรรถนะและความรูท้ จ่ี าเป็ น (Skill Matrix) ตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม สามารถกาหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
1.2 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาเป็ นผูท้ ม่ี นใจได้
ั่
ว่าจะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตามหลัก Fiduciary Duty ทีส่ าคัญ คือ
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูล
และเหตุผล ฯลฯ
1.3 ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจากจานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งอยู่ ฯลฯ
เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการติดตามการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
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2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะดาเนินการสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งกรรมการฯ
กรณีท่ี 1 ตาแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ซึง่ กรรมการต้องพ้น
จากตาแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้ อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็ นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดารง
ตาแหน่งต่อไป (2) บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึง่ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั สิ าหรับกรณีท่ี
กรรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตาแหน่ งครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการ
อื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการรายดังกล่าว จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการอื่น (3) การ
เสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ
กรณีท่ี 2 ตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ ว่างลงนอกจากเหตุตามกรณีท่ี 1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะดาเนินการสรรหา
เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้แต่งตัง้ ทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บัญชีรายชื่อกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลังซึง่ ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกรณีทก่ี รรมการอื่นทีม่ ใิ ช่กรรมการโดยตาแหน่ ง
ครบวาระการดารงตาแหน่ ง หรือพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระ จะต้องแต่งตัง้ กรรมการอื่นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
แทนกรรมการรายดังกล่าว จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการอื่น (2) การเสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (3) การเสนอ
ชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทีเ่ หมาะสมกับบริษทั ฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลันกรองให้
่
ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้
2.3 เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนาชื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพื่อให้ได้ตามจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดย
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรง
เป็ น 3 ส่วนไม่ ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากต าแหน่ งในปี แรกและปี ท่ี 2
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ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้ใช้วธิ จี บั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุด
นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
9.3.2 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะแต่ งตัง้ คณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงต าแหน่ งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษทั ฯ 5 คน และรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่ 1 คน เพื่อแต่ งตัง้
คณะกรรมการสรรหา ผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยมีอานาจหน้าทีใ่ นการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา
และดาเนินการสรรหาผู้ท่มี ีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่เี หมาะสม โดยมีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และกฎหมาย
อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และเสนอชื่อผู้ทผ่ี ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริษัท อื่น ของกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1. ห้ามแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และฝ่ ายบริหารบริษทั ฯ เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจอื่น เว้นแต่กรณีมี
กฎหมายกาหนด หรือกรณีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
2. เป็ นกรรมการในองค์กรภาครัฐทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ขึน้ เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้
3. เป็ นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพื่อประโยชน์สว่ นรวมได้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
โดยการไปดารงตาแหน่ งกรรมการที่บริษัทอื่น ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เสนอขอนุ มตั กิ ารเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั อื่นจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง นัน้ บริษัทฯ ในฐานะผู้ ถอื หุน้ ได้ส่ง
ผูแ้ ทนบริษัทฯ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทาธุรกิจระหว่าง
บริษทั ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยผูแ้ ทนบริษัทฯ จะเป็ นผูท้ ่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ
และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึง่ กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร
หรือบุคคลภายนอกที่มคี วามรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ได้ และต้องมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาคู่มอื ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูแ้ ทนบริษทั ฯ เพื่อให้ผแู้ ทนบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
แนวทางทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ในคู่มอื นี้ได้กาหนดถึง ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี ี
ของกรรมการผูแ้ ทน ข้อพึงระมัดระวัง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษทั ฯ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับในเรื่อง
นโยบายที่สาคัญ ให้ผู้แทนบริษัทฯ ขอรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อนเสนอความเห็นในที่ประชุมบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดสรรกาไร การจ่ายเงินปั นผล หรือนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
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ลาออกตามวาระ การเพิม่ -ลดทุน การเลิก-ควบรวมกิจการ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ต้องรายงานข้อมูลต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดต่อฝ่ ายบริหาร และคณะกรรมการบริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ารวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ
บริษทั ทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นประจาทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุ นให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กาหนดทิศทาง
และแนวทางในการกากับดูแลการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้ต่อไป
9.5 การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบ ตั ิตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยบริษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงนโยบาย เรื่องการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ในการห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน ซึ่งรู้ห รือครอบครองข้อมูลภายใน ทาการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ยี งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทัวไปหรื
่
อตลาดหลักทรัพย์
และตนได้ล่วงรูม้ าในตาแหน่งหรือฐานะทีส่ ามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริงหรือการเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ ไม่ว่าการกระทาดังกล่าว
จะกระทาเพื่อประโยชน์ ตนเองหรือผู้อ่นื หรือการนาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยให้ผู้อ่นื กระทาดังกล่าว โดยห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีพ่ น้ จากตาแหน่ งในช่วงเวลา 6 เดือน ซึง่ รูห้ รือครอบครอง
ข้อมูลภายใน ห้ามทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และหลังประกาศ 3 วัน
นโยบายดังกล่าวยังได้กาหนดให้ทุกหน่ วยงาน มีระบบบริหารจัดการในการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน และ
ข้อมูลลับทีด่ ี เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ มูลลับของบริษทั ฯ รัวไหล
่
ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ เสียหาย หรือถูกนาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทาง
มิชอบ อันเป็ นการเอาเปรียบผูล้ งทุน
นอกจากนั น้ ยัง จัด ท าวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทุ ก เดือนเรื่อ งรายงานการถือ ครองหุ้น
การบินไทยของกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ของคู่สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร รวมทัง้ แจ้งบทลงโทษ กรณีไม่ได้จดั ทารายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
9.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษั ท ฯ และบริษั ท ย่ อ ย จ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอบบัญ ชี ให้ แ ก่ ส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน (สตง.)
ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมามีจานวนเงินรวม 4,870,000 บาท โดยบริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
ให้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
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ค่าบริการอื่น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึง่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบตั ติ าม BOI ค่าธรรมเนียม
ตรวจรับรองรายได้ของหน่วยธุรกิจ ค่าธรรมเนียมรับรองรายได้สาขาประเทศอินเดีย ค่าธรรมเนียมรับรองยอดรายได้ของ
สาขาประเทศมาเลเซีย(2557-2559)และค่าธรรมเนียมรับรองรายได้สาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมามีจานวนเงินรวม 750,000 บาท แต่บริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมาหรือรายจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี
บัญชีทผ่ี ่านมา
9.7 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ
จากผลสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนประจาปี 2559 (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies 2016: CGR2016) ทีส่ ถาบันกรรมการบริษทั ไทยทาการสารวจจากบริษทั จดทะเบียน
จานวน 601 บริษทั บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึง่ จากผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ
ได้ปรับปรุงและพัฒนายกระดับการดาเนินกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่
อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษทั ฯ ยังไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการมีก ารกาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่ก รรมการแต่ ละคนจะดารงตาแหน่ ง
กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษทั หรือไม่
ในกรณีน้บี ริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
มาตรา 7 ทีก่ าหนดไว้ว่า ผูใ้ ดจะดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่งมิได้
2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 5-12 คน หรือไม่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ
3. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือไม่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 24 กาหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ไม่ได้กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
4. ในกรณีทบ่ี ริษทั มีหนุ้ มากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษทั ได้เปิ ดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของ
หุน้ แต่ละประเภทหรือไม่
ในกรณีน้ีบริษัทฯ มีหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 กาหนดให้ หุ้นของ
บริษทั ฯ เป็ นหุน้ สามัญและเป็ นหุน้ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้
5. บริษัทได้ก าหนดวิธีการลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสีย งแบบสะสม ( Cumulative
Voting) หรือไม่
บริษัท ฯ ไม่ ส ามารถก าหนดวิธีก ารลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการโดยก ารลงคะแนนเสีย งแบบสะสม
(Cumulative Voting) เนื่องจากข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียง
หนึ่ง โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตามจานวนหุน้ ทีม่ ี เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
6. คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี ารจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
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บริษทั ฯ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ซึง่ กาหนดให้สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงจากบุคคลทีไ่ ม่ใช่พนักงานบริทฯ
7. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีจ่ บการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
บริษัทฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มคี ุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และมี
กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถสอบทานความน่ าเชื่อถือของ
งบการเงินด้วยแล้ว
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แบบ 56-1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษทั ฯ ดาเนินงานโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, Governance)
โดยยึดถือตามเป้ าหมายของ UN Sustainable Development Goals (SDGs) หรือ 17 เป้ าหมายโลกว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
โดยในปี 2560 บริษทั ฯ มีการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้อม และสังคมได้แก่
 โครงการช่วยเหลือพีน่ ้องชาวเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ โดยการสังซื
่ อ้ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทยเพื่อนามาผลิตเป็ นอาหารให้บริการผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิน เช่น พืชผักผลไม้
เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการ
เกษตรจากดอยคา กุง้ ทะเลจากสหกรณ์ผเู้ ลีย้ งกุง้ ลุ่มน้าท่าทอง จากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลากะพงขาวจากสมาคมผูเ้ พาะเลี้ยง
ปลาทะเลไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้สนับสนุ นการจัดจาหน่ ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนเครื่องบิน และ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็ นอาหารว่างในห้องรับรองพิเศษของการบินไทยทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมอิ กี ด้วย
 โครงการด้านสาธารณสุขอานวยความสะดวกทีมผ่าตัดของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการขนส่งอวัยวะ
ยกเว้นค่าบริการขนส่งโลหิต และอวัยวะ ไปยังต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
ผ่านเส้นทางบินภายในประเทศทีเ่ ป็ นจุดบินของการบิน
ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 และกิจกรรมวิง่ การกุศล “Run for Life” ของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเพื่อสมทบทุน
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง
 โครงการด้านการศึกษาสนับสนุนการเดินทางของผูแ้ ทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิ ก
ระหว่างประเทศ การสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรูน้ อกห้องเรียน ได้แก่ โครงการพาน้องท่องฟ้ า กิจกรรม “พม. พาน้องดูหนัง”
กิจกรรม “เติมฝั นให้น้อง” ให้แก่เด็กผูด้ อ้ ยโอกาสและเด็กพิการจากสถานสงเคราะห์ จัดค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ให้แก่
นักเรียนในชุมชนสาคัญของการบินไทยและในถิ่นทุรกันดาร ให้โอกาสนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน STEM Young Pilot
Challenge 2017 เข้าร่วมโครงการ Young Pilot Camp และเดินทางไปดูงานการผลิตเครื่องยนต์ โรลส์-รอยซ์ ประเทศสิงคโปร์
และร่วมกับ 5 หน่ วยงานภาคอากาศจัดกิจกรรม “สนามบินแห่งการเรียนรู้” เพื่อให้เยาวชนรอบท่าอากาศยานดอนเมือง
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต มีความรูธ้ ุรกิจทางด้านการบิน
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดมทุนและผนึกกาลังพันธมิตรในการ
ช่วยเหลือ ขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและสนับสนุ นการเดินทางไปปฏิบตั หิ น้าทีช่ ่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย พร้อมทัง้ มอบเงิน
บริจาคสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย สานักนายกรัฐมนตรี
 โครงการดู แลประชาชนภาคส่วนต่ างๆ ได้แก่ กิจกรรมมอบของขวัญ ทุนการศึกษา และจักรยานในงานวันเด็ก
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว กิจกรรม “ปั นรักจากการบินไทย มอบกาลังใจแด่ทหารผ่านศึก ” กิจกรรม
“ปั นรักจากการบินไทย มอบพลังใจแด่ผสู้ ูงอายุ ” ทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนบริเวณโดยรอบสนามบิน กิจกรรม “โครงการรวมน้ าใจ
มอบให้แก่ทหารและตารวจ จังหวัดนราธิวาส” นาเงินบริจาคและสิง่ ของเครื่องใช้ทจ่ี าเป็ นมอบให้ทหารและตารวจในพืน้ ที่ และ
การจัดเทีย่ วบินพิเศษนาผูแ้ สวงบุญฮัจย์ส่ปู ระเทศซาอุดอิ าระเบีย รวมถึงการสนับสนุ นอานวยความสะดวกในการเดินทางของ
นักกีฬาพาราลิมปิ กไทย และโครงการ “Happy World Tour for Happy Child Foundation” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
พิบตั ใิ นภาคใต้
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 โครงการด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ โครงการ “ประเมินคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กรและกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
พืน้ ทีส่ านักงานใหญ่ เพื่อหามาตรฐานการลดการปลดปล่อยและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร กิจกรรม “การบิน
ไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน – ป่ าชายเลนเพื่อชุมชนเพิม่ พูนการกักเก็บคาร์บอน” ด้วยการปลูกป่ าชายเลน ปล่อยปลาและปล่อยปู
สู่ธรรมชาติ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ” ครัง้ ที่ 7 เน้ น
ความสาคัญเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงาน สิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมการทางานทีด่ ี กิจกรรม “Star Alliance Free
the Sea Turtles” ปล่อยเต่าทะเลกลับสูแ่ หล่งทีอ่ ยู่อาศัยตามธรรมชาติ กิจกรรม “การบินไทยคืนชีวติ ให้คูคลองเลียบวิภาวดี”
เพื่อรักษาสภาพน้ าในคลองเลียบถนนวิภาวดีรงั สิตหน้าบริษัทฯ ให้ใสสะอาด รวมทัง้ การสนับสนุ นการเดินทางของมูลนิธิ
อุทกพัฒน์เพื่อปฏิบตั ภิ ารกิจทีก่ ่อให้เกิดความยังยื
่ นในการพัฒนาทรัพยากรน้าของประเทศ
ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2560 ซึง่ บริษทั ฯ จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com
แนวทางปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ จึงได้นานโยบาย Whistle Blower
หรือ การเป่ านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทัง้ จัดทาระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัง คับ ค าสังบริ
่ ษัท หรือ ธรรมาภิบา ลหรือ
จริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ.2553 ขึน้ มา ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อให้พนักงาน
ลูกจ้าง ผูม้ สี ว่ นได้เสียและบุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแสความเคลือบแคลงทีอ่ าจทาให้เข้าใจได้ว่าเป็ นการ
กระทาผิดต่ อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ถูกต้อง และมี
มาตรการในการคุม้ ครอง ผูร้ อ้ งเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมันและความปลอดภั
่
ยให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน อันจะนาไปสู่ความเป็ นธรรม
โปร่งใส และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้ วยการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
และเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียร้องเรียนในกรณีทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม หรือสามารถแจ้งเบาะแสหากพบเห็น
พฤติกรรมทีส่ อ่ ถึงการทุจริต คอร์รปั ชันของบุคคลในบริษทั ฯ โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ทาง E-mail address : tgchairman@thaiairways.com, tgpresident@thaiairways.com,
good.gov@thaiairways.com
2. จดหมายถึงประธานกรรมการบริษทั ฯ / กรรมการบริษทั ฯ /กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ / เลขานุ การบริษทั ฯ โดยส่ง
มาที่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
บริษทั ฯ จะรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของท่านไปตรวจสอบ และติดต่อกลับท่านโดยเร็ว
การขับเคลื่อนการป้ องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบของบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษทั ฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการขับเคลื่อน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) 3 ฝ่ าย ระหว่างสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจ จานวน 55 แห่ง และเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริษทั ฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 3 ฝ่ าย ระหว่าง
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สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 54 แห่ง ทัง้ นี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กร
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิการตามยุทธศาสตร์ด้านการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 และแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปี 2560 เพื่อให้มคี วาม
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี (Action Plan) ของสานักงาน ป.ป.ช.
3. จัดอบรมบรรยายเรื่องการป้ องกันการทุจริตและประพฤติชอบ ให้กบั พนักงานทุกระดับทุกตาแหน่ งของบริ ษทั ฯ
ตัง้ แต่ พนักงานเข้าใหม่ จนถึงระดับหัวหน้าแผนก/ผูจ้ ดั การ โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษทั ฯ
4. มีคาสังบริ
่ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ที่ 10/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
5. มีประกาศบริษทั ฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มุ่งสู่การ
เป็ นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6. เผยแพร่ Bulletin เกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ได้แก่ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง, ข้อร้องเรียน
ต่างๆ ที่ยุติแล้ว ให้พนักงานรับทราบผ่านทาง Website ภายในของบริษัทฯ , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงพนักงาน และ
สือ่ สารผ่าน Website หน่วยงานเป็ นประจาทุกเดือน
7. จัดตัง้ เครือข่าย TG รวมพลัง ป้ องกันภัยทุจริต ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกเครือข่ายฯ 531 คน ทัง้ นี้ เพื่อร่วมกัน
สอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบให้กบั บริษทั ฯ
8. บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. ตัง้ แต่ปี 2557 โดยได้รบั ผลคะแนนประเมินฯ ดังนี้
-

ในปี 2557
ในปี 2558
ในปี 2559
ในปี 2560

บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมิน
บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมิน
บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมิน
บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมิน

75.84
79.30
88.75
87.89

คะแนน จาก
คะแนน จาก
คะแนน จาก
คะแนน จาก

100
100
100
100

คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม

อยู่ในเกณฑ์สงู
อยู่ในเกณฑ์สงู
อยู่ในเกณฑ์สงู มาก
อยู่ในเกณฑ์สงู มาก

ซึง่ ปั จจุบนั ITA ถูกกาหนดเป็ นกลยุทธ์ท่สี าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ถือเป็ นมาตรการป้ องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่ วยงานภาครัฐจะต้องดาเนินการ เพื่อนาข้อมูล
และผลคะแนนทีไ่ ด้รบั นาไปปรับปรุงพัฒนาการทางานของหน่ วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมถึงเพื่อยกระดับดัชนี
รับรูก้ ารทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
9. ในปี 2560 บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของ
กระทรวงคมนาคม และได้เสนอชื่อนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรกระทรวงคมนาคมที่ปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต โปร่งใส เพื่อยกย่องเป็ น “คนต้นแบบคมนาคม” ประจาปี
2560 และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รบั รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจาปี 2560
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “รัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน” (ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : Integrity Culture) ประเภทชมเชยอันดับ 1
ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564) ภายใต้ขอ้ ตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจาปี 2560 ของสานักงาน ป.ป.ช.
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอยืนยันว่า บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุ นการทางานของหน่ วยงานตรวจสอบต่างๆ ในทุกกรณีจนถึง
ทีส่ ดุ ต่อไป

ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 4
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า ระบบที่ ว างไว้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบและ 17
หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013 ทัง้ นี้
ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้

สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริษทั ฯ กาหนดแนวทางในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม เพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส
เป็ นธรรม มีระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมีค่มู อื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง
หรือผูอ้ ่นื และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน ไม่ยนิ ยอมให้เกิดการทุจริตขึน้ ในงานทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ มีบทลงโทษทีเ่ หมาะสม
หากมีการฝ่ าฝืนข้อกาหนด มีการเผยแพร่ ข้อกาหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบ อีกทัง้ มีบรรจุอยู่
ในหลักสูตร Orientation เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลขององค์กรและสามารถนามาใช้
ในการปฏิบตั งิ านต่อไป กรณีมกี ารประพฤติปฏิบตั ฝิ ่ าฝื นหลักจริยธรรมของบริษทั ฯ ให้สานักงานตรวจการองค์กรมีอานาจ
และหน้าทีใ่ นการพิจารณาและวินิจฉัยภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการ
ทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ หรือตามประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่ กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารไว้ในคู่มอื กรรมการ รวมถึง Table of
Authority โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ข้อ บัง คับ และประกาศต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯและเพื่อให้บริษัทฯ
มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวงการคลังและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน ระหว่างบริษัทฯ กับภาครัฐ
ผ่านสานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึง่ จะมีการกาหนดตัวชีว้ ดั น้ าหนัก ค่าเกณฑ์วดั /เป้ าหมายการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจาปี ของบริษทั ฯ ทีช่ ดั เจน เพื่อใช้ในการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
มีการติดตามผลการดาเนิน งานในที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุดต่ างๆ ที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารการปฏิรูปบริษทั ฯคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็ นต้น คณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจการเงิน การขนส่ง กฎหมาย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
ประวัติกรรมการ ตลอดจนมีการกาหนดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมดตามข้อกาหนด
ของ กลต. และ สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระถึง 50% ของกรรมการทัง้ หมด และได้มกี ารตรวจสอบก่อนการแต่งตัง้
ว่าเป็ นผูม้ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอิสระ
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3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบที่
เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย โดยมีการ
จัดสายงาน หน่วยงานในการบังคับบัญชา อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในเอกสาร Function Description
และ Job Description มีการแบ่งแยกหน้าที่ ทีส่ าคัญระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่ วยธุรกิจ อย่างชัดเจนเพื่อให้
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน มีหน้าที่ในการวางแผน
กาหนดนโยบายและบริหารจัดการในระดับ Corporate เพื่อให้บริษทั ฯ มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน มีสานักงาน
การตรวจการองค์กร ทาหน้าทีร่ บั ข้อร้องเรียนและดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมถึงมีสานักงาน
การตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อให้ผตู้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรม
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
บริษทั ฯ มีกระบวนการ/ในจัดหาบุคลากรทีเ่ ป็ นไปตามข้อกาหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติ ในการจัดหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ และศักยภาพตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ รวมทัง้ มี
กระบวนการ/วิธกี ารในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจาปี มีการกาหนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั กับเป้ าหมายและเกณฑ์วดั ผล
ทีเ่ ชื่อมโยงสูก่ ารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม มีการจ่ายเงินพิเศษ (Incentive) ซึง่ จะส่งผลต่อขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงาน
ต่อไป ตลอดจนมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร เช่น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยให้โอกาส
พนักงานเข้ารับการอบรม/ปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ ทัง้ ภายในและต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เพิม่ พูนประสบการณ์
เพื่อตอบสนองการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
ปี 2560 มีการดาเนินการในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยพัฒนาและปรับปรุง Learning Development
Roadmap และ Training Program สาหรับพนักงานใหม่ – เฉพาะกลุ่มตาแหน่ งงาน อีกทัง้ มีโครงการพัฒนาศักยภาพ Soft
Skills เช่น การออกแบบและพัฒนา Executive Development Program /EDP (พนักงานระดับผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป) และ
Leadership Development Program /LDP (พนักงานระดับผูอ้ านวยการฝ่ าย) เพื่อเพิม่ ศักยภาพของผูบ้ ริหารทีอ่ ยู่ในแผน
สืบทอดตาแหน่ งทีส่ าคัญต่อไป
5. องค์ก รกาหนดให้ บุ ค ลากรมี หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบในการควบคุม ภายใน เพื่ อให้ บรรลุต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษัทฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการควบคุม ภายใน โดยจัด ให้ม นี โยบายควบคุมภายใน ซึ่งเป็ นกระบวนการสื่อ สารเชิงบังคับ กาหนดให้
ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยผ่านกระบวนการทางาน
ที่ได้จดั วางไว้อย่างเหมาะสม และกาหนดตัวชี้วดั (KPI) ซึ่งถ่ายทอดเป้ าหมายของแต่ละสายงานไปยังพนักงานตามลาดับ
ชัน้ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ พยายามรักษาสมดุลโดยไม่สร้า งแรงกดดัน ให้ก บั พนัก งาน มีก ารสร้า งแรงจูง ใจด้ว ยการ
เชื่อ มโยงผลการประเมิน กับ การพิจ ารณาความดีค วามชอบเพื่อ ขึน้ เงิน เดือ นประจ าปี และการให้เ งิน เพิม่ พิเ ศษ
(Incentive) เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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การประเมิ นความเสี่ยง
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย และการให้บริการที่ดเี ลิศแก่ลูกค้า
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “First Choice Carrier with Touches of THAI” ซึง่ เน้นการให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร/ลูกค้าอย่างดีเลิศด้วย
เสน่ หค์ วามเป็ นไทยทีล่ ูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก และด้านความปลอดภัยจะต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบิน
สากล อีกทัง้ ยังปรับเป้ าหมายสาหรับใช้เป็ นทิศทางขององค์กรในระยะ 5 ปี “เป็ นสายการบินชัน้ นาใน 5 อันดับแรกของโลก
ภายในปี 2564 และมีกาไรต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ”
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรระยะที่ 3 “การเติบโตอย่างยังยื
่ น (Sustainable Growth)” โดยมี
การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษทั ฯ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)เพื่อใช้เป็ นกรอบในการกาหนด
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้
7. องค์ก รระบุ แ ละวิ เคราะห์ค วามเสี่ ย งทุก ประเภทที่ อ าจกระทบต่ อ การบรรลุว ตั ถุป ระสงค์ไว้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร
บริษทั ฯ ได้มกี ารวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งในด้านต่างๆ ทัง้ จากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจการบิน
เศรษฐกิจ และการเมือ งทัง้ ของโลกและภู มิภ าค การก่ อ การร้า ย ภัย พิบ ัติแ ละโรคระบาด และจากปั จ จัย ภายใน เช่ น
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานและการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุความเสีย่ งในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่างๆ ได้มกี ารบริหารความ
เสี่ยงในหน่ ว ยงาน ตามคู่มือ บริหารความเสี่ย งของบริษัท ฯ และมีก ารจัดท าดัช นีช้ีวดั ความเสี่ยงที่สาคัญ ( Key Risk
Indicator/KRI ) หากระดับคะแนนของความเสีย่ งเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการการควบคุม และ
จัดทาแผนงานรองรับ นอกจากนี้ยงั ระบุความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบให้โครงการต่างๆ ในแผนปฏิรูปไม่สาเร็จตามแผน โดย
มีม าตรการควบคุ ม และก ากับ ดูแ ลอย่ า งใกล้ชิด ทัง้ นี้ การบริห ารความเสี่ย งของบริษัท ฯ อยู่ภ ายใต้ก ารก ากับดูแ ลของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีการผลักดันให้แต่ละหน่วยงานประเมินแรงจูงใจ และ
ทัศนคติอนั จะนาไปสู่โอกาสการทุจริต เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั งิ าน โดย
พิจ ารณาจากผลสารวจการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ( Integrity &
Transparency Assessment : ITA) โดยสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึง่ ในปี
2560 บริษทั ฯ ได้ผลคะแนนประเมินเฉลีย่ รวมร้อยละ 87.89 จัดอยู่ในระดับมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มาก (เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานร้อยละ 80-100=สูงมาก)
นอกจากนี้ สานักงานตรวจการองค์กรร่วมกับฝ่ ายฝึ กอบรมบุคลากร ได้จดั บรรยายรณรงค์ ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบให้กบั พนักงานในหน่ วยงานต่ างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักและพึงระวังในการ
ปฏิบ ัติท่ีเ ป็ น การขัด ต่ อ กฎหมาย กฎ ข้อ บัง คับ และระเบีย บบริษั ท ฯ ซึ่ง เป็ น การกระท าผิด จากการปฏิบ ัติ ง านโดย
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ จัดทา Bulletin ให้ความรูเ้ รื่องการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบทุกเดือน มีเครือข่าย "TG รวมพลัง
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ป้ องกันภัยทุจริต" โดยมีพนักงาน เข้าร่วมเป็ นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการเฝ้ าระวัง สอดส่องดูแลการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ อันจะนามาซึง่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ ในการสร้างบุคคลต้นแบบทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ าน
อย่างยังยื
่ นต่อไป
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้นาปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์
ความเปลีย่ นแปลง เพื่อระบุเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับฝ่ าย โดยปั จจัยทีน่ ามาพิจารณา อาทิเช่น การขยายตัวของ
สายการบินต้นทุนต่ า การก่อการร้าย ภัยพิบตั แิ ละโรคระบาด การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เป็ นต้น โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดทาแผนเพื่อควบคุมความเสีย่ งให้
อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้

กิ จกรรมการควบคุม
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุม ที่ช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้อ งค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการกาหนดนโยบาย
จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ เช่น ระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยอานาจอนุ มตั ทิ างการเงิน ระเบียบบริษทั ฯ
ว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น อีกทัง้ จัดทามาตรการเพื่อควบคุมความเสีย่ งของแต่ละหน่ วยงาน มีกระบวนการวิเคราะห์
ประเมินและระบุกจิ กรรมและกรอบเวลาในการดาเนินการควบคุม ความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากปั จจัยทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ตลอดจนมีการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการ
จัดทา ทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เช่น บริษทั ฯ มี
มาตรการลดความเสีย่ งโดยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (กพท.) เพื่อขอใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ AOC (An Air Operator’s Certificate)ฉบับใหม่ ซึ่งเมื่อวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 บริษทั ฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (AOC) โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) แล้ว รวมถึงบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ด้าน
“การบริหารความเสีย่ งยอดเยีย่ ม (Best Risk Management Solution) ” จัดโดยนิตยสาร Treasury Today Asia ซึง่ สะท้อน
ถึงแผนการบริหารความเสีย่ งด้านงบการเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการเงิน
ทีห่ ลากหลาย มาช่วยบริหารความเสีย่ งได้อย่างดีเยีย่ ม เพื่อลดความเสีย่ งจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลีย่ นในงบการเงิน (FX
Translation Risk) ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ทาให้สามารถลดต้นทุนทางการเงินของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่าง
ทบทวน Table of Authority (TOA) ให้เป็ นปั จจุบนั
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
บริษทั ฯ ได้นาระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ อาทิ การเพิม่ ช่องทางการชาระเงินค่า
บัตรโดยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่ าน PayPal ซึง่ เป็ นช่องทางการชาระเงิน (Payment Gateway) ทีเ่ ปรียบเสมือนตัวกลางใน
การรับรองความปลอดภัยของการจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ท่ไี ด้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคใน
ยุคดิจทิ ลั และอานวยความสะดวกให้ผโู้ ดยสารของบริษทั ฯ ซึง่ ถือเป็ นการยกระดับการบริการให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการบิน
ระดับโลก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการจัดทาสถาปั ตยกรรมโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายและมาตรการ การ
รักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน ISO27001 และกาหนดให้ทุกหน่ วยงานต้องถือปฏิบตั ิ
โดยออกเป็ นคาสังบริ
่ ษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นกรอบในการควบคุมโครงสร้างพืน้ ฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ ให้เป็ น
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มาตรฐาน ง่ า ยต่ อ การปรับ เปลี่ย นและบ ารุ ง รัก ษา และเกิด ความมัน่ คงปลอดภัย รวมถึง ได้ก าหนดให้มีก ารควบคุ ม
กระบวนการได้มา การพัฒนาและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทาเป็ นคู่ มอื บริหารจัดการโครงการ (Project
Management Handbook) มีการจัดทาแผนแม่บท IT เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของบริษทั ฯ โดยมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์บริษทั ฯ
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
บริษทั ฯ ได้นากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงาน/องค์กรภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน ทัง้ ของ
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ มาประมวลและจัดทาเป็ นนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ทัง้ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรและทีเ่ ป็ น Electronic File และเพื่อให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั แิ ละคู่มอื ต่างๆ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ บริษัทฯ ได้กาหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการนานโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ โดยบรรจุไว้ในแผนงานของฝ่ าย คารับรองการปฏิบตั หิ น้าที่ ข้อตกลงการให้บริการ และมติการประชุม โดยมีการสัง่
การและมอบหมายการปฏิบตั ิตามสายการบังคับบัญชา โดยมีบุคลากรซึ่งกาหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบไว้ใน Job
Description อย่างเหมาะสม มีการกาหนดกรอบเวลาทีช่ ดั เจนและมีหวั หน้างานกากับดูแล ติดตามผลอย่างใกล้ชดิ ทัง้ จาก
การประชุมและเอกสาร หากพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขในทันทีเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้ าหมาย นอกจากนี้ผู้บริหาร
หัวหน้างาน ได้ตดิ ตามและกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และคาสังต่
่ างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทั ฯ

สารสนเทศและการสื่อสาร
13. องค์กรมีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
บริษทั ฯ มีการนาข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดาเนินงาน โดยพิจารณาทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้อมูล
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยนามาศึกษา วิเคราะห์
พิจารณากลันกรอง
่
และ เปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล
และรองรับการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล และเทคโนโลยี อาทิ การนาระบบ
Network Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเทีย่ วบิน วิเคราะห์และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน
ระยะยาว การนาระบบ SAP-DE/WISE SAP-HCM และ SAP-BU มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้
ผูบ้ ริหารมีขอ้ มูลในการพิจารณาต้นทุน และความคุม้ ค่าได้เป็ นอย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปั จจัยแวดล้อม โดย
จัดทา Feasibility Study หรือการลงทุนผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ เพื่อบริหารโครงการลงทุนให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย และได้ประโยชน์ สูงสุด นอกจากนี้ยงั มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ทาหน้าที่กากับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูล
ข่าวสารของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตฯิ ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการควบคุมภายใน
ที่จาเป็ นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอ และมี ประสิทธิภาพ มีช่องทางใน
การสื่อ สารทัง้ ภายในฝ่ าย และระหว่างฝ่ าย เพื่อให้พ นักงาน และผู้บริหารได้ร ับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลในการ
ปฏิบตั งิ าน ได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษทั ฯ ประกาศเสียงตามสาย
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ตลอดจนการสือ่ สารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ระบบ Government Chat (G-Chat), Line Group ของสายงาน
ต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม อันเป็ นปั จจัย
สาคัญยิง่ ในการเชื่อมพนักงานทัง้ องค์กรเข้าไว้ดว้ ยกัน
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการบริษทั ฯ (DD Command Center) เพื่อใช้ประสานงานและแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารโดยผูบ้ ริหารระดับสูงของทุกสายงานจะเข้าประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟั งและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของไทย
และต่ า งประเทศ รวมทัง้ อุ บ ัติ ภัย และภัย พิ บ ัติ รวมถึ ง รายงานอื่ นๆ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ผ่ า นระบบ
Teleconference โดยเชื่อมโยงการประชุมจากสานักงานใหญ่ ไปยังอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นการ
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทารายงานข้อมูลทีส่ าคัญถึงคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ เช่น รายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการทีส่ าคัญ รวมทัง้ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รายงานสภาพคล่องทางการเงินและสถานะหนี้ของบริษัทฯ เป็ นต้น นอกจากที่กล่าว
มาแล้ว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มชี ่องทางสาหรับพนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ภายในบริษทั ฯ ตามนโยบาย Whistle Blower และตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ รวมทัง้ คู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม ผ่านทางประธาน
กรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ฯ รองกรรมการผูอ้ านวยการ
ใหญ่ ซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้จดั ทารายงานประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นเผยแพร่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และเผยแพร่ทาง Website
ของบริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มี
ช่องทางในการร้องเรียน/สือ่ สารข้อมูลจากลูกค้า/คู่คา้ สายการบินลูกค้า และองค์กร/หน่ วยงานภายนอก เช่น Department of
Civil Aviation และ/หรือ Authority ต่างๆ ของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิการบินโดยผ่านทางจดหมายหรือ
e-mail ถึงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ
นอกจากนี้มกี ารจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟั งปั ญหาและข้อร้องเรียนทีเ่ กิดจากการให้บริการ
รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีการติดต่อสื่อสารเพื่อรับ
นโยบายจากหน่วยราชการ และกระทรวงต่างๆ รวมถึงการจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ยงั
เปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตมายังกรรมการผู้อานวยการใหญ่
โดยตรง โดยผ่านทางเอกสาร หรือ e-mail

การติ ดตามประเมิ นผล
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไป
อย่างครบถ้วน เหมาะสม
บริษัท ฯ มีก ารติด ตามประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน โดยผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ รับ ทราบ และตระหนัก ถึง ความ
รับผิดชอบทีม่ ตี ่อการติดตามผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายทีก่ าหนด เช่น จัดให้มกี ารประชุมภายใน
ฝ่ ายเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีช้วี ดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) มีการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายอย่างสม่าเสมอ ทุกฝ่ ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
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คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นประจาทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่ วยงาน
ต่างๆ โดยผูต้ รวจสอบภายในจากสานักงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี อีกทัง้ ยังมี
ฝ่ ายความปลอดภัย ความมันคง
่
และมาตรฐานการบิน ทาการตรวจสอบด้านปฏิบตั กิ าร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกหน่ วยงานมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อกาหนดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีผตู้ รวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง), สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA),
EASA, FAA, และองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในปี 2560 องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้พจิ ารณาให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็ น
ประเทศทีม่ ขี อ้ บกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญต่อความปลอดภัย ทาให้ประเทศไทยสามารถปลดธงแดงได้สาเร็จ แสดงให้เห็นถึงการ
กลับคืนสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินในระดับสากลโดยบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย
(Ramp Inspection) ตามมาตรฐานสากล ผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสาคัญ เป็ นสิง่ ทีย่ นื ยันความมีมาตรฐาน
ด้านการบินของบริษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
17. องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รบั ผิดชอบ
บริษัท ฯ โดยส านั ก งานการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแนวทางการจัด ท ารายงานผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อผู้บริหารหน่ วยรับตรวจ
และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะโดยสานักงานการตรวจสอบภายใน มีการ
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็นจนกว่าจะมีการดาเนินการแล้ว
เสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นาเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติหรือความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ เป็ นต้น หัวหน้ า
สานักงานการตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมีกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน ซึง่ รวม
กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ มีความเพียงพอกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2-11 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

12.

รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าคัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย
ประมาณร้อยละ 51.03
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้างและ
นายสมชัย สัจจพงษ์ ดารง
ดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
ตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
-ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
-ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

15,102.67
360.48
162.25
47.25

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 1

14,620.53
358.90
156.97
61.91

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ซึง่ ยังคงมียอดคงค้าง และ
ดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้ คงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
-ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้า
-ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย
2. บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ าชพัสดุ

3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่
กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4,270.14
73.43
9.02
6.83
5.12

5,400.38
52.39
6.61
3.13
5.12

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
0.12
0.03

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารออมสิน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารออมสิน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารออมสินจานวนเงิน
ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ดอกเบีย้ จ่าย
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน ให้บริการเช่าพืน้ ที่
และบริการอืน่ ๆ แก่ธนาคาร
ออมสิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

17.50
4.36
0.00

9.71
3.86
94.56
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

8.23
1.23

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

3.02
0.17

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะยาว กับธนาคารเพือ่
การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ยังมียอดคง
ค้างและดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
-ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
2. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน
กับธนาคารเพือ่ การส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
จานวนเงิน 3,000 ล้านบาท
ในปี 2560 มีการใช้วงเงิน
2,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
-ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

952.54
22.55
0.10

1,271.50
3.59
0.00
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกูเ้ ป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

4.89
0.02
2,000.00
1.02
0.43

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

3.50
0.02
0.00
0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบินแก่ธนาคารเพือ่
การส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.07
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

1.10
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ เป็ นผู้
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ควบคุมธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) จานวนเงิน 3,000
(มหาชน) โดยผ่านทางธนาคาร
ล้านบาท
แห่งประเทศไทยและกองทุนเพือ่
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายสมชัย สัจจพงษ์ ดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
และ นายดิสทัต โหตระกิตย์
ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

2. บริษทั ฯ ขายบริการให้เช่า
สานักงาน ตู้ ATM ค่าน้า-ไฟ
และ Lease line แก่
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

7.35

7.52

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.92
0.20

หมายเหตุ นายดิสทัต โหตระ
กิตย์ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14
มิถุนายน 2560

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

3.86
0.60

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

3. บริษทั ฯ ซื้อบริการรับ-ส่ง
เงินสดของบริษทั ฯ และจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคารให้กบั
ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
1. บริษทั ฯ ซื้อบริการฝากส่ง
ไปรษณียใ์ นประเทศและ
ต่างประเทศ และซือ้ อุปกรณ์
ไปรษณีย์ จากบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ และ
นางปรารถนา มงคลกุล ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด
หมายเหตุ นางปรารถนา มงคลกุล 2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ไปรษณีย์
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ของ
ไทย จากัด
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์
- ยอดรายได้รวม
2560
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

6.05
0.03

0.43
0.008
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.63
0.09

4.32
0.08
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.79
0.65

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

2.92
0.58

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ 1. บริษทั ฯ จ่ายค่า commission
ในการจาหน่ายบัตร
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
โดยสารของบริษทั ฯ ในอัตรา
ควบคุมการท่องเทีย่ วแห่ง
ร้อยละ 5 แก่การท่องเทีย่ ว
ประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้เช่า
สานักงานแก่การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.70
0.001

0.65
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

64.43
5.89

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

71.05
4.13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ซื้อน้ามันเครือ่ งบิน
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
และน้ามันรถยนต์จากบริษทั
รายใหญ่ของ บริษทั ปตท.
ปตท. จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน) และของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายสมชัย สัจจพงษ์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
ปตท. จากัด (มหาชน)
เครือ่ งบิน และให้บริการสอบ
เทียบเครือ่ งมือวัด (AC
Dielectric Tester) แก่บริษทั
ปตท. จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

