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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
ระดับสากล โดยการร่วมทุนระหว่างบริษทั เดินอากาศไทย จากัด กับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ ซิสเต็มมีวตั ถุประสงค์
แรกเริม่ เพื่อดาเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การสนับสนุ นทางด้านการบริหาร และด้านเทคนิคจาก
สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ 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 ติณสูลานนท์ 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 2561 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 ได้ แก่ 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
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เส้นทางภายในประเทศ ทัง้ หมด 10 เส้นทาง และตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นมาสายการบินไทยสมายล์ ได้เพิม่ การ
ให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียน จีน ไต้หวัน และอินเดีย
วิ สยั ทัศน์
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ทบทวน วิสยั ทัศน์ ของบริษทั ฯ และได้ปรับปรุงเป็ นดังนี้
“เป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกาไรอย่างยังยื
่ น ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ หค์ วาม
เป็ นไทย”
ด้วยบทบาทของสายการบินแห่งชาติ ประกอบธุรกิจการเดินอากาศ ขนส่งผู้โดยสาร พาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
การบิน ไทยมีค วามมุ่ง มั ่นที่จ ะเป็ นสายการบิน ที่ค นไทยภาคภูม ใิ จ จากการให้บ ริก ารระดับ โลก ตามมาตรฐานสากล
ผสมผสานด้ว ยเสน่ ห์ค วามเป็ น ไทย สร้า งความประทับ ใจและพึง พอใจสูง สุ ด แก่ ลู ก ค้า จากการบริห ารจัด การที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างกาไรทีย่ งยื
ั่ น
พันธกิ จ
 ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มคี ุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณค่าและ
ความน่าเชื่อถือสูง รวมทัง้ เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
 มีก ารกากับ ดูแ ลกิจการที่ดีต ามมาตรฐานสากล เพื่อ สร้า งการเติบโตอย่ างยัง่ ยืน ให้แก่ อ งค์ก รและสร้า ง
ผลตอบแทนการลงทุนทีส่ งู ให้แก่ ผูถ้ ือหุ้น
 เป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ท่ีสร้า งความแข็งแกร่ง ให้กบั พนั กงาน เพื่อให้ทางานได้อย่า งเต็มศักยภาพ
ตระหนักถึงการให้ความสาคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้ างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิม่ พูนความ
ผูกพันต่อองค์กร


ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิง่ แวดล้อม ในฐานะเป็ นสายการบินแห่งชาติ

ทัง้ นี้ ต้องดำเนินกำรภำยใต้กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ตามหลักธรรมาภิ บาล
คุณค่าหลัก (Core Values)
เพื่อให้บริษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยังยื
่ น และสามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทั ฯ ส่งเสริมและยึดมันในคุ
่ ณค่าหลักสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. มุ่งเน้ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction)
เป็ นองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
2. ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
เป็ นองค์กรทีม่ ุ่งเน้นการให้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ สม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรฐาน
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3. สร้างคุณค่าในทุกมิ ติ (Value Creation)
เป็ นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานสร้างคุณค่าจากการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์และบริการในทุกมิตอิ ย่างยังยื
่ น

กลยุทธ์
บริษทั ฯ ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
รัฐวิสาหกิจและนโยบายภาครัฐ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจองค์กร ด้านกลุ่มธุรกิจสนับสนุ นองค์กร
ด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการภายใน และด้านการเงิน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่
1. กลยุทธ์เร่งทากาไรเพิม่ จากการตลาดเชิงรุกและมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ (Aggressive Profit)
2. กลยุทธ์พฒ
ั นาศักยภาพและแสวงหาโอกาสของกลุ่มธุรกิจ (Business Portfolio)
3. กลยุทธ์สร้างประสบการณ์การเดินทางทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า (Customer Experience)
4. กลยุทธ์ดาเนินงานด้วยนวัตกรรมและดิจทิ ลั เทคโนโลยี (Digital Technology)
5. กลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Effective Human Capital Management)
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารดาเนินการตามแผนปฏิรูป 3 ระยะมาตัง้ แต่ปี 2558 – 2560 ประกอบด้วย แผนปฏิรูป
ระยะที่ 1 เริม่ ดาเนินการในปี 2558 ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ 21 แผนงานหลักทีส่ อดคล้องกัน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดการขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว (Stop Bleeding) แผนปฏิรูประยะที่ 2 ดาเนินการในปี 2559 ประกอบด้วยกลยุทธ์
หลัก 4 กลยุทธ์ และ 20 แผนงานหลักทีส่ อดคล้องกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน (Strength
Building) แผนปฏิรูประยะที่ 3 ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ และ 16 แผนงานหลัก มีวตั ถุประสงค์เพื่อ การเติบโตอย่างยั ่งยืน
(Sustainable Growth) และกลับมาทากาไรอย่างยังยื
่ น
แต่เนื่องจากในปี 2560 บริษทั ฯ มีผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะรายได้ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีต้นทุนจาก
การดาเนินการสูง ประกอบกับในปี 2562 จะมีการเปลีย่ นแปลงหลักการในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9
นอกจากนัน้ ยังต้องปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทัง้ Digital Technology ทีต่ อบสนองต่อพฤติกรรม
ของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่องค์กรมีขนาดใหญ่ ต้องบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรมีศกั ยภาพสูงขึน้
บริษทั ฯ จึงได้จดั ทา แผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาว (แผนฟื้ นฟูปี 2561 – 2565) และแผนปฏิ บตั ิ การ ปี 2561
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีกาไรอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น รวมทัง้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ให้บริการทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานชัน้ นา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย แนวทางการดาเนินการ และปรับ
รูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ โดยมีเป้ าหมาย 4 ระยะ ดังนี้
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แบบ 56-1

ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ฯ มีเป้ าหมาย คือ การดาเนินงานมีกาไร และปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพื่อ Customer
Satisfaction Index (CSI) เพิม่ ขึน้ โดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ 25 แผนงานหลัก
ในการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูบริษทั ฯ ปี 2561 บริษทั ฯ มีปัจจัยสูค่ วามสาเร็จ ดังนี้
1. การบูรณาการโครงสร้าง (Structure) และทรัพยากร ได้แก่ ฝูงบิน บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์
2. การบริหารจัดการ เพื่อรองรับการดาเนินกลยุทธ์
3. กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
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1.2

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิ จของปี ที่ ผ่านมา


การบริหารจัดการด้านการเงิ นและการบัญชี
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน
ต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของสายงาน มีการบริหารเงินสด ปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื อย่างต่อเนื่อง
 ด้านการบริหารเงินสด บริษทั ฯ มีการบริหารกระแสเงินสดโดยเลือกปรับเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเงินให้
อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม พร้อมกับจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ เพิม่ เติมประกอบคู่กนั ไป มีการบริหารจัดการ
บัญชีทใ่ี ช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีด่ ขี น้ึ และการดาเนินงานมีความยืดหยุ่นเพิม่ ขึน้
 ในด้านการปรับโครงสร้างเงินกู้ยมื บริษัทฯ ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ Cross Currency Swap
(CCS) และ/หรือ Interest Rate Swap (IRS) ในการดาเนินการ ภายใต้มติคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้สอดคล้องกับ
สกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินงาน (Net Operating Cash Flow) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการพิจารณาการใช้สกุลเงิน
อื่นๆ เพื่อมาบริหารเพิม่ เติม เช่น ฟรังก์สวิส ปอนด์สเตอร์ลงิ โครเนอร์สวีเดน โดยจะหลีกเลีย่ งการก่อหนี้ หรือเพิม่ ค่าใช้จ่าย
ในสกุลเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากบริษทั ฯ มีรายได้สกุลเหรียญสหรัฐฯ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในสกุลนี้
 การจัดการด้านการเงินเหล่านี้มผี ลทาให้ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ลดลง 0.60% โดยเงินกู้
เฉลีย่ ของบริษทั ฯ ลดลง 5% จาก 166 พันล้านบาท ในปี 2560 เป็ น 157 พันล้านบาท ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ของ
บริษทั ฯ ลดลงเพียง 4% จาก 4.7 พันล้านบาท ในปี 2560 เป็ น 4.5 พันล้านบาท ในปี 2561 เนื่องจากร้อยละ 39 ของเงินกู้
มีอตั ราดอกเบีย้ เป็ นแบบลอยตัวมีการปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องมาตลอดปี 2561
 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบั เกียรติบตั รแสดงการเป็ นบริษัทที่มนี โยบายการกากับดูแลธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศตามทีเ่ จ้าพนักงานกาหนด และได้รบั ความเห็นชอบให้เป็ นกลุ่มบริษัททีม่ คี ุณสมบัติตามทีก่ าหนด (Qualified
Company) กลุ่ม แรกจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) สามารถยื่น ขอทาธุร กรรมเงิน ตราต่า งประเทศตาม
วัตถุประสงค์ท่เี กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยมิตอ้ งแสดงหลักฐานประกอบการทาธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิม่
ความคล่องตัวในการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ช่วยลดต้นทุน และ
ลดขัน้ ตอนของบริษทั ในการยื่นขออนุญาตเป็ นรายกรณีต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
 ในด้านการจัดการด้านบัญชี บริษทั ฯ ได้ศกึ ษาและเตรียมการรองรับการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ท่จี ะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เรื่องรายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า และที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563
เรื่องเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า นอกจากนี้ในส่วนการบริหารงานบัญชีของสานักงานสาขาต่างประเทศ ได้เริม่
แผนงานการบริหารงานบัญชีจากส่วนกลางเพิม่ เติมจากปี ก่อน สาหรับประเทศญีป่ ่ นุ อิตาลี และออสเตรเลีย
 ในด้านการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามัน แม้ว่าราคาน้ามันต่อบาร์เรลมีการปรับตัวสูงขึน้ ประมาณ 30.1%
(เฉลีย่ 70.48 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2560 เป็ น 91.72 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปี 2561) ค่าใช้จ่ายน้ามันรวม
เพิม่ ขึน้ 19.2% ทัง้ นี้จากการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามันอากาศยานอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)