9,020.95
567.00

6,903.63
638.95
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

86.07
21.98

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

49.21
7.75

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน) และ
ของบริษทั ฯ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและ
เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยาน
ต่างๆ เพือ่ ใช้สาหรับจอด
อากาศยาน จอดพาหนะ
ขนถ่ายสินค้า เก็บอุปกรณ์
ภาคพืน้ ดิน เก็บตูค้ อนเทน
เนอร์ ตัง้ สานักงานสายการบิน
และบริการอื่นๆ จากบริษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน และ
ได้รบั ส่วนแบ่งรายได้ 2% จาก
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การใช้สนามบิน (Passenger
Service Charges) ให้กบั
บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5,855.42
174.66

5,557.91
167.18
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

96.95
11.51

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

93.89
11.16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

สถาบันการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ 1. บริษทั ฯ จัดส่งนักบินบริษทั ฯ
ไปอบรมด้านกิจการบิน จาก
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
สถาบันการบินพลเรือน
ควบคุมสถาบันการบินพลเรือน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่สถาบันการบิน
พลเรือน
- ยอดรายได้รวม

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

66.12

46.73
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.44

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

0.06

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด โดยถือหุน้
ประมาณร้อยละ 55
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้บริการเช่า
พืน้ ทีส่ านักงานและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แก่บริษทั
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์
เอเชีย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
- เงินมัดจาค่าเช่าพืน้ ที่

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.59
0.01
0.16

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

1.35
0.15
0.16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 49 และมีอานาจควบคุม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
ตาแหน่งรองประธานกรรมการ
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง และ
นางภัครา เรืองสิรเดโช ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
หมายเหตุ บริษทั ฯ แต่งตัง้ นางภัครา
เรืองสิรเดโช ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของ บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2560
และนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ลาออก
จากกรรมการใน บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด โดยมีผลตัง้ แต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้น
ไป

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
แก่บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้างรับ
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการจัดส่ง
พนักงานแรงงานภายนอก
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ
จากบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สานักงานและอุปกรณ์
สานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
4. บริษทั ฯ จ่ายค่าแรงล่วงหน้า
ให้แก่บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

45.00
0.52
0.00

0.00
0.00
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

910.54
427.69

950.70
277.68
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

49.63
47.96

2.72
1.58
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

345.22

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

249.04

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด โดยถือหุน้ ประมาณร้อย
ละ 49 และมีอานาจควบคุม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพ
กาญจนา ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการแทน เรืออากาศเอก
วีระศักดิ ์ วิรุฬ์เพชร เรืออากาศเอก
กนก ทองเผือก และนายอริชยั
นุ่มลมุล ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
หมายเหตุ เรืออากาศเอก วีระศักดิ ์
วิรุฬห์เพชร เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2560
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก พ้น
จากตาแหน่ งกรรมการใน บริษทั
ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด เมือ่ วันที่
9 ตุลาคม 2560

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ให้บริการใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมด้านการบิน และ
ให้บริการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
และอุปกรณ์สานักงาน แก่
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯ ซื้อบริการการ
ฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบน
เครือ่ งบิน เรือ่ ง Differences
Training with Door B737 จาก
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

12.75
0.10

13.85
1.17
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด

0.82
0.18

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทน
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ผ่านบริษทั
(Commission) จากการ
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ประมาณร้อยละ 49 และมีอานาจ
บริการเอื้องหลวง แก่บริษทั
ควบคุม
ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ คือ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ได้รบั การแต่งตัง้ จาก บริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
2. บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ให้ไปดารงตาแหน่งประธาน
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง
กรรมการใน บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
จากัด
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.09
0.004

0.06
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

59.02
0.45

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

30.01
1.16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ จ่ายเงินค่าหุน้ สามัญ
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ให้แก่ บริษทั ไทยสมายล์แอร์
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
เวย์ จากัด จานวนเงิน
จากัด ร้อยละ 100
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการ Block
นายคณิศ แสงสุพรรณ ดารง
Space จากบริษทั ไทยสมายล์
ตาแหน่งประธานกรรมการของ
แอร์เวย์ จากัด
บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นายจรัมพร โชติกเสถียร
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
นายธีรพล โชติชนาภิบาล และ
3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
เครือ่ งบิน น้ามันเครือ่ งบิน
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
บริการภาคพืน้ ดิน ลานจอด
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
สนามบิน ค่าเบีย้ ประกัน
หมายเหตุ นายคณิศ แสงสุพรรณ
เครือ่ งบิน บัตรผ่านขึน้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของ
เครือ่ งบิน ฝึกนักบินใช้
บริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30
เครือ่ งบินจาลอง และอาหาร
ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป บริษทั ฯ
ขึน้ เครือ่ งบิน
แต่งตัง้ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
- ยอดรายได้รวม
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั ไทย
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
สมายล์แอร์เวย์ จากัด เมือ่ วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 นายจรัมพร
โชติกเสถียร ลาออกจากกรรมการ

0.00

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

1,000.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,284.51
2,016.47

143.10
1,363.65
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

8,942.06
7,951.12

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

8,183.20
6,060.39

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ในบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์
2560 เป็ นต้นไป นายธีรพล โชติ
ชนาภิบาล และเรืออากาศเอก
มนตรี จาเรียง เกษียณอายุจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2560

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
ประมาณร้อยละ 40
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ เรืออากาศโท
สมบุญ ลิม้ วัฒนพงศ์ และนาย
สุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด
หมายเหตุ บริษทั ฯ แต่งตัง้
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด เมือ่ วันที่
9 ตุลาคม 2560 เรืออากาศโท
สมบุญ ลิม้ วัฒนพงศ์ เกษียณอายุ
จากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2560 นายนิรุฒ มณีพนั ธ์ ลาออก
จากกรรมการใน บริษทั ดอนเมือง

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพัก
ของ บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด สาหรับผูโ้ ดยสารของ
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.04
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

0.05
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต
โฮเต็ล จากัด โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่
21 สิงหาคม 2560 เป็ นต้นไป
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน บริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน) ประมาณร้อยละ
22.59
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
เรืออากาศเอก วีระศักดิ ์ วิรุฬห์
เพชร เรืออากาศโท สมบุญ
ลิม้ วัฒนพงศ์ นางอุษณีย์ แสงสิง
แก้ว นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา และนายสุรชัย
เพียรเจริญศักดิ ์ ดารงตาแหน่ง
กรรมการของ บริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการเติมน้ามัน
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2 บริษทั ฯ มีการให้บริการขนส่ง
และการบริการด้านอาหาร
ให้แก่บริษทั บริการเชือ้ เพลิง
การบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

338.02
0.00

386.12
43.45
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.08
0.06

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

0.02
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

หมายเหตุ บริษทั ฯ แต่งตัง้
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว นาวา
อากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
และนายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
ดารงตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม
2560 เรืออากาศเอก วีระศักดิ ์
วิรุฬห์เพชร และเรืออากาศโท สมบุญ
ลิม้ วัฒนพงศ์ เกษียณอายุจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2560 เรืออากาศเอก มนตรี
จาเรียง เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2560 แต่
บริษทั ฯ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของ บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) จนถึง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
(บริษทั ร่วม)
จากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ
24
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายธีรพล โชติชนาภิบาล และ
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษทั ฯ แต่งตัง้ นาย
ณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม
2560 นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2560

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สาหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯมีรายได้จากการ
โฆษณาในแผ่นโฆษณาของ
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.90
0.04

2.22
0.003
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.13
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัวการบิน 1. บริษทั ฯ ซื้ออาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
ภูเก็ต จากัด ประมาณร้อยละ 30
จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ
นางภัครา เรืองสิรเดโช ดารง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
ตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต
หมายเหตุ บริษทั ฯ แต่งตัง้ นาง
จากัด
ภัครา เรืองสิรเดโช ดารงตาแหน่ง
- ยอดรายได้รวม
กรรมการของ บริษทั ครัวการบิน
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ภูเก็ต จากัด เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม
2560 นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ลาออกจากกรรมการใน บริษทั
ครัวการบินภูเก็ต จากัด เมือ่ วันที่
19 ตุลาคม 2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง

79.39
7.95

15.99
5.05
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.39
0.03

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

0.18
0.02

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
ประมาณร้อยละ 30
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นางภัครา เรืองสิรเดโช ดารง
ตาแหน่งรองประธานกรรมการ
แทนนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
เรืออากาศโท สมบุญ ลิม้ วัฒนพงศ์
และนางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
ดารงตาแหน่ งกรรมการ ของ
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด
หมายเหตุ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ลาออกจากกรรมการใน บริษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จากัด เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560
เรืออากาศโท สมบุญ ลิม้ วัฒนพงศ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
จากัด เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560
และเกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่
วันที่ 30 กันยายน 2560

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักจาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด สาหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯมีรายได้จากการ
โฆษณาในแผ่นโฆษณาของ
บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด
- ยอดรายได้รวม

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

27.15
0.30

14.01
0.80
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

0.02

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ชาระค่าบริการ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
อุปกรณ์ บริการภาคพืน้ ที่
สายการบินนกแอร์ จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี และค่า
(มหาชน) ร้อยละ 21.80
Engineer Licence ของ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
บริษทั สายการบินนกแอร์
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ดารงตาแหน่ง
จากัด (มหาชน)
กรรมการของ บริษทั สายการบิน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นกแอร์ จากัด (มหาชน)
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายจรัมพร โชติกเสถียร
เรืออากาศเอก มนตรี จาเรียง
2. บริษทั ฯ ให้บริการด้านธุรกิจ
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
การบิน เช่น ค่าซ่อมบารุง
นายธีรพล โชติชนาภิบาล และ
อากาศยาน ค่าซ่อมบารุง
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
อุปกรณ์ ค่าน้ามัน เครือ่ งบิน
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
เป็ นต้น แก่บริษทั สายการ
สายการบินนกแอร์ จากัด
บินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
ดารงตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
สายการบินนกแอร์ จากัด(มหาชน)
เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2560
นายธีรพล โชติชนาภิบาล
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.06
0.00

0.09
0.00

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

142.64
53.14

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 24

127.66
40.54

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

30 กันยายน 2560 แต่บริษทั ฯ ให้
เป็ นกรรมการต่อจนกว่าจะหา
ผูเ้ หมาะสมแทนได้ บริษทั ฯ แต่งตัง้
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารงตาแหน่ง
กรรมการของ บริษทั สายการบิน
นกแอร์ จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรัมพร
โชติกเสถียร ลาออกจากกรรมการ
ในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นต้นไป
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
ลาออกจากกรรมการใน บริษทั
สายการบิน นกแอร์ จากัด (มหาชน)
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2560 เป็ นต้นไป เรืออากาศเอก
มนตรี จาเรียง เกษียณอายุจาก
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2560

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 25

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559

เงื่อนไข/นโยบายราคา

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
(บริษทั ร่วมลงทุน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการนาร่อง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
รายใหญ่ของ บริษทั วิทยุการบิน
สือ่ สารจากบริษทั วิทยุการ
แห่งประเทศไทย จากัด และของ
บินแห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
0.97 ในบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เครือ่ งบิน และให้บริการ
เรืออากาศเอก วีระศักดิ ์ วิรุฬห์
ขนส่งแก่บริษทั วิทยุการบิน
เพชร และนาวาอากาศตรี พงษ์ธร
แห่งประเทศไทย จากัด
เทพกาญจนา ดารงตาแหน่ง
- ยอดรายได้รวม
กรรมการของ บริษทั วิทยุการบิน
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
แห่งประเทศไทย จากัด
หมายเหตุ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
เทพกาญจนา ดารงตาแหน่ง
กรรมการ ของบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จากัด เมือ่ วันที่
18 ธันวาคม 2560 เรืออากาศเอก
วีระศักดิ ์ วิรุฬห์เพชร เกษียณอายุ
จากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2560

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,600.60
135.95

1,638.95
133.78
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

19.26
0.17

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 26

11.50
0.04

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

สานักงานตารวจแห่งชาติ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

1.บริษทั ฯ ว่าจ้างพิมพ์ Form
 กรรมการบริษทั ฯ ได้แก่
พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา Thailand E/D Card เพือ่ บริการ
ดารงตาแหน่ ง ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ผูโ้ ดยสาร
ตารวจแห่งชาติ ของ สานักงาน
-ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ตารวจแห่งชาติ
-ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
หมายเหตุ พลตารวจเอก จักรทิพย์
ชัยจินดา ลาออกจากกรรมการ
บริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่ วันที่ 1
ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
2.บริษทั ฯ รับจ้างซ่อมบารุง
ปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์ ฝึกอบรม
ช่างประจาปี 2560 และอื่นๆ
-ยอดรายได้รวม
-ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5.16
1.21

6.72
1.52

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
631.87
0.03

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 27

526.01
0.06

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กองทัพอากาศ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 กรรมการบริษทั ฯ ได้แก่
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ดารงตาแหน่ง ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารอากาศ ของกองทัพอากาศ
หมายเหตุ พลอากาศเอก จอม
รุ่งสว่าง ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 21
เมษายน 2560

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

บริษทั ฯ ให้บริการปรับปรุง
ภายในเครือ่ งบินBoeing 737800 รวมทัง้ ซ่อมบารุงเครือ่ งบิน
เครือ่ งยนต์ อะไหล่เครือ่ งบิน
และอื่นๆ ให้แก่กองทัพอากาศ
-ขายทรัพย์สนิ พร้อมบริการ
ซ่อมบารุง
-ยอดรายได้รวม
-ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2559
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
506.20
275.02

1,033.30
582.89
460.00

ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมีรายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ซึง่ ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์) ทีบ่ ริษทั ฯ มีการทารายการกับ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นจานวนเงิน 56.89 ล้านบาท สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมียอดคงค้าง
1.01 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 28

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

12.2

ส่วนที่ 2 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

สาหรับการเข้าทารายการระหว่างกันข้างต้นนัน้ บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยเป็ น
การดาเนินการตามปกติของธุรกิจ ทัง้ นี้ ราคาทีซ่ อ้ื /ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นไปตามข้อตกลง ซึง่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงั ้ บริษัทฯ และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง โดยมิได้มวี ตั ถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน
หรือมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ
12.3

ขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

การเข้าทารายการระหว่างกันข้างต้น เป็ นไปตามธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และได้ดาเนินการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอน
ของบริษทั ฯ ซึง่ มีมาตรการทีร่ ดั กุมของระเบียบราชการและรัฐวิสาหกิจ ทัง้ นี้ กรรมการและผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วนได้เสียในเรื่อง
นัน้ ๆ จะไม่มสี ว่ นในการอนุมตั กิ ารทารายการ
12.4

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะ
เป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมู ลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 29

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2560
งบกำไรขำดทุน
รายได้รวม *
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบดุล
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
หุ้น
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้
เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (1)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (2)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (3)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (4)

ปี 2559

ปี 2558

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

190,535
193,430
(2,895)
(2,107)
(2,072)

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

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

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

280,775
248,762
32,013

283,124
249,536
33,588

302,471
269,545
32,926

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(0.97)
-

2,182.77
10.00
0.01
-

2,182.77
10.00
(5.99)
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(1.1)
0.65
(6.3)
5.0

0.03
1.3
0.1
5.0

(6.9)
(2.7)
(35.2)
5.8

หมายเหตุ :
(1) อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
(2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(3) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(4) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้
* รายได้รวม รวมผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางสรุปงบการเงิ นรวมสาหรับระยะ 3 ปี ที ผ่ ่านมา
หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

งบกาไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน

157,475

148,060

152,488

19,544

17,963

18,090

728

615

562

12,111

11,674

11,588

2,258

2,449

6,352

192,116

180,761

189,080

50,215

45,336

63,243

29,702

29,995

34,060

45,755

43,158

36,098

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

17,022

17,991

19,133

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

11,282

9,871

8,950

9,009

8,151

7,829

11,215

9,404

9,499

512

570

614

3,191

3,628

12,157

10,219

8,841

9,359

6,889

5,233

2,254

รวมค่าใช้จ่าย

195,011

182,178

203,196

กาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้

(2,895)

(1,417)

(14,116)

823

1,464

1,069

35

32

21

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

(2,107)

15

(13,068)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(2,072)

47

(13,047)

จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(0.97)

0.01

(5.99)

ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน

(1)

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)

รายได้ภาษีเงินได้สุทธิ
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

หมายเหตุ :
(1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือและค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
(2) ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนและผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

24,906
23,692

25,345
24,559

21,446
18,567

(3,618)

(5,697)

(3,915)

258

1,464

1,173

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,106)

(3,826)

(721)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

110

(7,261)

(8,821)

2,800

2,700

12,000

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว

(17,325)

(18,725)

(17,995)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

งบกระแสเงิ นสด :
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2555

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้

(18,677)

(28,171)

(20,838)

(1)

35,327

34,727

28,510

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

16.18

15.91

13.06

EBITDAR

หมายเหตุ :
(1)
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
EBITDA เท่ากับ รายได้ (ไม่รวมกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น) - ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินและผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสีบในเงินลงทุน)
(7 ) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) /ดอกเบี้ยจ่าย

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ
งบดุล :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ระยะยาว
รวมหนี้สนิ
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

15,230
51,516
188,103
280,775
92,856
127,272
248,762
21,828
32,013

13,390
59,374
194,891
283,124
87,521
137,017
249,536
21,828
33,588

20,781
70,476
208,285
302,471
96,023
155,347
269,545
21,828
32,926

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

อัตราส่วนทางการเงิ นสาหรับระยะ 3 ปี ที่ ผ่านมา
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง :
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) (1)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร :
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน (%) (2)
อัตรารายได้อ่นื (%)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (%)
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (3)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)(4)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน :
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)(5)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น :
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่า) (6)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า) (7)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า) (8)
อัตราการจ่ายปั นผล (%)

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

0.84
0.45
0.39
15.83
22.74
16.43
21.91
29.31
12.28
32.37

0.78
0.41
0.37
14.77
24.37
15.13
23.79
29.82
12.07
36.09

0.78
0.47
0.25
13.68
26.31
16.09
22.37
33.08
10.88
37.80

22.85
1.49
1.10
829.34
(1.08)
(6.32)

23.12
2.25
1.24
603.33
0.03
0.14

17.48
(0.69)
3.13
(1,424.55)
(6.90)
(35.16)

0.65
7.81
0.68

1.34
8.95
0.62

(2.70)
2.82
0.63

4.98
5.10
0.90
-

4.98
4.66
1.02
-

5.84
3.32
0.84
-

หมายเหตุ :
(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการขนส่ง
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
(2) อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน เท่ากับ กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงาน/รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
(3) อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม (ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
(4) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลี่ย
(5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากับ กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี /สินทรัพย์รวมเฉลีย่
(6) อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนที่ถงึ กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี )/ส่วนของผูถ้ อื หุน้
(7) อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เท่ากับ กาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินและผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน (EBITDA) /ดอกเบี้ยจ่าย)
(8) อัตราส่วนความสามารถในการชาระภาระผูกพันเท่ากับ EBITDAR / (การชาระคืนหนี้สนิ ระยะยาว + ดอกเบี้ยจ่าย + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่)

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ โดยเทียบเป็ นอัตราร้อยละของยอด
รายได้จากการขายหรือการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ทผ่ี ่านมา
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ
รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
ในภูมภิ าค
ระหว่างทวีป
ในประเทศ
เทีย่ วบินไม่ประจา
รายได้ค่าน้าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ
ค่าเงินประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามัน
เรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จา่ ยด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

43.10
29.87
7.96
0.13
0.18
9.03
6.38
3.35

39.27
24.55
7.58
0.21
0.18
8.90
6.55
12.76

36.32
24.34
6.19
0.33
0.20
8.03
6.34
18.25

100.00

100.00

100.00

26.44
15.64
24.10
8.97
5.94
4.75
5.91
0.27
5.38
97.40
2.60
(1.09)

25.43
16.82
24.20
10.09
5.54
4.57
5.27
0.32
4.96
97.20
2.80
0.03

34.61
18.64
19.76
10.47
4.90
4.28
5.20
0.34
5.12
103.32
(3.32)
(7.14)

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ผลการดาเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2560
จานวนเครือ่ งบิน
จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการขนส่ง (1)
อัตราส่วนการบรรทุก
จานวนผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
จานวนพนักงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้

(ลา)
(ชัวโมง/ปี
่
)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(ร้อยละ)
(พันคน)
(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่
(ร้อยละ)
(ล้านตัน-กม.)
(ล้านตัน-กม.)
(ร้อยละ)
(คน)
(ล้านบาท)

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)

ปี 2559
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)

ปี 2558
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)

ปี 2557
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)

ปี 2556
100
384,069
12,728
8,388
65.9
21,510
85,655
63,479
74.1
5,019
2,565
51.1
25,323
(12,929)

นิ ยามศัพท์ทางด้านการบิ น
 ปริมาณการผลิตรวมคิดเป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกของเครือ่ งบิน คูณ ระยะทางบิน
 ปริ ม าณการขนส่ ง รวมคิ ด เป็ น ตั น -กิ โ ลเมตร คื อ น้ าหนั ก ผู้ โ ดยสาร สั ม ภาระเกิ น พิ ก ั ด พั ส ดุ และไปรษณี ย ภั ณ ฑ์
คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการบรรทุก คือ ปริมาณการขนส่ง เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิต
 ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารคิดเป็ น ทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร คือ จานวนทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารคิดเป็ น คน-กิโลเมตร คือ จานวนผูโ้ ดยสาร คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร คือ ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
 ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ ระวางบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑ์ คูณ ระยะทางบิน
 ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์คดิ เป็ น ตัน-กิโลเมตร คือ น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ทท่ี าการขนส่ง คูณ ระยะทางทีข่ นส่ง
 อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ คือ ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ เทียบเป็ นร้อยละของปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์
 ระวางบรรทุ ก ของเครื่ อ งบิ น คื อ ปริ ม าณน้ าหนั ก สู ง สุ ด ซึ่ ง เครื่ อ งบิ น สามารถบรรทุ ก ได้ น้ าหนั ก ในที่ น้ี หมายถึ ง
น้าหนักผูโ้ ดยสาร สัมภาระเกินพิกดั พัสดุและไปรษณียภัณฑ์
(1)

ในปี 2558 บริษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงค่าสถิติการคานวณน้ าหนักเฉลีย่ ผูโ้ ดยสารรวมสัมภาระ (Free Baggage Allowance) จาก 90
กิโลกรัมต่อคน เป็ น 100 กิโลกรัมต่อคน เพื่อให้ค่าสถิตขิ องบริษทั ฯ สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบินทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยได้
ทาการปรับค่าสถิตขิ องปี 2557 ให้เป็ นฐานเดียวกันเพือ่ การเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้ยอ้ นปรับค่าสถิตขิ องปี 2556
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิ บายผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ของบริ ษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ป่ ุน ขยายตัวในอัตรา
ทีส่ งู ขึน้ ตามการปรับตัวดีขน้ึ ของปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานทีฟ่ ้ื นตัว และความเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคทีอ่ ยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวสูงขึน้ สาหรับเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชียขยายตัวดีขน้ึ ต่ อเนื่อง
จากการส่งออกที่ปรับตัวดีขน้ึ ตามอุปสงค์โลก การบริโภคภาคเอกชนมีทศิ ทางดีขน้ึ ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
ชะลอตัวเล็กน้อย จากมาตรการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจ ในขณะทีร่ าคาน้ามันดิบในปี 2560 ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจาก
การลดปริมาณการผลิตของกลุ่มประเทศผูผ้ ลิตน้ามัน
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 ปรับตัวดีขน้ึ โดยได้รบั แรงขับเคลื่อนสาคัญจากภาคการส่งออกทีข่ ยายตัวต่อเนื่องตาม
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยประเทศคู่คา้ ทีข่ ยายตัวได้ดี เช่น อินเดีย จีน อินโดจีน (CLMV) สหรัฐอเมริกา และ ญี่ป่ ุน
เป็ นต้น การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี ภาคการท่องเทีย่ วขยายตัวได้ต่อเนื่องโดยจานวนนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ยังคงขยายตัว ในระดับสูงจากนัก ท่ องเที่ยวชาวจีน รัสเซีย อินเดีย กัม พูชา ลาว และเกาหลีใต้ เ ป็ น หลัก ทัง้ นี้ จ านวน
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้ามาประเทศไทยในปี 2560 จานวน 35.4 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 8.9%
อุตสาหกรรมการบินของโลกใน ปี 2560 ยังคงเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งขึน้ ประกอบกับการ
แข่งขันทีร่ ุนแรงทาให้ราคาบัตรโดยสารปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่วงต้นปี ช่วยสนับสนุนความต้องการการเดินทางเพิม่ ขึน้
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในภาพรวมมีการเติบโตสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ 10 ปี โดยเฉพาะสายการบินในเอเซีย
แปซิฟิก และยุโรป อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยยังคงอยู่ในระดับสูง ทัง้ นี้ จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ (IATA) ปี 2560 แสดงปริมาณการขนส่งและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7.6%
และ 6.3% ตามลาดับ และมีอตั ราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ย 81.4% ในขณะที่การขนส่งสินค้ามีการเติบโตสูงสุด
นับตัง้ แต่ปี 2553 และเติบโตในทุกภูมภิ าค จากปริมาณการค้าโลกทีเ่ ติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้อตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็ น 45.5% จากปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ 43.0%
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง ภายหลังจากที่องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ได้ประกาศปลดธงแดงลงในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ซึง่ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเทีย่ วทัง้
ในด้านการสร้างความเชื่อถือของหน่วยงานด้านการบินของไทย และความเชื่อมันต่
่ อนักท่องเทีย่ วในการเลือกใช้สายการบิน
สัญชาติไทย โดยมีปัจจัยสนับสนุ นอื่นที่สาคัญ ได้แก่ ปริมาณความต้องการขนส่งทางอากาศในตลาดเกิดใหม่ และการ
เกิดขึน้ ของสายการบินต้นทุนต่า รวมทัง้ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทีร่ องรับการขยายตัว อย่างไรก็ตาม ปั จจัยทีส่ ง่ ผล
กระทบในด้านลบต่ออุตสาหกรรมการบินของไทย เช่น ราคาน้ามันเชือ้ เพลิงอากาศยานทีป่ รับเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน การแข่งขัน
ทีร่ ุนแรง การก่อการร้ายทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ และภัยคุกคามการบิน เป็ นต้น ซึง่ เป็ นความท้าทายที่อุตสาหกรรม
การบินต้องเผชิญ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ระยะที่ 3 ของแผนปฏิรูปองค์กรคือ “การเติบโตอย่างยังยื
่ น ” โดยมีกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาเครือข่ายการบินทีแ่ ข่งขันได้ ทากาไรและลดความซับซ้อนของฝูงบิน 2) เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้ 3) สร้างความเป็ นเลิศในการให้บริการ (Service Ring) 4) มีต้นทุนที่
แข่งขันได้ และการดาเนินการมีประสิทธิภาพ 5) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุ นความยังยื
่ น และพัฒนาบุคลากรให้มี
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คุณภาพดีเยีย่ ม 6) บริหารบริษทั ในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยังยื
่ น โดยมีการดาเนินการที่
สาคัญ เช่น
- การขยายเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Expansion) ด้วยการเปิ ดเส้นทางบินตรงสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 นอกจากนี้ยงั เพิม่ ความถี่ของเทีย่ วบินในจุดบินทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น บรัสเซลส์ ออสโล
และโอ๊คแลนด์ เป็ นต้น ประกอบกับขยายเส้นทางบินในภูมภิ าคอาเซียนโดยใช้สายการบินไทยสมายล์ เป็ นเครื่องมือสาคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์การขยายเส้นทางบินและเชื่อมต่อเครือข่ายการบินกับการบินไทยด้วยการเปิ ดเส้นทางบินสู่เมืองเกาสง
เมืองท่าสาคัญของไต้หวัน เมืองเจิง้ โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเส้นทางภูเก็ต-กวางโจว ทัง้ นี้ สายการบินไทยสมายล์ได้
ยกเลิกทาการบินทีท่ ่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยให้ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมเิ ป็ นฐานการบิน
เพียงแห่งเดียว เพื่อการเชื่อมต่อผูโ้ ดยสารจากเทีย่ วบินของการบินไทยทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ด้อย่างสะดวกสบายมาก
ขึน้ นอกจากนี้ยงั ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับบริษทั การบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน) เพื่อเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั เครือข่ายเส้นทางบิน
- การเพิม่ ศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื่องบินรวม 7 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350900 XWB จานวน 2 ลา และเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A350-900 XWB จานวน 3 ลา และโบอิ้ง B787-9
จานวน 2 ลา โดยน ามาให้บริการในเส้น ทางข้า มทวีปและเส้นทางภู มิภาค เช่น กรุงเทพฯ -โรม กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์
กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ และกรุงเทพฯ-สิงคโปร์ เป็ นต้น และดาเนินการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของทีน่ ัง่ โดยสารและ
ระบบสาระบันเทิงโดยเริม่ ดาเนินการโครงการติดตัง้ Crew Rest และระบบสือ่ สารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บน
เครื่องบินโบอิง้ 787-8 จานวน 6 ลา โดยดาเนินการแล้วเสร็จในปี น้จี านวน 2 ลา
- การขายเครื่องบินและส่งมอบเรียบร้อยแล้วจานวน 4 ลา ได้แก่ เครื่องบินแอร์บสั A330-300 จานวน 1 ลา
โบอิง้ B747-400 จานวน 2 ลา และโบอิง้ B737-400 จานวน 1 ลา
- การรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่รุ่น TQV (THAI Quality & Value) จานวนกว่า 200 อัตรา เพื่อ
รองรับการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้
- การบริหารราคาบัตรโดยสารและรายได้อย่างต่อเนื่อง และเป็ นรูปธรรมมากขึน้ ภายหลังจากการนาระบบการ
บริหารราคาขายบัตรโดยสารอัตโนมัติ (Automated Fare Management System) มาใช้เต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2559
เพื่อกาหนดราคาขายอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ทนั เวลาโดยสามารถสร้างรายได้
เพิม่ ให้กบั บริษทั ฯ
- การจัดทาระบบการบริหารเครือข่ายเส้นทางบิน (Network Management Systems) เพื่อนามาใช้ในการจัดทา
ตารางบิน วิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนเส้นทางบินได้รวดเร็วและแม่นยาขึน้ รวมถึงระบบบูรณาการการให้บริการครบวงจร
เพื่อความเป็ นเลิศ (System Integration) โดยดาเนินการในระยะแรกแล้วเสร็จ และได้เริม่ ใช้ระบบและกระบวนการใหม่สาหรับ
การให้บริการ Check-in การให้บริการของลูกเรือ การซ่อมบารุง ตัง้ แต่เดือน เมษายน 2560 นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์
ได้นาระบบอะมาดิอุส อัลเทีย (Amadeus Altea) มาใช้เริม่ 1 สิงหาคม 2560 โดย ระบบดังกล่าวนอกจากจะทาให้การ
เชื่อมต่อระหว่างสายการบินไทยและไทยสมายล์สะดวกสบายมากขึน้ แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับตัวแทนจาหน่ ายบัตร
โดยสารและสายการบินทัว่ โลก ทาให้สามารถบริการผู้โดยสารได้หลากหลายรูปแบบและเพิม่ ศักยภาพในการให้บริการ
รวมถึงการรองรับการปฏิบตั งิ านของพนักงานให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้เพื่อขยายฐานลูกค้าทีซ่ อ้ื บัตรโดยสาร
ผ่านระบบออนไลน์ และรองรับการจัดทาข้อตกลงการบินโดยใช้รหัสเทีย่ วบินร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินกลุ่ม
พันธมิตรเพิม่ เติมเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางการให้บริการแก่ลกู ค้าทัวโลก
่
- การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีโดยเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของสายงาน บริหารความเสีย่ งราคา
น้ามันอย่างมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันในตลาดโลก และจากการดาเนินการบริหารเงินสดและ
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ปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื อย่างต่อเนื่องจากปลายปี ก่อน ทาให้บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล Adam Smith Awards Asia 2017 ในด้าน
การบริหารความเสีย่ งยอดเยีย่ ม (Best Risk Management Solution) ทีจ่ ดั โดยนิตยสาร Treasury Today Asia
- บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการ
พัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ระยะที่ 1 กับกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ทัง้ นี้ โครงการ
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาพืน้ ทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economic Corridor)
ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึง่ นับเป็ นปรากฎการณ์ครัง้ สาคั ญของ
บริษทั ฯ ทีจ่ ะพลิกโฉมท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็ นศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานและศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์
ทีเ่ พียบพร้อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีท่ นั สมัยด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
- บริษทั ฯ ได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศ (An Air operator’s certificate : AOC)
โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึง่ ดาเนินการโดยสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย และได้รบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศใหม่แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยสายการบินไทย
สมายล์ได้รบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศใหม่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- การลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ในปี 2560 บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) ได้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จานวน 2
ครัง้ โดยครัง้ แรกในเดือน พฤษภาคม 2560 บริษทั ฯ ไม่ประสงค์ ซอ้ื หุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าวตามสิทธิ ์ ทาให้สดั ส่วนการถือครอง
หุน้ ของบริษทั ฯ ใน บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ลดลงจากเดิมร้อยละ 39.20 ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นร้อย
ละ 21.57 และครัง้ ที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ได้จองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนตามสิทธิจ์ านวน 250.39 ล้านหุน้ เป็ นจานวนเงิน
375.59 ล้านบาท ทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 21.57 เป็ นร้อยละ 21.80
- บริษัทฯ ได้จดั ทาแผนวิสาหกิจปี 2560-2564 ฉบับทบทวนโดยมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อรองรับและสนับ สนุ น
ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเพื่อกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานธุรกิจสาย
การบินให้มผี ลการดาเนินงานที่ดี บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ าแผนวิสาหกิจนี้จะถูกนาไปปฏิบตั ิอย่างมุ่งมันจริ
่ งจัง พาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ สามารถแข่งขัน พร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของอุตสาหกรรมการบินในปั จจุบนั
และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รบั รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มของโลกจากสกายแทรกซ์ประจาปี 2560 ถึง 3 รางวัล
ได้แก่ รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีใ่ ห้บริการชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Economy Class) รางวัลอันดับ
1 สายการบินทีใ่ ห้บริการสปาเลาจน์ยอดเยีย่ มของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) ซึง่ ได้รบั ต่อเนื่องกันเป็ นปี ท่ี 3
และรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่ให้บริการอาหารสาหรับชัน้ ประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard
Catering) และได้รบั รางวัล TTG Travel Hall of Fame โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี จากนิตยสาร TTG Travel Awards และรางวัลสายการบินที่
ให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยีย่ ม ประจาปี 2560 (Best Inflight Food 2017) จาก IFSA Compass Awards ทีม่ าจาก
การโหวตของสมาชิก IFSA (International Flight Service Association) ซึง่ รางวัลทัง้ หลายนี้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการ
บริการในระดับพรีเมียมและความพึงพอใจจากลูกค้าในภาพรวม
อีกทัง้ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ยังได้รบั รางวัลระดับโลกจาก TripAdvisor จานวน 3 รางวัล ได้แก่ สาย
การบินยอดเยีย่ มของประเทศไทย (Best Airline in Thailand) สายการบินยอดเยี่ยมในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก (Best
Regional Airline in Asia Pacific) และรางวัลหนึ่งในสิบสายการบินยอดเยีย่ มระดับ โลก (World’s Best Airline – Top 10)
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ซึง่ เป็ นผลจากการรีววิ ของผูโ้ ดยสารทัวโลกประจ
่
าปี 2560 ทัง้ นี้ รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไทยสมายล์เป็ นสายการบิน
ราคาคุม้ ค่าทีม่ คี ุณภาพ ให้การบริการแบบเต็มรูปแบบในเส้นทางภูมภิ าค (Regional Full Service Airline) และสะท้อนถึง
ความพึงพอใจของผูโ้ ดยสารในการบริการของไทยสมายล์
ในปี 2560 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่จานวน 7 ลา และปลดระวางเครื่องบินเช่า
ดาเนินงาน A330-300 จานวน 2 ลา ทาให้ฝงู บินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 100 ลา สูง
กว่า ณ สิน้ ปี ก่อน 5 ลา โดยมีอตั ราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบินเพิม่ ขึน้ จาก 11.5 ชัวโมง
่
เป็ น 12.0 ชัวโมง
่
มีปริมาณการ
ผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึน้ 6.4% ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึน้ 14.7% อัตราส่วนการบรรทุก
ผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ 79.2% สูงกว่าปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ ที่ 73.4% และสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยมีจานวนผูโ้ ดยสารทีท่ า
การขนส่งรวมทัง้ สิน้ 24.6 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 10.3%
อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์เครื่องยนต์โรลส์รอยซ์รุ่น TRENT1000 ทีต่ ดิ ตัง้ กับเครื่องบินโบอิง้ 787-8 ทีบ่ ริษทั ฯ
มีอยู่ในฝูงบินจานวน 6 ลา โดยรับมอบลาแรกเมื่อปี 2557 ประสบปั ญหาตัวใบพัด (Turbine Blade) เกิดรอยร้าวและแตกใน
เครื่องยนต์ท่อี าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบิน ทัง้ นี้เป็ นปั ญหาที่เกิดขึน้ กับสายการบินทัวโลกที
่
ใ่ ช้
เครื่องยนต์รุ่นดังกล่าว ทาให้บริษทั ฯ ต้องทยอยสลับจอดเครื่องบินโบอิง้ 787-8 เพื่อถอดเครื่องยนต์ส่งไปซ่อม บริษทั ฯ ได้
ดาเนินการแก้ปัญหาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผูโ้ ดยสารเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้จากเหตุการณ์ดงั กล่าว
มีผลกระทบกับการบริการทาให้เกิดเที่ยวบินล่าช้า และกระทบต่อตารางบิน ทาให้เกิดค่าใช้ จ่ายเพิม่ ขึน้ ตลอดจนสูญเสีย
โอกาสในการหารายได้ตามแผนทีว่ างไว้
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อยประจาปี 2560 มีรายได้รวมจานวน 191,946 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
11,389 ล้านบาท (6.3%) โดยเพิ่มขึ้นทัง้ จากรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้ค่าระวางขนส่ง และ
ไปรษณียภัณฑ์ และรายได้จากการบริการอื่นๆ ค่าใช้จ่ายรวมจานวน 189,090 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12,604 ล้านบาท (7.1%)
เป็ นผลจากค่าน้ามันเครื่องบินเพิม่ ขึน้ 4,879 ล้านบาท (10.8%) จากราคาน้ามันเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 24.2% ประกอบกับปริมาณ
การใช้น้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามปริมาณการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามันได้ดขี น้ึ กว่าปี ก่อนก็ตาม ค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานไม่รวมน้ามันสูงขึน้ 8,313 ล้านบาท (6.6%) สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่
เพิม่ ขึน้ ประกอบกับค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยานเพิม่ ขึน้ ขณะที่ มตี ้นทุนทางการเงิน-สุทธิ ลดลง 588 ล้านบาท
(11.5%) จากการบริหารเงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงินต่อเนื่องจากปี ก่อน เป็ นผลให้มกี าไรจากการดาเนินงาน
จานวน 2,856 ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 1,215 ล้านบาท (29.8%)
ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ เดียวประกอบด้วย ประมาณการค่าซ่อมแซมเพื่อเตรียมสภาพเครื่องบินเช่า
ดาเนินงานก่อนการส่งมอบคืน จานวน 550 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนจานวน 429
ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อ ย
ค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจานวน 3,191 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1,581 ล้านบาท ส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยขาดทุนสุทธิ 2,072 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
2,107 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 0.97 บาท ในขณะทีป่ ี ก่อนมีกาไร 0.01 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน(EBITDA) จานวน 24,045
ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 811 ล้านบาท (3.3%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 12.5% เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ
13.8%
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2. คาอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานปี 2560
งบการเงินรวมของปี 2560 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด 2) บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด 3) บริษทั ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จากัด 4) บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด และ 5) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
ตารางแสดงข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ (Financial Performance) – งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้รวม
- ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณี ยภัณฑ์
- รายได้การบริ การอื่นๆ
- อื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายรวม
- ค่าน้ ามันเครื่ องบิน
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ ามัน
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
กาไรจากการดาเนินงาน
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่ องบินเช่าดาเนิ นงาน
หัก ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรูป
หัก ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในเงินลงทุน
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื่ องบิน
บวก กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น
(บาท)
ข้ อมูลการดาเนินงานที่สาคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
จานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
ปริ มาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านที่นงั่ -กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลี่ยต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
ปริ มาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
ปริ มาณการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
อัตราส่ วนการขนส่ งพัสดุภณั ฑ์
(%)
น้ าหนักพัสดุภณั ฑ์ขนส่ ง
(พันกก.)
รายได้จากพัสดุภณั ฑ์เฉลี่ยต่อหน่วย
(บาท/ตัน-กม.)