การปลดระวางเครือ่ งบิ น
ในการจัดหา ปลดระวาง และจาหน่ ายเครื่องบิน เครื่องยนต์อะไหล่ และอุปกรณ์การบินหมุนเวียน บริษัทฯ ได้
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะตลาดเครื่องบิน แนวโน้มอุตสาหกรรมการบินโลก แผนการตลาดของบริษทั ฯ และ
ศักยภาพของฝูงบินปั จจุบนั ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 5 ลา ซึง่ เป็ นเครื่อง
เช่าดาเนินงาน 3 ลา และเช่าซือ้ 2 ลา และได้รบั อนุมตั ใิ ห้ปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทาการส่งมอบเครื่องบินที่ดาเนินการขายในปี ก่อนหน้า จานวน 2 ลา ได้แก่ เครื่องบิน
แบบแอร์บสั A330-300 จานวน 1 ลา และเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 1 ลา อีกทัง้ ได้อนุ มตั กิ ารขายเครื่องบิน
จานวน 15 ลา ประกอบด้วย เครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 จานวน 2 ลา เครื่องบินแบบแอร์บสั A340-600 จานวน 6 ลา
พร้อมเครื่องยนต์อะไหล่ 6 เครื่องยนต์ เครื่องบินบรรทุกสินค้าแบบโบอิ้ง 747-400BCF จานวน 2 ลา เครื่องบินแบบโบอิ้ง
737-400 จานวน 1 ลา และเครื่องบินแบบ A330-300 จานวน 4 ลา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทาสัญญาคาดว่าจะเริม่ ส่งมอบตัง้ แต่ปี
2562 เป็ นต้นไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเครื่องบินรอการขายตามบัญชีจานวน 21 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินที่
ดาเนิ นการขายแล้วและอยู่ระหว่ างรอการส่งมอบ จ านวน 16 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บ ัส A330-300 ซึ่งอยู่ระหว่ าง
ดาเนินการด้านเอกสารสัญญา จานวน 5 ลา (อนุมตั กิ ารขายในปี 2558 รอการส่งมอบ 1 ลา อนุ มตั กิ ารขายในปี 2561 อีก 4 ลา)
เครื่องบินแบบแอร์บสั A340-500 จานวน 2 ลา เครื่องบินแบบแอร์บสั A340-600 จานวน 6 ลา พร้อมเครื่องยนต์อะไหล่ 6
เครื่องยนต์ เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 1 ลา เครื่องบินขนส่งสินค้าแบบโบอิง้ 747-400BCF จานวน 2 ลา ในส่วนของ
เครื่องบินทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการขายหรือให้เช่าจานวน 4 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A300-600R จานวน 1 ลา เครื่องบิน
แบบแอร์บสั A340-500 จานวน 1 ลา และเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา (หมายเหตุ: เครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400
TDE จานวน 1 ลา ทีจ่ ะไม่อยู่ในรายการขายเนื่องจากใช้เป็ น Static Show ที่ กองทัพอากาศ)


การบริหารจัดการด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น
 New First Class Service
เพื่อเป็ นการยกระดับการบริการให้ตรงตามข้อแนะนาจาก Skytrax และ IATA airs@t บริษทั ฯ ได้ทาการปรับ
รูปแบบการบริการจาก Restaurant Concept สาหรับมือ้ อาหารกลางวัน และอาหารค่า เป็ นการให้บริการด้วย Service Trolley
เพื่อให้ผู้โดยสารได้เห็นความหลากหลายของอาหารและการนาเสนออาหารของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างมืออาชีพ
อาหารจานหลักที่ใช้บริการเป็ นอาหารที่ได้รบั การคัดสรรจากผูช้ านาญการด้านอาหาร โดยคานึงถึงคุณภาพ รสชาติ และการ
นาเสนออาหารจานหลัก Cheese และผลไม้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นชัน้ หนึ่ง จะต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
คัดเลือกและมีการอบรมเพิม่ เติม เพื่อปฏิบตั งิ านในชัน้ หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ
 New Business Class Service
บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเปลีย่ นแปลง การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารชัน้ ธุรกิจภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม โดยได้ทาการปรับปรุงรายการอาหาร พร้อมทัง้
ปรับปรุงรูปแบบและขัน้ ตอนการบริการเพื่อลดเวลาให้กระชับและตรงกับความต้องการของผู้โดยสารให้มากที่สุด โดย
ให้บริการ แบบพร้อมรับประทาน (Compact Tray) และใช้ Rectangle Plate เพื่อลดเวลาในการเตรียมการ เพิม่ ประสิทธิภาพ
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ในการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารอย่างราบรื่น หากเกิดสภาพอากาศแปรปรวน อีกทัง้ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สามารถเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยการให้บริการในรูปแบบดังกล่าวเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2561 และกาลังจะ
ขยายต่อไปในเส้นทางบินทีม่ ชี วโมงบิ
ั่
นต่ากว่า 4 ชัวโมง
่


การอบรมพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิ นแบบใหม่
บริษทั ฯ ได้จดั ระบบการฝึ กอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเชื่อมโยงหลักการฝึ กอบรมแบบ
Competency Base Training และพืน้ ฐานความรูด้ ้าน Safety, Security และ Service เพื่อสร้างมโนทัศน์ดา้ นการบริการที่
มุ่งเน้น Customer Experience Management พัฒนาศักยภาพพนักงานต้อนรับฯ ให้มคี ุณภาพ สร้างจิตสานึกด้านการ
ให้บริการทีม่ ุ่งเน้นบทบาทและหน้าทีใ่ นการให้บริการทีม่ คี วามปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการสร้ างความภาคภูมใิ จใน
การเป็ นพนักงานต้อนรับฯ ของบริษทั ฯ ทีม่ สี ว่ นผลักดันให้บริษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันระดับโลก
อีกทัง้ ยังมีโครงการเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูด้ ้านวิชาชีพให้กบั พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรุ่นใหม่ TQV ซึง่ จะ
นาไปสู่การพัฒนาเพื่อให้พนักงานต้อนรับฯ มีความรู้รอบในทุกด้านประกอบด้วยหลักสูตรด้าน Commercial, Culture,
Leadership and Management, Master of Ceremonies, Train the Trainer และ Personal Assistant หลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น ได้รบั ความร่วมมือและประสานงานกับฝ่ ายพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากร และองค์กรภายนอกทีม่ คี วามชานาญการ
เฉพาะ ทัง้ นี้ได้ดาเนินการพัฒนาตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน 2561 จานวน 198 คนและจะเริม่ ดาเนินการ
ฝึกอบรมต่อเนื่องในเดือนเมษายน 2562 เป็ นต้นไป
นอกจากนัน้ ฝ่ ายฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ได้จดั ทาหลักสูตรเพิม่ เติม 12 หลักสูตร เพื่อตอบสนอง
นโยบายของบริษัทฯ ในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในทุกระดับชัน้ ตามการวิเคราะห์ผลจาก Skytrax และ
IATA Airs@t โดยหลักสูตรทีเ่ พิม่ เติมดังกล่าว สามารถนาไปสู่การสร้างจิตสานึก ทัศนคติ จิตวิทยาในการบริการ บทบาท
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ในส่วนของพนักงานและหัวหน้างาน การสร้างทีม การสือ่ สารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ บุคลิกภาพ ความ
เป็ นมืออาชีพในงานบริการด้วยเสน่หข์ องความเป็ นไทย เป็ นต้น