2560

2559

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

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

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

24,856
22.26
85,042
62,442
73.4
2.35
3,591
2,132
59.4
589,829
8.18
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เปลีย่ นแปลง
ล้านบาท
+11,389
+9,415
+1,694
+437
-157
+12,604
+4,879
+8,313
-588
-1,215
-767
-1,228
+429
-437
-2,266
-1,478
-2,119
-2,122
-0.98
-811
+2.30
+5,456
+9,192
-0.18
+241
+245
+65,086
-0.20

%
+6.3
+6.4
+9.1
+3.7
-7.0
+7.1
+10.8
+6.6
-11.5
-29.8
-58.2
-100.0
-12.0
-330.8
-104.3
-3.3
+10.3
+6.4
+14.7
+5.8
-7.7
+6.7
+11.5
+2.6
+11.0
-2.4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่ องบินที่ใช้ดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลา)
100
95
+5
+5.3
ชัว่ โมงปฏิบตั ิการบิน
(ชัว่ โมง)
409,024
388,727
+20,297
+5.2
อัตราการใช้ประโยชน์เครื่ องบินเฉลี่ย
(ชัว่ โมง/ลา/วัน)
12.0
11.5
+0.5
+4.3
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
1 USD : THB
33.9380
35.2897
-1.3517
-3.8
1 EUR : THB
38.2778
39.0348
-0.7570
-1.9
100 JPY : THB
30.2696
32.5435
-2.2739
-7.0
ราคาน้ ามันเฉลี่ย
(USD/BBL)
70.48
56.73
+13.75
+24.2
หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื่ องบิน และผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในเงินลงทุน)

รายได้
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ 11,389 ล้านบาท (6.3%) โดยมีรายละเอียดของรายได้
ดังนี้
 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
รายได้จากค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน เพิม่ ขึน้ 9,415 ล้านบาท (6.4%) สาเหตุหลักเกิดจาก
 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เพิม่ ขึน้ 14.7% คิดเป็ นเงินประมาณ 21,600 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในเส้นทาง
ข้า มทวีป และเส้น ทางภูมิภาคเอเชีย ทุ กเส้น ทาง รวมถึง เส้น ทางบิน ของสายการบิน ไทยสมายล์ แต่ ลดลงในเส้นทาง
ภายในประเทศ ในขณะที่บริษัทฯ มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ 6.4% ส่งผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร
(Cabin Factor) เฉลีย่ 79.2% สูงกว่าปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ 73.4%
 รายได้จากผูโ้ ดยสารต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามันและค่าเบีย้ ประกันภัย ) เฉลีย่ เท่ากับ
2.17 บาท/RPK ต่ากว่าปี ก่อน 0.18 บาท (7.7%) ทาให้รายได้จากผูโ้ ดยสารลดลง 12,895 ล้านบาท ทัง้ นี้เงินบาทแข็งค่าเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลทีเ่ ป็ นรายได้หลักทาให้รายได้ลดลงส่วนหนึ่ง หากไม่รวมผลของอัตราแลกเปลีย่ นรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่
ต่อหน่วยประมาณ 2.23 บาท/RPK ลดลง 0.12 บาท (5.1%) คิดเป็ นเงินประมาณ 8,595 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการ
แข่งขันทีร่ ุนแรง และอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามัน (Fuel Surcharge) เฉลีย่ ลดลงจากปี ก่อน
ตารางแสดงข้ อมูลการดาเนินงานด้ านการขนส่ งผู้โดยสาร จาแนกตามภูมภิ าค – บริษัทฯ และบริษัทย่ อย
เปลีย่ นแปลงจากปี ก่ อน (%)
ปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ ง

อัตราส่ วนการบรรทุกผู้โดยสาร (%)
2560

2559

ภูมิภาคเอเชีย

+8.8

+16.3

76.9

71.8

ข้ามทวีป

+5.4

+15.3

82.5

75.4

ภายในประเทศ

-4.9

-1.8

74.2

71.8
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ตารางแสดงข้ อมูลรายได้ ค่าโดยสารและค่ านา้ หนักส่ วนเกิน จาแนกตามภูมภิ าค – บริษัทฯ และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ ค่าโดยสารและค่ านา้ หนักส่ วนเกิน
ภูมิภาคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เที่ยวบินแบบไม่ประจา
รวมรายได้ ค่าโดยสารและค่ านา้ หนักส่ วนเกิน

2560

86,322
59,263
11,633
257
157,475

2559

79,350
55,916
12,427
367
148,060

เปลีย่ นแปลง
ล้ านบาท
%
+ 6,972 + 8.8
+ 3,347 + 6.0
- 794 - 6.4
- 110 - 30.0
+ 9,415 + 6.4

- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย มีจานวน 86,322 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 6,972 ล้านบาท (8.8%) โดยในปี 2560 บริษัทฯ เพิม่ ความถี่ในเส้นทางที่มปี ริมาณผู้โดยสารหนาแน่ น
และได้ขยายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภูมภิ าคเอเชียโดยขยายเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ดว้ ยการ
เพิม่ จุดบินใหม่ไปยังเมืองเจิง้ โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เมืองเกาสงประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2560 รวมทัง้ เพิม่ เส้นทางภูเก็ต-กวางโจว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เป็ นต้น ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
เพิม่ ขึน้ 8.8% ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ ถึง 16.3% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 71.8% ในปี 2559
เป็ น 76.9% แต่รายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลง 7.2% สาเหตุหลักเกิดจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ ี
การปรับตัวและการพัฒนาเครือข่ายจากการให้บริการบินแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) มาให้บริการไประยะทางไกลขึน้ และพัฒนา
เป็ นเครือข่ายการบินเชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม พร้อมทัง้ ยกระดับด้านสินค้าและบริการให้ใกล้เคียงกับ
สายการบินเต็มรูปแบบมากขึน้ นอกจากนี้การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge) และการแข็งค่า
ของเงินบาททาให้รายได้เมื่อคิดเป็ น เงินบาทลดลง
- รายได้ค่ าโดยสารและค่า น้ า หนัก ส่ว นเกิน สาหรับ เส้นทางบินข้ามทวีป มีจ านวน 59,263 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 3,347 ล้านบาท (6.0%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ 5.4% จากการขยายการผลิตใน
เส้นทางยุโรปมากขึน้ รวมทัง้ เปิ ดเส้นทางบินตรงสู่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560 ปริมาณ
การขนส่งผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 15.3% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จาก 75.4% ในปี 2559 เป็ น 82.5% ในปี 2560
ขณะที่รายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยลดลงจากปี ก่อนประมาณ 8.3% สาเหตุหลักมาจากการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่า
น้ามัน (Fuel Surcharge) ต่อเนื่องจากปี ก่อนและส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาท ทาให้รายได้เมื่อคิดเป็ นเงิน
บาทลดลง ประกอบกับการแข่งขันทีร่ ุนแรง
- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินภายในประเทศ มีจานวน 11,633 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 794 ล้านบาท (6.4%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 4.9% ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารลดลง
1.8% และรายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยลดลง 4.6% จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี ารลดราคาและแย่งส่วน
แบ่ง ตลาด โดยการบิน ไทยได้ใ ห้ส ายการบิน ไทยสมายล์ท าการบิน แทนเพิม่ ขึน้ ได้แ ก่ เส้น ทางกรุง เทพฯ -เชีย งราย
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯนราธิวาส และเส้นทางอื่น ได้แก่ เชียงใหม่-ภูเก็ต ทัง้ นี้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศเพิม่ ขึน้ จาก
71.8% ในปี 2559 เป็ น 74.2% ในปี น้ี
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 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์เพิม่ ขึน้ 1,694 ล้านบาท (9.1%) เนื่องจากปริมาณการขนส่ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers : RFTK) เพิม่ ขึน้ 11.5% คิดเป็ นเงินประมาณ 2,005 ล้านบาท จากภาคการ
ส่งออกที่ฟ้ื นตัวดีขน้ึ ต่อเนื่องจากปี ก่อนตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีอตั ราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load
Factor) เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 59.4% ในปี 2559 เป็ น 62.0% ในปี 2560 ถึงแม้ว่ารายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์ต่อหน่ วย เฉลีย่ 7.98
บาท ลดลง 0.20 บาท (2.4%) หรือประมาณ 475 ล้านบาท
 รายได้การบริ การอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพื้น ครัวการบิน การ
บริการคลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 437 ล้านบาท (3.7%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้
จากการให้บริการซ่อมบารุงอากาศยาน และรายได้จากครัวการบินเพิม่ ขึน้ จากจานวนลูกค้าที่เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ รายได้จาก
การให้บริการด้านคลังสินค้า ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปริมาณการขนส่งสินค้าทีส่ งู กว่าปี ก่อน ในขณะทีร่ ายได้จากการบริ การภาคพืน้
ต่ากว่าปี ก่อนจากจานวนเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้าลดลง
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายรวมเพิม่ ขึน้ 12,604 ล้านบาท (7.1%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าน้ ามันเครื่องบิ น เพิม่ ขึน้ 4,879 ล้านบาท (10.8%) สาเหตุหลักจากราคาน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ สูงกว่าปี
ก่อน 24.2% ถึงแม้เงินบาทต่ อดอลล่าร์สหรัฐฯ แข็งค่าทาให้ค่าน้ ามันเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทลดลง และมีรายได้ในการ
บริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน 303 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี ก่อนมีค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน 6,604 ล้านบาท

 ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน เพิม่ ขึน้ 8,313 ล้านบาท (6.6%) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน

% ของ
2560

ค่าใช้จ่าย
รวม

29,702
22,354
5,604
17,247
17,022
11,282
9,009
11,215
512
10,219
162
134,328

22.1
16.6
4.2
12.8
12.7
8.4
6.7
8.4
0.4
7.6
0.1
100.0
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% ของ
2559

28,767
20,818
5,353
15,670
17,991
9,871
8,151
9,404
570
8,841
579
126,015

เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่าย
รวม

ล้านบาท

%

22.8
16.5
4.2
12.4
14.3
7.8
6.5
7.5
0.5
7.0
0.5
100.0

+935
+1,536
+251
+1,577
-969
+1,411
+858
+1,811
-58
+1,378
-417
+8,313

+3.3
+7.4
+4.7
+10.1
-5.4
+14.3
+10.5
+19.3
-10.2
+15.6
-72.0
+6.6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
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ค่ า ใช้จ่ า ยผลประโยชน์ พ นัก งาน ประกอบด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยบุ ค ลากร ผลประโยชน์
พนักงาน ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร และกรรมการเพิม่ ขึน้ 935 ล้านบาท (3.3%) จากจานวนพนักงานเพิม่ ขึน้
และการปรับขึน้ เงินเดือนประจาปี 2560

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและ
ลูกเรือ และค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป เพิม่ ขึน้ 2,645 ล้านบาท (7.7%) สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิต
และปริมาณการขนส่งที่เพิม่ ขึน้ ถึงแม้ว่าการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของค่าใช้จ่าย
ได้แก่ ยูโร และเยน จะทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงบางส่วนก็ตาม

ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยานเพิม่ ขึน้ 1,577 ล้านบาท (10.1%) สาเหตุหลัก
เกิดจากการปริมาณการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และการประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินและเครื่องยนต์ตาม
สภาพการบินและเงื่อนไขการบารุงรักษา ประกอบกับอัตราค่าซ่อมบารุงสูงกว่าปี ก่อน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายลดลง 969 ล้านบาท (5.4%) เป็ นผลจากมีเครื่องบิน
และทีน่ งเครื
ั ่ ่องบิน รวมทัง้ ทรัพย์สนิ อื่นทีม่ กี ารคิดค่าเสือ่ มราคาเต็มจานวนแล้ว ถึงแม้ว่าจะรับมอบเครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350-900XWB จานวน 2 ลา ในปี 2560 ก็ตาม

ค่าเช่ าเครื่องบินและอะไหล่ เพิ่ม ขึ้น 1,411 ล้านบาท (14.3%) เนื่อ งจากจ านวน
เครื่องบินเช่าดาเนินงานเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 3 ลา จากการรับมอบเครื่องบินเช่าดาเนินงานจานวน
5 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900XWB จานวน 3 ลา และเครื่องบินแบบโบอิ้ง B787-9
จานวน 2 ลา ในขณะทีส่ ง่ คืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 2 ลา

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา เพิม่ ขึน้ 1,811 ล้านบาท (19.3%) สาเหตุหลัก
เกิดจากค่าใช้จ่ายสารองทีน่ งเพิ
ั ่ ม่ ขึน้ ทัง้ จากจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้ และอัตราค่าบริการทีเ่ พิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายอื่น เพิม่ ขึน้ 1,378 ล้านบาท (15.6%) ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าจ้างแรงงานภายนอก เงินสนับสนุ นกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากปั ญหาเครื่องยนต์ TRENT1000 ตามที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น เช่น ค่าชดเชยให้แก่ผโู้ ดยสาร ค่าโรงแรม และอาหารจากเทีย่ วบินล่าช้า เป็ นต้นา
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง 417 ล้านบาท (72.0%) สาเหตุหลักเกิดจากบริษทั สายการบิน
นกแอร์ จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนินงานขาดทุนลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) 549 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจาก ปี ก่อน 502
ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด 45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 18 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด 64 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 30 ล้านบาท เท่ากับปี ก่อน
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด 13 ล้านบาท ลดลง 20 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 235 ล้านบาท ลดลง 84 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิ น -สุทธิ ลดลง 588 ล้านบาท (11.5%) สาเหตุหลักเกิดจากเงินกู้ยมื ทัง้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาวเฉลีย่ ต่ากว่าปี ก่อน และผลจากการบริหารเงินสด และการปรับโครงสร้างเงินกูต้ ่อเนื่องจากปี ก่อน ประกอบกับเงิน
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บาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สนิ ระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และดอลล่าร์สหรัฐฯ ทาให้ดอกเบีย้ จ่ายเมือ่
คานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง
ประมาณการค่าซ่อมแซมเครือ่ งบิ นเช่าดาเนิ นงาน จานวน 550 ล้านบาท เป็ นค่าซ่อมบารุงเพื่อเตรียมสภาพ
เครื่องบินก่อนการส่งมอบคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงาน (Return Condition) A330-300 จานวน 2 ลา เพิม่ เติมเนื่องจากการ
คืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานก่อนกาหนด
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงิ นลงทุน จานวน 429 ล้านบาท เป็ นการรับรูผ้ ลขาดทุนจาก
การเปลีย่ นสัดส่วนการถือครองหุน้ ในบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) จากร้อยละ 39.20 เป็ นร้อยละ 21.80
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.36.2)
ผลขาดทุ น จากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์และเครื่อ งบิ น จานวน 3,191 ล้านบาท ลดลง 437 ล้า นบาท
(12.0%) ประกอบด้วย
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบินจานวน 2,721 ล้านบาท ลดลง 497 ล้านบาท โดยในปี น้ตี งั ้ ด้อยค่าเครื่องบิน
รวม 16 ลา ประกอบด้วย A340-600 6 ลา A340-500 3 ลา B747-400 2 ลา B747-400 (Freighter) 2 ลา B737-400
1 ลา และ A330-300 จานวน 2 ลา รวม 2,514 ล้านบาท และตัง้ สารองด้อยค่าของเครื่องยนต์สาหรับเครื่องบิน A340-500
และA340-600 จานวน 5 เครื่องยนต์ รวม 207 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จานวน 470 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 60 ล้านบาท เนื่องจากมีการสารองด้อย
ค่าอะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนทีเ่ สียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
ขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ 1,581 ล้า นบาท ประกอบด้ว ย ขาดทุ น จากอัต รา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Loss) 1,316 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละ
สินทรัพย์หนี้สนิ ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Loss) 265 ล้านบาท
3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
หน่ วย : ล้านบาท

เครื่องบิน
อื่น ๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครื่องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2560
2559
9,317
672
9,989

6,607
303
6,910

ในปี 2560 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 9,989 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 3,079 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก
ปี น้ีมีการรับมอบเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่า การเงิน A350-900XWB จานวน 2 ลา ในขณะที่ปี ก่อ นไม่มีก ารรับ มอบ
เครื่องบิน โดยรายจ่ายในการลงทุนของปี 2560 ประกอบด้วย
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- การลงทุนในเครื่องบิน จานวน 9,317 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการรับมอบเครื่องบินเช่าการเงิน A350900XWB จานวน 2 ลา และการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าเครื่องบิน A350-900XWB และเครื่องยนต์ TRENT XWB-84 สาหรับ
เครื่องบิน A350-900 XWB
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ จานวน 672 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการภาคพืน้
การจัดหาเงิ นทุน
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดหาเงินทุน รวมทัง้ สิน้ 29,771 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขยายระยะเวลา (Roll-over) เงินกูต้ ่อจากกระทรวงการคลังในรูปการออกตราสาร Euro Commercial Paper
(ECP) ในสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ 9,594 ล้านบาท
2. การเบิกรับเงินกูร้ ะยะสัน้ ในรูปแบบตั ๋วสัญญาใช้เงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน รวม 4,000
ล้านบาท
3. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อชาระค่าเครื่องบิน
A350-900XWB จานวน 2 ลา รวมประมาณ 8,177 ล้านบาท
4. การออกหุน้ กู้ จานวน 8,000 ล้านบาท ในเดือน มิถุนายน 2560 เพื่อชาระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดชาระ และ/
หรือคืนเงินกู้ของบริษทั ฯ ที่มตี ้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
บริษทั ฯ
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ม.ค.-ธ.ค.
2560
2559

หน่ วย : ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
ของเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)

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

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

(69)

47

1,840

(7,391)

ในปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่ อน บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
18,677 ล้านบาท จากการชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ ต่ากว่าปี ก่อน ประกอบกับมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3,106 ล้านบาท
ต่ ากว่าปี ก่อนจากการลงทุนซือ้ สินทรัพย์ถาวรลดลง ถึงแม้ว่า บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 23,692 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนก็ตาม เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิม่ ขึน้ จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 1,840 ล้านบาท
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เครือ่ งบิ น
ในปี 2560 บริษัทฯ รับมอบเครื่องบินรวม 7 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350-900 XWB
จานวน 2 ลา และเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A350-900 XWB จานวน 3 ลา และโบอิง้ B787-9 จานวน 2 ลา และ
ส่งคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 2 ลา ทาให้จานวนเครื่องบินที่ใช้ในการดาเนินงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 มีจานวน 100 ลา (รวมเครื่องบินแอร์บสั A320-200 จานวน 20 ลา ซึง่ ใช้ดาเนินงานโดยบริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด) มากกว่า ณ สิน้ ปี 2559 จานวน 5 ลา และมีเครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 จานวน 21 ลา
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
2,349 ล้านบาท (0.8%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
%ของ

ล้ านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เ พื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
สิ นทรั พ ย์ หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
เครื่ องบินและเครื่ องยนต์อะไหล่จ่ายล่วงหน้า
เครื่ องบิน
เครื่ องบินภายใต้สญั ญาเช่า
อุปกรณ์การบินหมุนเวียน
งานระหว่างทา
ทีด่ นิ อาคาร และค่าปรับปรุ ง
เครื่ องมือ โรงซ่อม และอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ – สุ ทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสิ นทรั พ ย์

31 ธ.ค. 2559

สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

15,230
201
36,085
51,516

5.4
0.1
12.8
18.3

13,390
12,322
33,662
59,374

4.7
4.4
11.9
21.0

+1,840
-12,121
+2,423
-7,858

+13.7
-98.4
+7.2
-13.2

6,124
42,186
113,220
9,592
599
13,554
2,828
188,103
41,156
280,775

2.2
15.0
40.3
3.4
0.2
4.9
1.0
67.0
14.7
100.0

9,647
44,686
112,917
10,228
371
13,872
3,170
194,891
28,859
283,124

3.4
15.8
39.9
3.6
0.1
4.9
1.1
68.8
10.2
100.0

-3,523
-2,500
+303
-636
+228
-318
-342
-6,788
+12,297
-2,349

-36.5
-5.6
+0.3
-6.2
+61.5
-2.3
-10.8
-3.5
+42.6
-0.8
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สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวน 51,516 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ18.3 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดลดลงจากวันที่ 31
ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 7,858 ล้านบาท (13.2%) โดยมีสาเหตุสาคัญดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 1,840 ล้านบาท (13.7%) สาเหตุหลักจากเงินสดสุทธิได้มาจากการ
ดาเนินงานสูงกว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย ลดลง 12,121 ล้านบาท (98.4%) สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2560 บริษทั
ฯ ได้จดั ประเภทรายการใหม่โดยโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายจานวน 11,263 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ น
เครื่องบินและเครื่องยนต์ท่ปี ลดระวางและรอการขาย รวมทัง้ ทีด่ นิ และสินทรัพย์อ่นื ที่ ไม่มคี วามจาเป็ นในการใช้งานและอยู่
ระหว่างดาเนินการขาย ไปจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ภายใต้หวั ข้อสินทรัพย์รอการขาย เนื่องจากสภาพ
ทางการตลาดปั จจุบนั ไม่เอือ้ อานวยให้กระบวนการขายดาเนินการเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี ประกอบกับในระหว่างปี ได้มี
การขายเครื่องบินจานวน 4 ลา อะไหล่เครื่องยนต์ ทีด่ นิ และสินทรัพย์อ่นื มูลค่ารวม 882 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 201 ล้านบาท เกิดจากอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศ
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารขายอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิม่ ขึน้ 2,423 ล้านบาท (7.2%) สาเหตุหลักจากลูกหนี้การค้าเพิม่ ขึน้ 1,347 ล้าน
บาท จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2560 ที่สงู กว่าเดือน ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความสามารถในการ
บริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ การค้าได้เร็วขึน้ โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่ ลดลงจาก 24 วัน ในปี 2559
เป็ น 23 วันในปี 2560 ซึง่ ต่ากว่าระยะเวลาการให้สนิ เชื่อโดยปกติของบริษทั ฯ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ มีจานวน 188,103 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 67.0 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 6,788 ล้านบาท (3.5%) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาตามปกติถงึ แม้ว่าจะมี
การรับมอบเครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350-900XWB จานวน 2 ลา ในปี 2560 ก็ตาม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ มีจานวน 41,156 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.7 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 12,297 ล้านบาท (42.6%) สาเหตุหลักเกิดจาก
- สินทรัพย์รอการขาย เพิม่ ขึน้ 8,626 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจัดประเภทรายการใหม่ตามที่อธิบายไว้
ข้างต้น ประกอบกับการตัง้ สารองด้อยค่าของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่เพิม่ ขึน้ ในปี น้ี
สินทรัพย์รอการขายประกอบด้วยเครื่องบินที่ปลดระวางและรอการขายจานวน 21 ลา เครื่องยนต์อะไหล่
รวมทัง้ ทีด่ นิ ทัง้ ในและต่างประเทศทีไ่ ม่มคี วามจาเป็ นในการถือครองตามราคาทีป่ ระเมินใหม่ในปี 2558 และสินทรัพย์อ่นื ที่
ไม่มคี วามจาเป็ นในการใช้งาน
- ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชีเ พิม่ ขึน้ 2,060 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุง
เครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบ Boeing 787-8 จานวน 6 ลาโดยการติดตัง้ Crew Rest และอุปกรณ์ In-flight Connectivity และค่า
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A350-900XWB จานวน 3 ลา และโบอิง้ B7879 จานวน 2 ลา
- การเพิม่ ขึน้ ของเงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) จานวน 2,144 ล้าน
บาท ตามประมาณการหนี้สนิ ระยะยาวทีบ่ ริษทั ได้ประมาณเพิม่ ขึน้ ในส่วนค่าซ่อมแซมเครื่องบินตามสัญญาเช่าดาเนินงานตาม
สภาพการบิน และเงื่อนไขการบารุงรักษาเครื่องบิน ทัง้ นี้ บริษัทสามารถนาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามประมาณการหนี้สนิ
ดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื่อนไขทีป่ รากฏในสัญญาเช่า
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- เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 496 ล้านบาท สาเหตุ หลักจากเงินลงทุ นในบริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด
(มหาชน) ทีล่ ดลง 603 ล้านบาท (32.5%) จากสัดส่วนการถือหุน้ ทีล่ ดลง ประกอบกับผลการดาเนินงานทีข่ าดทุนในปี 2560
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2560 ร้อยละ 0.65 ลดลงจากปี 2559 ซึง่ เท่ากับ 1.34
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
774 ล้านบาท (0.3%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2560
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2559

%ของ
หนี้สิ นรวม

ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง

%ของ
หนี้สิ นรวม

ล้ านบาท

%

หนี้ สินหมุนเวียน (ไม่รวมหนี้ สินระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี )
หนี้สิ นระยะยาว
หุ ้นกู้
หนี้ สินภายใต้เ งื่อนไขสัญญาเช่าเครื่องบิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมหนี้สิ นระยะยาว
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ

68,031

27.4

64,555

25.9

+3,476

+5.4

62,100
62,517
27,480
152,097
28,634

25.0
25.1
11.0
61.1
11.5

59,300
64,750
35,933
159,983
24,998

23.8
25.9
14.4
64.1
10.0

+2,800
-2,233
-8,453
-7,886
+3,636

+4.7
-3.4
-23.5
-4.9
+14.5

รวมหนี้สิ น

248,762

100.0

249,536

100.0

-774

-0.3

หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 24,825 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 27.4 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ จาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 3,476 ล้านบาท (5.4%) สาเหตุหลักเกิดจากรายรับด้านขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื
เป็ นรายได้เพิม่ ขึน้ 4,299 ล้านบาท ตามยอดขายบัตรโดยสารทีเ่ พิม่ ขึน้
หนี้สนิ ระยะยาว (รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 24,825 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 61.1 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมด ลดลง 7,886 ล้านบาท (4.9%) ทัง้ นี้ การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุล EUR แต่แข็งค่าขึน้ เล็กน้อย
เมื่อเทียบกับเงินสกุล JPY ณ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นงวดของปี 2559 ทาให้หนี้สนิ ระยะยาวเมื่อ
คานวณเป็ นเงินบาทมีจานวนเพิม่ ขึน้ หากไม่รวมผลของการปรับอัตราแลกเปลีย่ นจานวน 444 ล้านบาท หนี้สนิ ระยะยาว
จะลดลงจานวน 8,330 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ของหนี้สน้ิ ทัง้ หมด มีจานวน 28,634 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,636 ล้าน
บาท (14.5%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการค่าซ่อมใหญ่ เครื่องบิน เครื่องยนต์เครื่องบิน และส่วนประกอบอื่นๆ สาหรับ
รายการซ่อมทีจ่ ะต้องจ่ายเงินในอนาคตตามสัญญา เพื่อรับรูภ้ าระผูกพันภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานในการซ่อมบารุงเครื่องบิน
เครื่องยนต์ และส่วนประกอบอื่นๆ ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า รวมถึงเตรียมสภาพเครื่องบินก่อนส่งมอบคืนเมื่อสิน้ สุดสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 2,489 ล้านบาท และประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ 674 ล้านบาท
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ณ สิ้น ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัท ย่ อย มีอตั ราส่ว นหนี้ สิน ที่มีภ าระดอกเบี้ยต่ อ ส่ว นของผู้ถือ หุ้น ( Interest
Bearing Debt to Equity) เท่ากับ 5.0 เท่า เท่ากับ ณ สิน้ ปี 2559 และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 7.8
เท่า เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2559 ทีเ่ ท่ากับ 7.4 เท่า
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 32,013 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จานวน 1,575 ล้านบาท (4.7%) สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2560 ทาให้
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) ลดลงจากร้อยละ 0.1 ในปี 2559 เป็ นติดลบร้อยละ 6.3 ในปี น้ี
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปี 2561 คาดการณ์ว่ายังคงเติบโตตามสภาพเศรษฐกิจโลกทีย่ งั มีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเศรษฐกิจโลกช่วงปี 2561 ยังถูกขับเคลื่อนด้วยปั จจัยสาคัญ 4 ประการได้แก่ 1) ปริมาณการค้าโลก
ทีม่ กี ารฟื้ นตัวต่อเนื่อง 2) การเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างและอัตราเงินเฟ้ อยังอยู่ในระดับต่า 3) เศรษฐกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่
ยังคงเติบโตได้ดี และ 4) ความไม่แน่ นอนทางการเมืองคาดว่าจะไม่ผนั ผวนมากนัก โดยราคาน้ ามันในปี 2561 มีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิม่ ขึน้ แต่ยงั อยู่ในกรอบจากัด
สาหรับอุตสาหกรรมการบินของไทย หลังจากทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ปลดธงแดงลง
ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินและการท่องเทีย่ ว โดยคาดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของ
ไทยในปี 2561 จะขยายตัวจากภาคการท่องเทีย่ วและการส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐ ทาให้ปริมาณนักท่องเทีย่ วเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ า โดยเฉพาะการขยายตลาด
การบินในเส้นทางระหว่างประเทศไปยังตลาดทีม่ ศี กั ยภาพและเป็ นทีต่ ้องการเดินทางของนักท่องเทีย่ ว เช่น ประเทศญี่ป่ ุน
เกาหลีใต้ จีน และอินเดีย เป็ นต้น อย่างไรก็ตามการแข่งขันด้านราคาระหว่างสายการบินมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ นอกจากนี้
แผนการพัฒนาประเทศไทยสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการบิน (Aeropolis) และศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยาน (MRO) มีแนวโน้มทีจ่ ะ
ประสบความสาเร็จเพิม่ ขึน้ เนื่องจากการปลดธงแดงช่วยสร้างความเชื่อมัน่ และดึงดูดผูป้ ระกอบการต่างชาติให้เข้ามาลงทุน
ในโครงการทัง้ สองมากยิง่ ขึน้
สาหรับความคืบหน้าการแก้ไขปั ญหากรณีสานักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation
Administration - FAA) ปรับลดระดับความปลอดภัยด้านการบินของไทยจาก Category 1 มาอยู่ท่ี Category 2 ตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2558 เป็ นต้นมา นัน้ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคาดว่าจะเชิญให้ FAA เข้ามาตรวจประเมินให้
เสร็จสิ้นกระบวนการภายในกลางปี 2561 ซึ่งหากผ่านการตรวจประเมินคาดว่าสายการบินของไทยจะสามารถขอเปิ ด
เส้นทางบินเข้าสหรัฐอเมริกาได้ช่วงปลายปี 2561
ในปี 2561 บริษทั ฯ จะดาเนินการตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560-2564 ของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ฉบับ
ทบทวนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อเนื่องจากแผนปฏิรูประยะที่ 3 ให้ทิศทางการดาเนินธุรกิจเป็ นไปในกรอบและแนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ การดาเนินธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขัน โดยมีก ลยุทธ์ในการ
ดาเนินการ 5 กลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
-

การเร่งทากาไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุก และมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ (Aggressive Profit)
การพัฒนาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
การสร้างประสบการณ์การเดินทางทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า (Customer Experiences)
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การประยุกต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Technology)
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Effective Human Capital Management)

นอกจากนี้ ยังมีแผนการดาเนินการทีส่ าคัญดังนี้
- การเพิม่ ศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A350-900XWB จานวน 5 ลา ในปี 2561
ประกอบด้วยเครื่องบินเช่าดาเนินงานจานวน 3 ลา และเครื่องบินเช่าการเงินจานวน 2 ลา เพื่อนามาใช้ทาการบินในเส้นทาง
ข้ามทวีป และเส้นทางภูมภิ าค
-

การจัดทาแผนโครงการจัดหาเครื่องบินซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฝงู บินระยะยาวของบริษทั ฯ

- การขายหุน้ ในบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษทั ฯในการ
ประชุมเมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2561 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารขายหุน้ ของบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จานวน 22.5 ล้านหุน้ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ 24% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 41 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
922.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีแผนการขายอสังหาริมทรัพย์ทไ่ี ม่มคี วามจาเป็ นในการใช้งาน ทัง้ นี้ แผนการดาเนินการ
ดังกล่าวเป็ นหนึ่งในแผนปฏิบตั กิ ารยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ
5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2560

2559

อัตราส่ วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.84

0.78

อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน

ร้ อยละ

1.49

2.25

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(1.08)

0.03

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

ร้ อยละ

(6.32)

0.14

ร้ อยละ

0.65

1.34

อัตราส่วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity)

เท่า

4.98

4.98

อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น (Total Debt to Equity)

เท่า

7.77

7.43

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย

เท่า

5.10

4.66

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
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ความหมายและสูตรในการคานวณอัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
= สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการ
ขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากาไร(ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
= กาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงาน/รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ (Net Profit (Loss) Margin)
= กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / รายได้รวม(ไม่รวมอัตราแลกเปลีย่ น)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Return on Equity)
= กาไร(ขาดทุน)สุทธิ / ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (Return on Total Asset)
= กาไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบีย้ และภาษี / สินทรัพย์รวมเฉลีย่
อัตราส่วนหนี้ สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น (Interest Bearing Debt to Equity)
= (เงินกูย้ มื ระยะสัน้ +หนี้สนิ ระยะยาวรวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี ) / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (Total Debt to Equity)
= หนี้สนิ รวม / ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ย
= EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย
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เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. พลอำกำศเอก ตรี ทศ สนแจ้ ง
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
5 ส.ค. 57 – 21 เม.ย. 60
วาระที่ 2
21 เม.ย. 60 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองประธานกรรมการ และ
รักษาการประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
- ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

61 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
• หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับ
นักบริหารชั ้นสูง สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั

1 ต.ค. 2557- ก.ย. 2559
2556

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน
1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
เสนาธิการทหารอากาศ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) รุ่ น 10/2560

การจัดหาพัสดุ
- กรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง DD
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
2. พลอำกำศเอก จอม รุ่ งสว่ ำง
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
59 •
•
•
•
•
•
•

โรงเรียนนายร้ อยรวม ประเทศญี่ปนุ่ รุ่นที่ 26
โรงเรียนนายทหารชั ้นผู้บงั คับฝูงบิน รุ่นที่ 64
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 36
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประเทศญี่ปนุ่ รุ่นที่ 41

วิทยาลัยการทัพอากาศ ประเทศญี่ปนุ่ รุ่นที่ 40
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง ด้ านวิทยาการพลังงาน รุ่ นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่ นที่ 15

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2557 - 2560
2557
2556

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
สมาชิกสภากลาโหม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เสนาธิการทหารอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ

บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
3. นำยดิสทัต โหตระกิตย์

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

59 • ปริ ญญาตรี นิติศาสตร (เกียรตินิยม)

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 14 มิ.ย. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย
STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส

ปัจจุบนั

- ประธานกรรมการด้ านกฎหมาย

• ประกาศนียบัตรชั ้นต้ นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย
STRASBOURG III (Robert Schuman)
• ประกาศนียบัตรทางการบริ หารรัฐกิจ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปัจจุบนั

วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
• หลักสูตร Administration Litigation and Supervision
ประเทศฝรั่งเศส
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 94/2550

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ปัจจุบนั

2559 - 2560
2558 - 2559
2557
2555 - 2557
2553 - 2559

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สมาชิก
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการ
กรรมการ
รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ

• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง ผู้นาทีม่ ีวสิ ยั ทัศน์ รุ่นที่ 47/2549
สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรือน
• หลักสูตรผู้บริ หารงานด้ านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
4. นำงปรำรถนำ มงคลกุล

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

53

• ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ปัจจุบนั
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริหาร

- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์ และ
การปฏิรูปบริ ษัทฯ

•

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ า

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ธ.ค. 2558-ปั จจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการความ
เสีย่ งด้ านการเงิน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาลและกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊ าท์เลท จากัด (มหาชน)

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
บริษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

มิ.ย. 2560 - ปั จจุบนั
เม.ย. 2558-ปั จจุบนั

กรรมการ

ก.ค. 2557-ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการปฎิรูป
สินทรัพย์ กรรมการกกลัน่ กรอง กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ระหว่างประเทศกลาง

• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน

บริ ษัทไทย (IOD)

2557-ปั จจุบนั

ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program

2556-ปั จจุบนั
2554-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั

กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
ประธานกรรมการ
กรรมการอานวยการ

มูลนิธิ ดร. กาจัด - ปราณี มงคลกุล
บริษัท บูติค คอนซัลติ ้ง กรุ๊ ป จากัด
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2546-ปั จจุบนั

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ธนาคารออมสิน
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและความรับผิดชอบต่อสังคม

(DCP) รุ่ น 34/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 2/2546
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(Advanced ACP) รุ่ น 22/2559
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตร Advanced Management Program 180 Year 2011,

2558 - ม.ค. 2560
2557 - ม.ค. 2560
2555 - ก.ย. 2558

กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร

บริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน)
บริษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2541 - ก.พ. 2555

กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
กรรมการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงแรม ราชดาริ จากัด (มหาชน)

Harvard Business School, Boston, USA
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่ นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
• หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
รุ่ นที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Director Diploma Examination Year 2003,
The Australian Institute of Directors Association
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 4

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
5. นำยปิ ติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
61

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง
• ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption : leadership Role of the
Board
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่ น 4 /ปี 2555

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ปั จจุบนั

2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น
138 /ปี 2553
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Strategic Human Resource Management, Harvard
University สหรัฐอเมริ กา

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

2558- ก.ย. 2559
2553- 2558

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลีย่ ม จากัด (มหาชน)

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการสภา กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
รองประธานกรรมการบริหาร

โรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)

กรรมการ อ.ก.พ. คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการ กลุม่ ธุรกิจปิ โตรเลียมขั ้นต้ นและก๊ าซ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ธรรมชาติ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการพัฒนานักบริหาร NIDA - Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton School, University of
Pennsyvania สหรัฐอเมริ กา

2557- พ.ย. 2559

กรรมการ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

บริษัท Sakari Resources จากัด

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เม.ย. - ต.ค. 2559

ประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ ยี่ รี ซอร์ สเซส จากัด

• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั ้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการเลือกตั ้ง

2555 - 2558

ประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด

• PTT Executive Leadership Program, General Electric,
Crotonville สหรัฐอเมริ กา

2553 - 2558

ประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ จากัด

• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2555 - 2558

ประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด

2553 - 2555

ประธานกรรมการ

บริษัท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย
ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 5

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อำยุ
(ปี )

6. นำยพีระพล ถำวรสุภเจริญ

58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
28 ธ.ค. 2558
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

(การเงินและการคลัง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม

(การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริ หารระดับกลาง รุ่นที่ 1
กระทรวงคมนาคม
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.) รุ่ นที่ 58
สานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (นบส.2) รุ่ นที่ 6

- กรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง DD

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจการพัฒนาโครงสร้ าง

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พื ้นฐานด้ านทางหลวง)

2557

ผู้อานวยการ

2556

รองผู้อานวยการ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

สานักงาน ก.พ.
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่ นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่ น 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริ หารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 27
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่ นที่ 3
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
• หลักสูตรนักบริ หารระดับสูง (วตท.) รุ่ นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 6

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
7. นำยพินิจ พัวพันธ์
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 20 ธ.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
50

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
Tufts University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
The London School of Economic and Political Science
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ นที่ 2/2558
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

2558 - ปั จจุบนั

Business School (AMP 170) ปี 2549
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท. 11) ปี 2554

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ กรรมการการลงทุน
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บริษัท ชาญอิสระ ดีเวล๊ อปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ ซีมีโก้ จากัด (มหาชน)

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กรรมการเจรจาแก้ ไขปัญหาข้ อพิพาทกับบริษัทคูส่ มั ปทาน

(DAP) รุ่ น 25 /ปี 2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่ น 2 /ปี 2547
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Advance Management Program, Harvard

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงชั ้นสูง

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริษัท และกรรมการมีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จากัด
บริษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จากัด
บริษัท เทลอน โฮลดิ ้ง จากัด
บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(มส. 5) ปี 2557
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2558
2553 - 2555

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ทีป่ รึกษาอิสระ
บริษัท ผลิต - ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป. ลาว)
รองประธานสภาบริหาร , ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ทคตล-กท จากัด (BECL-KT)

ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริ หาร
ระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้ า (PDI 15)
• หลักสูตรพลังงานสาหรับผู้บริ หาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

2552 - 2557
2551 - 2557

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ

(สปป. ลาว)
Thanh Cong Securities Company (เวียตนาม)
บริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จากัด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
8. นำยรั ฐพล ภักดีภูมิ
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
5 ส.ค. 2557-22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2
22 เม.ย. 2559 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูป

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
50

• ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่ องกล)
University of Colorado, Boulder, USA
• MBA (การตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ)
Sasin Graduate Institute of Business Administration
• ปริ ญญาโท Executive Master's in International

School of Management, USA
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 23/2547

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program

- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดหาพัสดุ

(DCP) รุ่ น 52/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charter Director Class
(CDC) รุ่ น 9/2558