ผลิ ตภัณฑ์ การบริการ และ เส้นทางบิ นใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกเส้นทางระหว่าง ฮ่องกง-โซล ในเทีย่ วบิน TG628/629 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-โซล ทัง้ ไปและกลับ โดยเปิ ด
เทีย่ วบินใหม่ TG654/655 คือ กรุงเทพฯ-โซล ทัง้ ไปและกลับ และ TG 628/629 ทาการบินเฉพาะ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ทัง้ ไป
และกลับเท่านัน้ เริม่ ให้บริการตัง้ แต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2561
เพิม่ เทีย่ วบิน TG680/681 กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ทัง้ ไปและกลับ 3 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยเทีย่ วบินใหม่น้ีจะ
ให้บริการในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562
เพิม่ ความถี่ เส้นทาง กรุงเทพฯ–ปูซาน ในเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561 ทัง้ ไปและกลับอีก 1 เทีย่ วบินใน
วันเสาร์ จากเดิม 5 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ เป็ น 6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และต่อมาช่วงตารางบินฤดูร้อน 2561 เพิม่ เป็ น 7
เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ แต่ในตารางบินฤดูหนาวปี 2561/2562 กลับมาเป็ น 6 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์
เพิม่ สิทธิประโยชน์สาหรับลูกค้าภาคองค์กร เช่น Corporate Lounge Zone รวมทัง้ มีการจัดทา Counter
Check-in พิเศษสาหรับลูกค้าภาคองค์กรในประเทศเรียบร้อยแล้ว และในอนาคตอันใกล้น้ี จะขยายบริการดังกล่าว ไปยัง
ประเทศกลุ่มเป้ าหมายทีม่ ศี กั ยภาพต่อไป
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โครงการขยายช่ องทางจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และบริ การ เพื่อเพิ่ มรายได้จากธุรกิ จ On Ground
Catering Services ภายในประเทศ
ปั จจุบนั ฝ่ ายครัวการบิน (ดอนเมือง) ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันจะส่งเสริมการเพิม่ รายได้ และขยายช่องการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ใหม่ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจภาคพืน้ ระหว่างบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) กับ
บริษทั ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือศึกษาและพัฒนาการประกอบธุรกิจร่วมกัน โดย
เริม่ ให้บริการอาหาร และเบเกอรี่ ของฝ่ ายครัวการบินในร้าน Café Amazon เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และจาหน่ าย
อาหารกล่องและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการผูโ้ ดยสารบนรถโดยสารปรับอากาศ ชัน้ 1 ทุกมาตรฐานในเทีย่ วไปและเทีย่ วกลับ ของ
บริษทั ขนส่ง จากัด (บขส.) จานวนกว่า 16 ล้านชุด กาหนดระยะเวลาสัญญา 3 ปี โดยเริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2561 เป็ นต้นไป

1.3

รางวัลที่ บริ ษทั ฯ ได้รบั
ในปี 2561 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 10 สายการบินทีด่ ที ส่ี ดุ ในโลก (World Best Airline 2018)
 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Best South-East Asian Airline ) ติดต่อกันเป็ นปี
ที่ 11 จาก TTG Travel Awards 2018
 รางวัล 1 ใน 11 สายการบินหลักทีด่ ที ส่ี ุดในภูมภิ าคเอเชีย (Travelers’ Choice Major Airline - Asia) จาก
TripAdvisor
 รางวัลผูป้ ระกอบการดีเยีย่ ม จากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
 รางวัล DHL Outstanding Handling Service in Bangkok จากบริษทั ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล
่
(ประเทศไทย) จากัด
 รางวัล Agent Friendly Airline Award จาก Korea Association of Travel Agents : KATA
 รางวัลสายการบินทีม่ ยี อดการจาหน่ายบัตรโดยสารยอดเยีย่ มจากงาน Travelport Solutions Showcase and
Awards Ceremony 2018 สาธารณรัฐสิงคโปร์
 รางวัล Top Agent Award จากองค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศญี่ป่ ุน (Japan National Tourism
Organization: JNTO) สานักงานกรุงเทพฯ
 รางวัล 2017 Excellent Catering Service Award จากสายการบิน อีวเี อ แอร์ ประจาประเทศไทย
 รางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite In-Flight Food & Beverage และรางวัลรองชนะเลิศประเภท Favorite
Airline Loyalty Program สาหรับโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส จากเว็บไซต์ KAYAK
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 เกียรติบตั ร Thai SELECT จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในงานแสดงสินค้า
THAIFEX – World of Food Asia 2018
รางวัลด้านธรรมาภิ บาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 รางวัลรายงานความยังยื
่ น (Sustainability Report Award) ประเภท ดีเด่น จากสมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
 จ ากผลส ารวจตามโครงการส ารวจการรายงานการก ากั บดู แลกิ จการบริ ษั ทจดทะเบี ยน ประจ าปี 2561
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR 2018) ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมินในภาพรวม 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5
ดาว จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
รางวัลด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ประจาปี 2561 ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน สาหรับอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ าร
 ประกาศนียบัตรชดเชยคาร์บอน และประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทองค์กรทีม่ คี ุณูปการในการสืบสานตานานต้นไม้ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”
รางวัลอื่นๆ
 รางวัลรองชนะเลิศ ปฏิทนิ ดีเด่น ประจาปี 2561 ประเภททัวไป
่ ในชื่อชุด “A NEW THAI VISION” และ
รางวัลรองชนะเลิศ สมุดบันทึก ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในชื่อชุด “A NEW THAI VISION”
จากการประกวดปฏิทนิ ดีเด่นรางวัล “สุรยิ ศศิธร” ครัง้ ที่ 38 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 การบินไทยรับพระราชทานโล่เกียรติคุณผูใ้ ห้การสนับสนุ นสถาบันองค์กรมุสลิมทัวประเทศงานเมาลิ
่
ดกลาง
ฮ.ศ. 1439 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 ทีมการบินไทยได้ร ับถ้ วยรางวัลอันดับที่ 8 จาก 50 ทีม ในการแข่ งขันกรีฑาผู้สูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 23 ประจาปี 2561 จังหวัดลาปาง
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1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั 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)
(2)