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ปั จจุบนั

2557- ปั จจุบนั

Logistics and Supply Chain Strategy,
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
• Executive Program in General Management,

- กรรมการทรัพยากรบุคคล

- กรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการสรรหา
กรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจาปี ของ กสท.
2557 - ปั จจุบนั
ปัจจุบนั
ส.ค. 2557 - ปั จจุบนั

2543 - ปั จจุบนั
2533 - ปั จจุบนั

กรรมการเจรจาแก้ ไขปัญหาข้ อพิพาทกับบริษัทคูส่ มั ปทาน
ประธานกรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ ประธานคณะทางานขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการ
ให้ บริการรร่วมกับ Alibaba กรรมการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการ
ลงทุน กรรมการคณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซ
เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จากัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

บริษัท เอสเอฟจี จากัด (มหาชน)
บริษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จากัด

• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ. 58)
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรการบริหารการท่องเทีย่ วสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(กสท,) รุ่ นที่ 1 ศูนย์พฒ
ั นาวิชาการตลาดด้ านการท่องเทีย่ ว
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสาหรับผู้บริ หารระดับสูงรุ่นที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมัน่ คงแห่งชาติ
(บมช.) รุ่ นที่ 5 สานักข่าวกรองแห่งชาติ
• หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (กปส.) รุ่ นที่ 1 สานักงานศาลปกครอง
ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 8

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
รุ่ นที่ 1 (ว.พ.น. 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• สมาชิกหน่วยฝึ กการบินพลเรื อนกองทัพอากาศ
รุ่ นที่ 65 (ทอ. 65) หน่วยฝึ กการบินพลเรื อนกองทัพอากาศ
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 13
(ป.ป.ร. 13) สถาบันพระปกเกล้ า
• 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
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 9

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
9. นำยวัชรำ ตันตริ ยำนนท์

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
59

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาโท Science in Management Administration
Northrop University รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง

(DCP) รุ่ น 94/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing

- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

Development Program (ACP) รุ่ น 41/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) รุ่ น 8/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR) รุ่ น 16/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่ น 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

2559-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

2557-ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

2556-2559
2552-2558
2553-2556
2556-มิ.ย.60
2556-พ.ย.60

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ และประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านการเงิน

กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
ธนาคารออมสิน
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รีเสริช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
(ลาออก 14 พย.60)

Control and Risk Management (MIR) รุ่ น 13/2555
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่ น 6/2558

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 10

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
10. นำยสมชัย สัจจพงษ์

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
56

ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
19 ต.ค. 2558-21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2
21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง DD

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา
ั ฑิต
• ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
Ohio State University สหรัฐอเมริ กา
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 75/2549

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

2557 - 2558
2554 - 2557
2553 - 2554

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
อธิบดีกรมศุลกากร
กระทรวงการคลัง
ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

กระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 11

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

11. นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
วาระที่ 1
28 ส.ค. 2557-22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2
22 เม.ย. 2559 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกากับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูปบริ ษัทฯ
- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดหาพัสดุ
- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )

53 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA (Finance)
University of Pennsylvania (Wharton), USA ปี พ.ศ. 2534
• ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี พ.ศ. 2557
• Advanced Management Program
Harvard Business School , USA, ปี พ.ศ. 2558
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุ่ น 39/2559
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 178/2556
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่ น 84/2553
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) รุ่ น 11/2553
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตรนานาชาติขั ้นสูงสาหรับการบริ หารธนาคาร
SIDA, Stockholm, Sweden, ปี พ.ศ. 2554

ร้ อยละ
กำรถือ

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

หุ้น
ไม่มี

ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ปัจจุบนั

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กรรมการ กรรมการคณะอานวยการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริษัท บี. กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

ปัจจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานคณะทีป่ รึกษาประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และรองประธานคณะกรรมการสรรหา

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอานวยการ
หัวหน้ าคณะทีป่ รึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล
อนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการนโยบายบุคลากร
อนุกรรมการเตรียมกาลังคนภาครัฐ

เม.ย.2556 - ธ.ค.2558
2554 - 2555
2554 - 2555
2553 - ก.พ. 2556

กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
บริษัท ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

• High Performance Leadership, IMD, Lausanne
Switzerland, ปี พ.ศ. 2551
• Advanced HR Executive, Michigan Ross School
of business, USA, ปี พ.ศ. 2550
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 12

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

12. พลอำกำศเอก อำนำจ จีระมณีมัย 54 • ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการ
โรงเรียนนายเรื ออากาศ
วันที่ 23 พ.ย. 2558

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่ง DD

ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองผู้บญ
ั ชาการ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2559

หัวหน้ าสานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สานักผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด

2553

รองหัวหน้ าสานักงานฝ่ ายเสนาธิการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 13

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
13. นำงอุษณีย์ แสงสิงแก้ ว
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
- รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 10 ก.พ. 2559

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรีบริ หารธุรกิจบัณฑิต (BBA)
• Mini Master of Information Technology (MMIT)
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย(TEPCoT)รุ่ นที่10 ปี 2017
• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม
ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง รุ่ นที่ 21
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 194/2557
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) รุ่ น 10/2560

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000023
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

บริษัท ไทยสมายล์แอร์ เวย์ จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
25 เม.ย. 2560-30 ก.ย.2560 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
1 ก.ย. 2558-24 เม.ย. 2560 รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ หน่วยธุรกิจบริการการบิน
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริการลูกค้ าภาคพื ้น
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2555 - 2558
ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2555
บริการบนเครื่ องบิน

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.รุ่ น 4)

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 14

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
14. เรื ออำกำศเอก กนก ทองเผือก
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 21 ส.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายบริ หารงานกฎหมาย

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร UCLA Extension Executive Management
Program 2005, University Of California, Los Angeles USA
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000041
ไม่มี

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP Segment 1-6)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Developing CG Policy Statement (DGC)
• หลักสูตร Public Procurement Training System,
International Trade Centre (Phase 1-2) UNCTAD/WTO

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
บริษัท วิงสแปนเซอร์ วสิ เซส จากัด
บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ เนล
แอร์ พอร์ ตโฮเต็ล จากัด
บริษัท ทัวร์ เอื ้องหลวง จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2557 - 20 ส.ค. 2560
2555 - 2557
2554 - 2555

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและ
กากับกิจกรรมองค์กร
ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร
ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• หลักสูตร Corporate Secretary Development Program
รุ่ นที่ 9 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน
• หลักสูตร Executive Development for Competitiveness
โครงการ Executive Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริ หารระดับกลางสาหรับ
หน่วยงานด้ านกฎหมายในภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1
สถาบันพระปกเกล้ า
• หลักสูตรการบริหารการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
สานักงานตารวจแห่งชาติ
• หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14
สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริ หารยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ รุ่นที่ 4
• หลักสูตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 15

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
15. นำยณรงค์ ชัย ว่ องธนะวิโมกษ์
ได้ รับแต่งตังเมื
้ อ่ 16 ก.ค. 58
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate
University, San Francisco, CA, USA
• ปริ ญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh,
Pittsburgh, PA, USA
• สถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่ นที่ 23 ประจาปี 2559
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริ ญญาบัตร ปรอ.) รุ่ นที่ 24 จากวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) ประจาปี 2554
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance Program

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ

12 พ.ย. 2558 - 1 ส.ค.2560 กรรมการ
ประธานกรรมการความเสีย่ ง

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อิสต์เอเชีย จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

ธ.ค.2552-ก.ค.2558

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ (CFO)

ธนาคารซีไอเอ็มบี จากัด (มหาชน)

ส.ค.2553-พ.ค.2557
พ.ค.2555-ก.ค.2558

กรรมการ (มีอานาจลงนาม)
ประธานกรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จากัด
บริษัท เวิร์ดลีส จากัด

(FGP) รุ่ น 3/2554
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 131/2553
• หลักสูตร CIMB-Insead Leaderships, INSEAD
• CFO Becoming a Strategic Partner, University of
Pennsylvania, USA
• Senior Finance Management Program, Executive
Development International, UK
• วุฒิบตั รการเข้ ารับการอบรมตามหลักสูตรโครงการ
ฝึ กอบรมพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิชา System Analysis
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 16

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อำยุ
(ปี )

16. นำวำอำกำศตรี พงษ์ ธร เทพกำญจนำ
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ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายปฎิบตั ิการ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรื ออากาศ

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000046
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559
1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
1 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 17

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
ผู้อานวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายปฏิบตั ิการ
ผู้อานวยการฝ่ ายทดสอบและพัฒนาการบิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
17. นำยสุรชัย เพียรเจริ ญศักดิ์
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
58

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000275
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
8 พ.ย. 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ
2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ

บริษัท บริการเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

3 พ.ย. 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

1 ต.ค. 2559
1 พ.ย. 2558

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมใหญ่
รองผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมใหญ่

23 ก.พ. 2558
12 พ.ย. 2552

ผู้อานวยการ ฝ่ ายซ่อมบารุงอากาศยานระดับฐานปฏิบตั ิการ และสถานี
ผู้อานวยการ ฝ่ ายกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 18

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
18. นำงภัครำ เรื องสิรเดโช
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 25 ก.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริ การการบิน

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Business Administration Entre preneur
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
รองประธานกรรมการ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

เม.ย. 2559 - 24 ก.ค. 2560
ต.ค. 2556 - เม.ย. 2559
ต.ค. 2555 - ต.ค. 2556

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 19

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
บริษัท โรงแรม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด
บริษัท ครัวการบินภูเก็ต จากัด
บริษัท วิงสแปน เซอร์ วสิ เซส จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายบริการลูกค้ าภาคพื ้น
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการ ฝ่ ายบริการผู้โดยสาร
ผู้อานวยการ ฝ่ ายสถานีตา่ งจังหวัดและสถานีตา่ งประเทศ

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
19. นำยดนุ ช บุนนำค
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 25 ก.ค. 2557
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- ทีป่ รึกษากรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
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• Bachelor of Special Studies, Mathematics
Cornell College, USA
• Bachelor of Science in Systems Science and
Engineering Washington University
at St. Louis, USA
• Master of Construction Management
Washington University at St. Louis, USA

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
0.000052
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ก.พ. 2557 - ก.ค. 2557

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2556 - ก.พ. 2557

สายรายได้ เสริมองค์กร
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้ า

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

พ.ย. 2555 - มิ.ย. 2556

รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ก.พ. 2554 - พ.ย 2555

สายการพาณิชย์
กรรมการผู้จดั การ หน่วยธุรกิจ
การบริการภาคพื ้น

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 20

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
20. นำงสุวมิ ล บัวเลิศ

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
56

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• ปริ ญญาตรีวทิ ยาศาสตร์

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- เลขานุการบริ ษัทฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริ ญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology)

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 13 พ.ย. 2555
- ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สานักเลขานุการบริ ษัทฯ

Southern Illinois University, USA
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสือ่ สาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 18 ม.ค. 2560
- รักษาการ รองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่สายทรัพยากร
บุคคลและบริ หารทัว่ ไป
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
13 พ.ย.55 - 17 ม.ค.60
2554 - 2555

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

บริษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัทฯ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

(ผู้นามีวสิ ยั ทัศน์ ) วิทยาลัยนักบริ หาร
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน
• การอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่ น 195/2557
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่ น 39/2560
• หลักสูตรนักบริ หารการคมนาคมระดับสูง รุ่ นที่ 1
กระทรวงคมนาคม

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 21

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
21. นำยวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- รักษาการรองกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
•ปริปริ
ญญ
ญาตรี
ญาตรีคณะนิ
คณะนิ
ติศตาสตร์
ิศาตร์
มหาวิ
มหาวิททยาลั
ยาลัยยธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
•ปริปริ
ญญ
ญาโท
ญาโท
Master
MasterofofScience
ScienceManagement
Management
Southern Nazarene University, USA

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

ปัจจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

บริษัท ทัวร์ เอื ้องหลวง จากัด

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด
บริษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 พ.ค. 60 - 18 ต.ค.60
1 ต.ค. 58 - 3 เม.ย. 59

รักษาการประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย (SS)

1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 58

ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายขาย และจัดจาหน่าย
ฝ่ ายประเทศไทย, อินโด และไชน่า
ผู้อานวยการ อีสต์เอเชีย, อเมริกา และฟิ ลปปิ นส์

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 22

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
22. นำย อริ ชัย นุ่ มลมุล

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )
51

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ธ.ค. 2558
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายการบัญชี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• Bachelor in Administration - Accounting

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

(Ramkhamhaeng University)
• Master of Science - Accounting
Information System (AIS) (Chulalongkorn
University)

ปั จจุบนั

ก.ค. 2558 - 30 พ.ย. 2558
พ.ค. 2553 - ก.ค. 2558

• Standard Cost Accounting System for
a Glove Manufacturing Company
The project covers System Analysis and
Design Development

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
SVP - Acting CFO
CIMB Thai Bank
SVP - Financial Infrastructure Department
CIMB Thai Bank

• General Ledger for Glove Manufacturing
Company (Multi Currency Accounting)
• Performance Measurement for Foreign Bank
• Young Banker Executive (YOBEX) One Year
Program ; (Thai Bank Association - 2002)
• AUB, Accelerated Universal Banking
Program at Nanyang Business School
"NBS",Singapore (CIMB Program 2012-2013)
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อำยุ
(ปี )

23. นำงสำวปิ ยำณี สังข์ ทอง

55

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ม.ค. 2559
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีบริ หารและข้ อมูล

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม
• บริ หารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกริก

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครัว
หุ้น
ระหว่ ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบัน

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

ไม่มี

4 เม.ย. 59 - ปั จจุบนั

2. บริษัทหรือหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

11 พ.ค. 59 - ปั จจุบนั

กรรมการ

1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58

ผู้อานวยการฝ่ ายข้ อมูลบริหาร
รักษาการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

27 ม.ค. 52 - 30 ก.ย. 58

ผู้อานวยการฝ่ ายข้ อมูลบริหาร

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3-A1 หน้าที่ 23

บริษัท วิงสแปน เซอร์ วสิ เซส จากัด
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษทั ย่อย

รายชื่อบริษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายคณิศ
นางอุษณีย์
เรืออากาศเอก กนก
นายณรงค์ชยั
นางภัครา
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
นายพิพฒ
ั น์
นางสุวมิ ล
นางวิวฒ
ั น์
นายกรกฎ
นายอริชยั
นางสาวปิ ยาณี
นายโอม
นายเชิดพันธ์
เรืออากาศเอกพีรศักดิ ์
เรืออากาศเอกชาตรี
นาวาอากาศตรี สรเดช
นางอลิศรา
นายวิโรจน์
นายมานูเอล กอดิลโล่
นางสาววิมล
นางดวงใจ
นางปิ ยะมาน
นายวิบูลย์
นายฉัตรชัย
นางแพตริเซีย
นายวิจติ ร
นายน้ าเพชร

บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ
บริษทั วิงสแปน
เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด เซอร์วสิ เซส จากัด

แสงสุพรรณ
แสงสิงแก้ว
ทองเผือก
ว่องธนะวิโมกษ์
เรืองสิรเดโช
เทพกาญจนา
ขันทอง
บัวเลิศ
ปิ ยะวิโรจน์
ชาตะสิงห์
นุ่มลมุล
สังข์ทอง
พลาณิชย์
โชติคณ
ุ
นพอนันต์ชยั
พงษ์ศกั ดิ ์
นามเรืองศรี
คิดหมาย
โตเจริญวาณิช
โซเรซ
ชาตะมีนา
ธรรมโชติโก
เตชะไพบูลย์
คูสกุล
ปานอยู่
มงคลวนิช
ณ ระนอง
อยูส่ กุล

หมายเหตุ ข้อมูลตามหนังสือรับรองบริษทั ฉบับล่าสุด

บริษทั ไทยไฟลท์
(1)
เทรนนิ่ง จากัด

บริษทั ทัวว์เอือ้ งหลวง บริษทั ไทยสมายล์
จากัด
แอร์เวย์ จากัด

X
/
X

X

X
/
X
/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
X = ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 3-A2 หน้าที่ 1

/ = กรรมการ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นาย สมนึก ธารงธรรมวงศ์
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน

ประวัติการศึกษา

บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน

ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานการตรวจสอบภายใน
รองผูอ้ านวยการใหญ่ สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบหน่วยสนับสนุนธุรกิจ สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูจ้ ดั การตรวจสอบอาวุโส สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูจั้ ดการแผนกตรวจสอบระบบงานฝ่ ายตรวจสอบ

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Leadership : Great Leaders, Great Teams, Great Results
- หลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
- หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Training on Financial and Procurement Internal Audit Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development for Competitiveness จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Professional Internal Auditor
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดแแลการปิิ บตั ิ งานอองบริษทั
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นางสุวมิ ล บัวเลิศ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ สังกัดสานักงานกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานเลขานุการ
บริษทั ฯ
รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ฯ
(ณ วันที่ 24 มกราคม 2561)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology) Southern Illinois University, USA
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสือ่ สาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประวัติการทางาน

แบบ 56-1

ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายบริหารทัวไป
่

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (ผูน้ ามีวสิ ยั ทัศน์) วิทยาลัยนักบริหาร สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 195/2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 1 กระทรวงคมนาคม
- หลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หัว หน้ า งานก ากับ ดู แ ลการปฏิบ ัติง านมีห น้ า ที่ร ับ ผิด ชอบในการเป็ น ศู น ย์ก ลางรวบรวมกฎ กฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบาย ข้อ บัง คับ และข้อก าหนดต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดาเนิ นกิจ การทัง้ หมดของบริษัท ฯ เช่ น
สานักงาน ก.ล.ต. สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย FAA, ICAO รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างประเทศ
ทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน พร้อมทัง้ สอบทานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และเป็ นศูนย์กลางในการกากับดูแลให้หน่ วยงานต่างๆ
ในบริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ นอกจากการที่บ ริษ ัท ฯ ประกาศใช้คู่ม อื ประมวลบรรษัท ภิบ าลและจริย ธรรมแล้ว ยัง ได้กาหนด
นโยบายการกากับ ดูแ ลการปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและกฎระเบีย บของบริษ ัท ฯ โดยกาหนดให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร
และพนัก งาน ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย กฎระเบีย บของบริษ ัท ฯ และกฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งในการดาเนิน ธุร กิจ
ตลอดจนมติท่ปี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ควบคู่กบั คู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสือ่ สารกับ
พนักงานให้รู้ เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสาคัญของการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ น
และปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
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เอกสารแนบ 4
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสีย่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการ
สอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และ นายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก
ธารงธรรมวงศ์ ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวม 11 ครัง้ ซึง่ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 8 ครัง้ และเป็ นการประชุมวาระพิเศษ 3 ครัง้ โดยการประชุม
ทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ ว ยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่ดขี องคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ แต่ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกากับดูแลกิจการ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานสรุปประเด็น ทีส่ าคัญและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิ น คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจาปี ของบริษทั ฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผูบ้ ริหารสายการเงินและการบัญชี และผูส้ อบ
บัญชี เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ ได้พจิ ารณาคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทาง
การเงิน และผลการดาเนิ นงานของบริษัท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ ข อความเห็น ผู้สอบบัญ ชีในเรื่อ งความถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนของงบการเงิน ความเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยข้อมูล รวมทัง้ รายการปรับปรุงบัญชีท่สี าคัญ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ างบการเงินมีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะ 1 ครัง้ โดยไม่มผี ู้บริหารเข้าร่วม
เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้หารือเกีย่ วกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึง่ เป็ นประเด็นสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับงบการเงินงวด
ปั จจุบนั ทีผ่ ใู้ ช้งบการเงินควรทราบ
2. การสอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทาแบบ
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ซึง่ อ้างอิงตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission :
COSO 2013
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ ายบริหารทัง้ คณะ 1 ครัง้ และได้เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้า
ชีแ้ จงและร่วมหารือในวาระทีเ่ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประเด็นข้อตรวจพบ
ต่างๆ ทีม่ นี ยั สาคัญ
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นอกจากนี้ ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
รายงานเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษัทฯ และแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นประจา
ทุกปี
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบและได้พิจารณาอนุ มตั ิแผนการตรวจสอบของสานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้อนุ มตั ิแผนการพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) และสนับสนุ นให้มีก ารพัฒนาอย่า งต่ อเนื่อง เพื่อให้ พนัก งานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รบั ทราบผลการดาเนินงาน และปั ญหา
อุปสรรคต่างๆ ของสานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนาในการดาเนินการแก้ไขสาหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบ
ทีม่ นี ยั สาคัญ เพื่อให้ผบู้ ริหารมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ได้รายงานเรื่องทีม่ คี วามสาคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อทราบด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณประจาปี ข องสานัก งานการตรวจสอบ
ภายใน การประเมิน ความเพีย งพอและความเหมาะสมของทรัพ ยากร ดัช นีว ดั ผลการปฏิบ ตั งิ าน พิจ ารณาความดี
ความชอบประจาปี ของผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารประเมินคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในโดยผูป้ ระเมินภายนอก (External Assessment) โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการคัดเลือกและ
ว่าจ้างทีป่ รึกษาโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ซึง่ เริม่ ปฏิบตั งิ านในต้นปี 2561
4. การสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชุม และรับทราบรายงานจากสานักเลขานุการบริษทั ฯ ซึง่ ทาหน้าที่ กากับ ติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อรับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการกากับติดตามดังกล่าว
5. การพิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการสอบทานและให้
ความเห็นต่อการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า เป็ น
รายการทีผ่ ่านกระบวนการอนุมตั อิ ย่างโปร่งใส โดยผูม้ สี ่วนได้เสียไม่ได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็ นรายการทีก่ ระทาโดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบรายงาน
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกไตรมาส รวมทัง้ ได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. กฎบัตรและการประเมิ นตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองตามแนวทางปฏิบ ตั ิที่ด ีข องตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่ง ประเทศไทย และคู่ม ือ การปฏิบ ตั ิง านของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2555) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเองทัง้ คณะ และเป็ นรายบุคคล ผลการประเมินสรุปได้ว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างรอบคอบและเป็ นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางปฏิบตั ิ
ทีด่ ี และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. การเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา
และขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2561
จากการดาเนินการ ตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทาธุรกรรมรายการที่
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เกีย่ วโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความยึด
มันในความถู
่
กต้อง เทีย่ งธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 12 มีนาคม 2561

ส่วนที่ 3-A4 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 5
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคมประจาปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ได้ปฏิบ ัติหน้ าที่ตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่ างเต็ม ความสามารถ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่ อสังคม ได้พิจารณาอนุ มตั ิและกากับดูแลให้
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทาแผนงานประจาปี ดา้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดาเนินการเรื่องร้องเรียน การป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และการ
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในปี 2560 ได้ มีการประชุมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ แบ่งเป็ น วาระเพื่อพิจารณาทัง้ สิน้ 40 เรื่อง และวาระ
เพื่อทราบ 33 เรื่อง สรุปได้ดงั นี้
1. การส่งเสริมธรรมาภิ บาลและจริยธรรม
ในปี 2560 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กากับ
ดูแลและมอบหมายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งควบรวมหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตั ใิ นด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน กากับดูแลให้มกี ารทบทวนนโยบาย
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายต่างๆ ให้เป็ นปั จจุบนั กากับดูแลให้ดาเนินการตามแนวทางการประเมินด้านการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ได้ทบทวนอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อ
สังคมให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิท่ดี ี และยังให้ความเห็นชอบกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมให้แก่พนักงานขอ ง
บริษัทฯ ได้แก่ การจัดท าแบบสารวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลในองค์กร การจัด
ประกวดคาขวัญและคลิปวีดโี อด้านธรรมาภิบาล การอบรมพนักงานเข้าใหม่และพนักงานระดับหัวหน้างานเพื่อสร้างความ
ตระหนักรูข้ องพนักงานในด้านธรรมาภิบาล
2. การดาเนิ นการเรือ่ งการร้องเรียนและการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ให้ความสาคัญกับปั ญหาการร้องเรียนและป้ องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชัน เพราะถือว่าเป็ นภัยร้ายแรงต่อบริษัทฯ และพนักงาน ดังนัน้ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ท่พี บเห็นก าร
กระทาทีม่ คี วามเคลือบแคลง/เป็ นข้อสงสัย หรือเชื่อได้ว่ าเป็ นการทุจริตและประพฤติมชิ อบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ จะ
นาส่งเรื่องร้องเรียนให้ผรู้ บั ผิดชอบรับไปดาเนินการตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษัท หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธ รรมาภิบาลและ
จริยธรรม พ.ศ. 2553 โดยไม่มีการละเว้น และเพื่อเป็ นการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ได้
สนับสนุ นให้มกี ารประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Bulletin, Intranet, Facebook, Line, E-mail ของพนักงาน และ Website ของบริษทั ฯ เป็ นต้น และส่งเสริมให้สานักงานการ
ตรวจการองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชัน ทัง้ ของสานักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ได้สนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร

ส่วนที่ 3-A5 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

และได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อ บัง คับ คาสั ่งบริษ ัท หรือ ธรรมาภิบ าล หรือ จริย ธรรมตามประมวลธรรมาภิบ าลและจริย ธรรม พ.ศ. 2553 และได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการให้หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง หรือผลประโยชน์อ่นื
การปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้อนุ มตั ิแผนการดาเนินงานด้านการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณา ปรับปรุงแก้ไขนโยบายการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และทบทวนการวางรูปแบบกระบวนการกากับด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานใน
การกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และการดาเนินงานของบริษทั ฯ เทียบเคียงกับบริษทั จดทะเบียนและสายการบิน
ชัน้ นา
3.

4.

การส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม (4F)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมได้เห็นชอบและอนุ มตั ิการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
ต่างๆ อาทิ การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรธิดาของพนักงาน สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานทีจ่ ดั ทาโครงการและกิจกรรมที่
เป็ นคุณประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และสังคม สนับสนุ นบัตรโดยสารให้ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิ กวิชาการระหว่าง
ประเทศ และสนับสนุนโครงการพัฒนาฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากน้ าเวฬุ ตาบล
บ่อ อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนที่ 3-A5 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการบริ หาร ประจาปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ 16 ครัง้ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 13 ครัง้ ประชุมวาระ
พิเศษ 3 ครัง้ เพื่อพิจารณากลันกรองระเบี
่
ยบวาระก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา และพิจารณาอนุ มตั ิเ รื่อง
ต่ า งๆ ตามที่ไ ด้ร ับ มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท ฯ รวมถึง ติด ตามการด าเนิ น การตามนโยบายและมติข อง
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยสรุปได้ดงั นี้
1.กลันกรองระเบี
่
ยบวาระต่างๆ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิ จารณาอนุมตั ิ : คณะกรรมการบริหาร
ได้พจิ ารณากลันกรองระเบี
่
ยบวาระ โดยยึด หลักการดาเนินการต้องเป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.ติ ดตามการด าเนิ นการตามนโยบายและมติ ข องคณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมถึ งการดาเนิ นการตาม
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ :คณะกรรมการบริหารได้มกี ารกากับ ดูแล ให้คาแนะนา รวมถึงติดตามการดาเนินการของ
สายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ จนทาให้มผี ล ประกอบการอยู่
ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ
- ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน การ
วางแผนอัตรากาลังพล เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ สามารถปรับลดลงได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
- ติดตามผลการดาเนินงานของสายการพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิม่ รายได้จากการจาหน่ายบัตรโดยสาร จาก
ช่องทางการขายต่างๆ
- ติดตามผลการดาเนิน งานของการจัดตัง้ ศูน ย์ซ่อ มบารุงอากาศยานอู่ต ะเภา ซึ่งเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมของ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล ทีต่ ้องการ
ผลักดันให้ประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.พิ จารณาอนุมตั ิ ในเรื่องต่างๆ ตามที่ ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ : คณะกรรมการบริหาร
ได้มกี ารพิจารณาอนุมตั ริ ะเบียบวาระต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ อาทิเช่น การขอเพิม่ อัตรากาลัง การปรับเปลีย่ นประเภท
การจ้าง และการขอรับทดแทน ของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ อัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจา โดยพิจารณาอย่าง
ละเอียด รอบคอบถึงความจาเป็ นทีห่ น่วยงานต่างๆ ต้องมีการเพิม่ อัตรากาลัง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ส่วนที่ 3-A6 หน้าที่ 1
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แบบ 56-1

เอกสารแนบ 7
รายงานผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปี 2560
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากกรรมการบริษทั ฯ จานวน 3 คนและมีผแู้ ทนฝ่ าย
บริหารเป็ นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยในปี 2560 มีนายสมชัย สัจจพงษ์ เป็ นประธานฯ นายคณิศ แสงสุพรรรณ และ
นายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็ นกรรมการสรรหาฯ
ภายหลังนายคณิศ แสงสุพรรณ ขอลาออกจากตาแหน่ งกรรมการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายวัชรา
ตันตริยานนท์ เป็ นกรรรมการแทน โดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้ 14 ครัง้
พิจารณาวาระทัง้ สิน้ 43 วาระ ประกอบด้วยวาระการสรรหาคัดเลือกกรรมการบริษทั ฯ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและการ
สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง ดังนี้
1. การสรรหากรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้ส รรหากรรมการบริษัท ฯ โดยมีส ายทรัพ ยากร บุ ค คลและ
บริหารงานเลขานุ การบริษัทฯ ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานของ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2557 โดยในปี 2560 ได้
ดาเนินการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ สิน้ จานวน 9 ราย ดังนี้
1.1 ดาเนินการสรรหากรรมการที่ว่างลง เนื่องจากครบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560 โดย
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ง มีจานวน 5 ราย คือ
1.1.1 นายสมชัย สัจจพงษ์
แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
1.1.2 พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
1.1.3 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
1.1.4 พล.อ.อ. ศิวะเกียรติ ชเยมะ
แต่งตัง้ พล.อ.อ. จอม รุง่ สว่าง เป็ นกรรมการทดแทน
1.1.5 พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
แต่งตัง้ นายวัชรา ตันตริยานนท์ เป็ นกรรมการทดแทน
1.2 ดาเนินการสรรหากรรมการทีว่ ่างลงเนื่องจากกรรมการมีอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์ จานวน 1 ราย คือ
นางปรารถนา มงคลกุล
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการทดแทน
พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์
ซึง่ มีอายุครบ 65 ปี
1.3 ดาเนินการสรรหากรรมการทีว่ ่างลงเนื่องจากกรรมการขอลาออก จานวน 3 ราย คือ
1.3.1 นายดิสทัต โหตระกิตย์
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการทดแทนนายวีระวงค์ จิตต์มติ รภาพ
1.3.2 นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการทดแทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
1.3.3 นายพินิจ พัวพันธ์
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการทดแทนนายดาริ ตันชีวะวงศ์
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อนึ่ง คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มหี นังสือ ที่
กค 0806.18/374 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการแต่งตัง้ กรรมการรัฐวิสาหกิจกาหนดให้นา Skill Matrix
มาใช้ในการพิจารณาสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ไ ด้กรรมการที่ตรงตามความ ต้อ งการที่แท้จริงในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนารัฐวิสาหกิจ บริษัทฯ จึงได้นาหลักการดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการแต่ง ตัง้ กรรมการตัง้ แต่กรกฎาคม
2560 เป็ นต้นมา
1.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ และผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไปและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา โดยในปี 2560 มีผลการดาเนินการดังนี้
1.4.1 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ฯ โดยนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
ก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560
1.4.2 พิจารณาเพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูไ้ ด้รบั คัดเลือกให้ดารงตาแหน่ งรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สาย
ทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่ โดยผ่านการเจรจาต่อรองเพื่อกาหนดค่าตอบแทนจากสายบริหารงานกฎหมายและบริหาร
ทัวไป
่ ซึง่ ขณะนี้ระหว่างดาเนินการ
1.5 พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ โดยในปี 2560 มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว จานวน 2 ครัง้
2. สรรหาคัดเลือกผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหาผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ให้
เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก ารสรรหาตามข้อ บัง คับ ตามระเบีย บบริษัท ฯ และกฎหมายเกี่ย วข้อ งเพื่อ ให้ไ ด้ ผู้มีค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่เี หมาะสมโดยในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดาเนินการสรรหาผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ จานวน 3 ตาแหน่ง ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตาแหน่ งรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ได้ดาเนินการสรรหาแล้วแต่ไม่มผี ู้เหมาะสมจึงได้
ยกเลิกการสรรหาเพื่อเริม่ การสรรหาใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการสรรหาคัดเลือก
2.2 ตาแหน่ งรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น ได้ดาเนินการสรรหาแล้ว แต่
ไม่ม ีผู้เ หมาะสม บริษ ัท ฯ จึง ได้ย กเลิก การสรรหาและแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย ให้น างอุษ ณีย ์ แสงสิง แก้ว รอง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์ ดารงตาแหน่ งรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น
2.3 ตาแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่ ได้ดาเนินการสรรหาแล้วโดย
ขณะนี้อยู่ในขัน้ ตอนการเจรจาเพื่อกาหนดค่าตอบแทน
อนึ่ง สายทรัพยากรบุคคลและบริหารทัวไป
่ ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเมื่อเดือน มกราคม 2561 ได้
เปลีย่ นชื่อเป็ นสายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานเลขานุการบริษทั ฯ

นายสมชัย สัจจพงษ์
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 13 มีนาคม 2561
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เอกสารแนบ 8
รายงานของคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู ประจาปี 2560
ในปี 2560 คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร ได้
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ อย่ า งเต็ม ความสามารถ โดยได้ใ ห้ข้อ เสน อแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ด้านการกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิรปู องค์กร เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กร
ทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยังยื
่ น โดยที่ในปี 2560 เป็ นการ
ดาเนินการตามแผนปฏิรปู ขัน้ ที่ 3 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ น (Sustainable Growth) และกลับมาทากาไร
อย่างยังยื
่ นด้วย ทัง้ นี้ การดาเนินการแผนปฏิรูปในปี 2560 นี้เป็ นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของบริษัทฯ และได้
ปรับปรุงแผนปฏิรปู ให้มคี วามเหมาะสม โดยปรับกลยุทธ์เป็ น 6 กลยุทธ์ และ 17 แผนงานหลัก โดยในปี 2560 ได้มกี ารประชุม
ทัง้ สิน้ 32 ครัง้ เป็ นวาระเพื่อพิจารณาทัง้ สิน้ 104 เรื่อง สรุปตามกลยุทธ์ได้ดงั นี้
1.การพัฒนาเครือข่ายการบินทีแ่ ข่งขันได้และทากาไร
ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายเส้นทางบิน (Network
Optimization) และเพิม่ การเชื่อมต่อเทีย่ วบินให้สอดคล้องกับแผนฝูงบิน เพื่อเป็ นการเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ อย่างถาวร
โดยปรับเปลีย่ นเวลาเทีย่ วบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อการเชื่อมต่อเที่ยวบิน และการใช้ประโยชน์สูงสุดของ
เครื่องบิน เพิม่ ความถี่เที่ยวบิน ปรับเส้นทางบิน ปรับแบบเครื่องบินใหม่ให้เหมาะสม เปิ ดเทีย่ วบินใหม่ รวมทัง้ เริม่ โครงการ
จัดหาเครื่องบิน ปี 2561-2564) ตามแผนพัฒนาฝูงบินระยะยาว 10 ปี ของบริษทั ฯ มุ่งเน้นการลดแบบของเครื่องบินและลด
ความหลากหลายของเครื่องยนต์ โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารเครือ ข่ายเส้นทางบิน (Network Management System :
NMS)
2.กลยุทธ์การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างรายได้
ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารรายได้เพิม่ ความแข็งแกร่ง
ในกระบวนการบริหารรายได้ในระยะยาว โดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ปรับปรุงการทางานให้มคี วามเชื่อมโยงและบูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างรายได้ ได้แก่ ฝ่ ายบริหารราคา ฝ่ ายจัดสรรทีน่ งั ่ และ ฝ่ ายขาย พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของบุคลากรด้านการบริหารรายได้ โดยให้มกี ารอบรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงผลตอบแทนทีจ่ ูง
ใจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารรายได้ เพื่อให้สามารถนาระบบการบริหารรายได้และราคา มาใช้ในการจัดทาราคาเชิงรุก
(Proactive Pricing) และเป็ นไปตามแนวทางการบริหารรายได้ทเ่ี ป็ นมาตรฐานสากล เพิม่ รายได้จากการขายผ่านอินเตอร์เน็ต
โดยปรับปรุงความสะดวกในการใช้บริก าร การเสนอราคาและรายการส่งเสริมการขายที่ดงึ ดูด ที่ต่อเนื่องและขยายผลจาก
แผนปฏิรูป ปี 2559 รวมทัง้ เพิม่ รายได้จากการขายผ่านตัวแทนขาย และการขายลูกค้าภาคองค์กร ทีต่ ่อเนื่องและขยายผล
จากแผนปฏิรูป ปี 2559 โดยจัดหาระบบ Sale Support and Reporting ซึง่ เป็ นระบบข้อมูลเพื่อบริหารการขาย และ ดูแล
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทารายงานหลายรูปแบบได้รวดเร็วขึน้
3.กลยุทธ์การสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)
ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการยกระดับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และอาหาร โดย
พัฒนาระบบการบริการบนเครื่องบิน ภาคพืน้ ฝ่ ายช่าง ฝ่ ายครัวการบิน และกองบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยเชื่อมต่อข้อมูลของ
ผูโ้ ดยสารกับพนักงานในทุกจุดการให้บริการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั อย่างไร้รอยต่อ โดยเริม่ ดาเนินการในการให้บริการบนเครื่องบิน
แบบ A380 เป็ น ลาดับแรก มีก ารขยายผลการยกระดับการบริก ารชัน้ ธุร กิจทัง้ เรื่อ งการให้บริก ารบนเที่ยวบิน อาหาร
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องดื่ม อุปกรณ์ในเครื่องบิน ในทุกเทีย่ วบินทีม่ เี ส้นทางบินมากกว่า 3 ชัวโมง
่
โดยเน้นการบริการทีค่ านึงถึงความต้องการ
และรสนิยมที่แตกต่ างกันของผู้โดยสารแต่ละคน รวมทัง้ ยกระดับการบริการชัน้ หนึ่ง เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของผูโ้ ดยสาร และดาเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสาร ตามแนวคิดผลิตภัณฑ์ ( Product
Concept) ทีไ่ ด้กาหนดไว้ ให้มมี าตรฐานเดียวกัน และมีความสม่าเสมอ (Product Consistency) ในทุกเทีย่ วบิน เพื่อเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขัน และเพิม่ ความพึงพอใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร โดยติดตัง้ เก้าอีใ้ หม่ ระบบสาระบันเทิง และ ระบบการเชื่อมต่อ Wi-Fi
4. กลยุทธ์การมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ และการดาเนินการมีประสิทธิภาพ
ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการดาเนินการให้ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น และฝ่ ายบริการ
อุปกรณ์ภาคพืน้ ปรับเปลีย่ น พัฒนาองค์กร ระบบ อุปกรณ์ กระบวนการปฏิบตั งิ าน การบริหารจัดการ และการควบคุมต้นทุนการ
ผลิตของงานบริการภาคพื้น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทัง้ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
กระบวนการทางานและโครงสร้างองค์กรของทีป่ รึกษา
ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการพัฒนาบุคลากรฝ่ ายช่าง โดยใช้ระบบ เพื่อลดต้นทุน และ
ปรับโครงสร้างหน่ วยงานภายในฝ่ ายช่าง รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารแต่งตัง้ คณะทางานปรับปรุงแก้ไขปั ญหาค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิภาพของฝ่ ายช่าง ในการรวบรวมข้อมู ลปั ญหาค่าใช้จ่ายของฝ่ ายช่างทัง้ หมด และรายงานตรงต่ อคณะกรรมการ
กากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู
5. กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุ นความยังยื
่ น และพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพดีเยี่ยม (ติดตาม
และกากับดูแลโดยคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล)
6. กลยุทธ์บริหารบริษทั ในเครือและกลุ่มธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อความยังยื
่ น
ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการดาเนินการปรับปรุงการบริการของการบินไทยและสายการ
บินไทยสมายล์ เพื่อให้บูรณาการกันอย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ (Seamless) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กบั เครือข่าย
เส้นทางบิน และการให้บริการของการบินไทย 3 ด้าน ได้แก่ การดาเนินการขายและทาการตลาดร่วมกัน การเปลี่ยนระบบ
Passenger Services ของสายการบินไทยสมายล์ มาเป็ นระบบเดียวกันกับการบินไทย รวมทัง้ การให้บริการที่อานวยความ
สะดวกแก่ผโู้ ดยสารของทัง้ สองสายการบินอย่างราบรื่น

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
ประธานกรรมการ
วันที่ 31 มกราคม 2561
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ

(ไม่ มี)