บจก.วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0%

(มีอานาจควบคุม)

บจก. ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง(3)
เงินลงทุน 0.98 ล้านบาท

49.0% (มีอานาจควบคุม)
บจก.ทัวร์เอื้องหลวง
เงินลงทุน 0.49 ล้านบาท
บจก.ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
เงินลงทุน 48 ล้านบาท

Star Alliance services
GmbH
เงินลงทุน 25,000 ยูโร

4.6%

21.80%

บมจ.สายการบินนกแอร์
เงินลงทุน 735.59 ล้านบาท

บจก.เทรดสยาม
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

3.5%

30.0%

บจก.โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ
เงินลงทุน 305.33 ล้านบาท

บจก.วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย
เงินลงทุน 5.97 ล้านบาท

บจก.ครัวการบินภูเก็ต
เงินลงทุน 30 ล้านบาท

บจก.สหโรงแรมไทยและ
การท่องเทีย่ ว
เงินลงทุน 1.75 ล้านบาท

บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ
เงินลงทุน 115.19 ล้านบาท

บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
เงินลงทุน 9,340 บาท

40.0%

30.0%
%
5%ถ
5%
22.6%

0.90%

1.3%

0.00026%

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

ส่วนที่ 1-1 หน้าที่ 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใน 3 ปี ทผ่ี ่านมา มีดงั นี้
ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากกิ จการขนส่ง
ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
รวมรายได้จากกิ จการขนส่ง
รายได้การบริการอื่นๆ (1)
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ
รายได้อ่นื (2)
รวมรายได้
หมายเหตุ :

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

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ

79.9
11.1
91.0
6.7
97.7
2.3
100.0

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

82.7
10.6
93.3
6.3
99.6
0.4
100.0

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
148,060
18,578
166,638
11,674
178,312
3,134
181,446

(1)

รายได้การบริการอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากหน่วยธุรกิจและรายได้จากกิจการสนับสนุนอื่นๆ

(2)

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

81.6
10.3
91.9
6.4
98.3
1.7
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
สินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ โดยให้บริการขนส่งในเส้นทางบินไปยังจุดบินต่ างๆ ทัง้ แบบเที่ยวบินประจาและ
เที่ยวบินเช่าเหมาลา ครอบคลุมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ ซึ่งให้บริการโดยบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน) และบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งทางอากาศ

ข)

หน่ วยธุรกิ จ

หน่วยธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับกิจการขนส่งและมีส่วนสาคัญในการสนับสนุ นให้การดาเนิน
ธุรกิจสายการบินเป็ นไปอย่างราบรื่น แต่ ละหน่ วยธุรกิจมีการดาเนินงานที่สอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เครื่องบิน
สามารถเดินทางจากสถานีตน้ ทางถึงสถานีปลายทางตรงตามกาหนดเวลาทีร่ ะบุในตารางบิน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญทีจ่ ะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่บริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้ างความมันใจให้
่
แก่ผใู้ ช้บริการ ทัง้ นี้
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องโดยตรงกับการขนส่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
1. ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า (Cargo & Mail Terminal Services)
ให้บริการจัดการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริการจัดการคลังสิน ค้า ณ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานภูเก็ต
โดยการดาเนินงานบริการคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการเก็บรักษาชัวคราวและการดู
่
แลสินค้าทัวไป
่ สินค้า
ทีต่ ้องได้รบั การดูแลพิเศษ เช่น สินค้าสด สัตว์ทย่ี งั มีชวี ติ วัตถุมคี ่า และการให้บริการขนส่งสินค้าทีต่ ้องการควบคุมอุณหภูมิ
เป็ นพิเศษ เป็ นต้น
2. ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้ (Ground Customer Services)
ให้บริการอานวยความสะดวกโดยตรงกับผูโ้ ดยสารตัง้ แต่เข้ามาสู่ท่าอากาศยาน ผ่านขัน้ ตอนต่างๆ จนเข้าสู่
ตัวอากาศยาน จากตัว อากาศยานสู่ภาคพื้น ในเที่ยวบินทัง้ ขาเข้า -ขาออก โดยให้บริการแก่ผู้โดยสารของบริษัทฯ และ
ผูโ้ ดยสารของสายการบินลูกค้า
3. ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services)
ให้บริการทีเ่ กี่ยวข้องกับอากาศยาน อานวยความสะดวกบริเวณลานจอดอากาศยาน ให้กบั บริษทั ฯ และสายการ
บินลูกค้า ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทาการบินเข้า-ออก ได้ตรงเวลา
4. ธุรกิ จครัวการบิ น (Catering Services)
ดาเนินการในการผลิตอาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารทัง้ เทีย่ วบินในประเทศและระหว่างประเทศของบริษทั ฯ
รวมถึงอาหารสาหรับบริการผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ พร้อมทัง้ ดาเนินธุรกิจภาคพืน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร เช่น
ภัตตาคาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ร้านเบเกอรีพ่ ฟั แอนด์พาย (Puff & Pie Bakery House) การให้บริการจัดเลีย้ งทัง้ ใน
และนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน การบริการอาหารในโรงพยาบาล การบริการอาหารห้องรับรองพิเศษสาย
การบิน (Airlines Lounge) และเป็ นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ ในการจาหน่ าย ให้บริการ อาหารและเครื่องดื่ม เช่น บขส.
Café Amazon

ค)

กิ จการอื่นๆ

ในส่วนของกิจการอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการขนส่ง ได้แก่ ฝ่ ายช่าง การบริการอานวยการบิน การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษี
บนเครื่องบิน การจาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก และบริการเครื่องฝึกบินจาลอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร

ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
บริษทั ฯ เป็ นสายการบินแห่งชาติ ทีใ่ ห้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เป็ นกิจการหลักซึง่ ได้พฒ
ั นาการขนส่งไปสู่
ภูมภิ าคต่างๆ ของโลก ประกอบด้วย
1. กิจการขนส่งผูโ้ ดยสาร
2. 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
2.1.1

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝูงบิ นของบริษทั ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์ มีจานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินจานวน 103 ลา
ประกอบด้วยเครื่องบินพิสยั ไกลที่ใช้ทาการบินเส้นทางข้ามทวีป จานวน 48 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 20 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั 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 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6
12
10
6
14
6
6
15
6
2
20
103

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 3

6
7
10
6
14
6
6
15
6
2
2
20
100

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รบั มอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 5 ลา เพื่อนามาใช้ในเส้นทางบินภูมภิ าคและ
เส้นทางบินข้ามทวีป และปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา
2.1.2

การพัฒนาเส้นทางบิ นและจุดบิ น
ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้ าหมายปรับปรุ งเครือข่ายเส้นทางบินตามแผนปฏิรูปการบินไทย 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)
บริษัทฯ ยังคงความร่วมมือตามแนวทางของ THAI Group เพื่อบริหารบริษัทฯ สายการบินไทยสมายล์ และ
สายการบิน นกแอร์ ไปในทิศ ทางเดีย วกัน รวมทัง้ วางแผนการบิน เสริม สร้า งศัก ยภาพทางการแข่ง ขัน ร่ว มกัน และ
ครอบคลุม ลูก ค้า ได้ทุกกลุ่ม เป้ า หมาย โดยบริษัท ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม
(Code Share Flight) กับสายการบินนกแอร์ในเส้นทางบินรอง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เพื่อเพิม่
เที่ยวบินไปยังจุดบินที่เป็ นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมทัง้ ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
รอง ในส่วนของสายการบินไทยสมายล์ ทาการบินทดแทนการบินไทย และทาการบินเสริมในจุดบินทีเ่ หมาะสม รวมทัง้
ขยายเส้นทางบินให้ครอบคลุมในภูมภิ าคอาเซียน จีน และอินเดีย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินของ
บริษทั ฯ และรองรับการขยายตัวของตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สายการบินไทยสมายล์ทาการบินภายในประเทศ
รวม 10 เมือง ไปยัง อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ สุร าษฏร์ธ านี และ
นราธิวาส เส้นทางภายในประเทศข้ามภาค คือ เชียงใหม่–ภูเก็ต และทาการบินไปยังต่างประเทศ รวม19 เมือง ได้แก่
ฮ่องกง กวางโจว ฉางซา ฉงชิง่ ปี นัง เจิง้ โจว เกาสง กัวลาลัมเปอร์ มัณฑะเลย์ ย่างกุง้ มุมไบ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ
ลัคเนาว์ เสียมราฐ พนมเปญ หลวงพระบาง และเวีย งจัน ทน์ บริษัท ฯ ได้ร่ว มลงนามสัญ ญาความร่ว มมือ ระหว่า งกัน
บนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เป็ นการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่าย
เส้นทางบินในรูปแบบพันธมิตรการบินของทัง้ สองสายการบิน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
เส้นทางบิน ของภูมภิ าคอาเซียน โดยบริษทั ฯ ได้ทาเทีย่ วบิน รหัสร่วมในเส้นทางบิน ภายในประเทศ รวม 10 เส้นทาง
ได้แก่เส้นทางกรุงเทพฯ ไปยัง สมุย เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ ลาปาง สุโขทัย ตราด รวมทัง้ เชียงใหม่ -แม่ฮ่องสอน
และสมุย-ภูเก็ต ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ ไปยัง ดานัง หลวงพระบาง มัลดีฟส์ (มาเล่)
เสียมราฐ ฟู้โกว๊ก และเนปิ ดอว์
บริษทั ฯ ขยายเครือข่ายเส้นทางบิน เสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทางบินของบริษทั ฯ และรองรับการ
ขยายตัวของตลาด โดยบริษทั ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight)
กับสายการบินเซินเจิน้ เพื่อขยายเส้นทางบินไปสู่จุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ เส้นทางไป-กลับ
กรุงเทพฯ-กวางโจว กรุงเทพฯ-เซินเจิน้ และเส้นทางไป-กลับ เซินเจิน้ -ภูเก็ต เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทาตารางบินเป็ นสองช่วงฤดู ประกอบด้วย ตารางบินฤดูรอ้ น (Summer Schedule) เริม่
จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดื อนตุลาคมของแต่ละปี และตารางบินฤดูหนาว (Winter
Schedule) เริ่ม จากวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุ ลาคมถึง วันเสาร์สุดท้ายของเดือ นมีนาคมของแต่ ละปี เป็ นไปตาม
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ข้อกาหนดของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ทัง้ นี้ ในแต่ละฤดู
จะมีก ารก าหนดความถี่ของเที่ยวบิน ชนิ ดเครื่องบิน และตารางการบินไปยัง จุด บิน ต่ า งๆ ที่อ าจแตกต่ า งกัน ตามการ
เปลีย่ นแปลงของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ และสายการบินไทยสมายล์มเี ครือข่าย
เส้นทางบินให้บริการครอบคลุม 80 จุดบิน ใน 31 ประเทศทัวโลก
่ โดยเป็ น 10 จุดบินภายในประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
เส้นทางบิ นภายในประเทศ
บริษัท ฯ ได้พ ฒ
ั นาเที่ย วบิน ภายในประเทศ โดยให้ค วามสาคัญ กับ จุด บิน หลัก ขณะที่จุด บิน รองและ จุดบิน
ย่อยบางจุด บริษทั ฯ ได้ร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด
บริษทั ฯ ทาการบินจากกรุงเทพฯ ด้วยความถี่ 108 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ดงั นี้ ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ภาคใต้
ได้แก่ ภูเก็ต และ กระบี่ โดยมีการเสริมผลิตภัณฑ์และให้บริการโดยสายการบินไทยสมายล์ ด้วยความถี่ 266 เทีย่ วต่อสัปดาห์
ทาการบินในเส้นทางหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-กระบี่ และทาการบินทดแทนการบินไทย ใน
เส้น ทางกรุง เทพฯ-เชีย งราย กรุง เทพฯ-สุร าษฎร์ธ านี กรุง เทพฯ-หาดใหญ่ กรุง เทพฯ-ขอนแก่น กรุง เทพฯ-อุด รธานี
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี เชียงใหม่-ภูเก็ต และเส้นทางอื่น ได้แก่ กรุงเทพ-นราธิวาส บริษทั ฯ หยุดทาการบินไปยังเกาะส
มุย ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบน
เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในทุกเทีย่ วบินของเส้นทางนี้
ข้อมูลเส้นทางบิ นภายในประเทศ
ปี 2561
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)
ร้อยละของรายได้การขนส่งผูโ้ ดยสารรวม (%)
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPKs) (ล้านคน-กม.) (2)
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร (ASKs) (ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

(2)

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

ปี 2560

ปี 2559

9,853.8

11,626.4

12,420.8

6.6

7.5

9.7

3,803.6

4,108.0

4,183.7

5,053.3

5,533.1

5,824.0

75.3

74.2

71.8

10/ 10

11/11

11/11

374/368

394/427

515/434

หมายเหตุ:
(1)

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

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น
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(3)

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

เส้นทางบิ นระหว่างประเทศ
บริษทั ฯ ทาการบินเส้นทางระหว่างประเทศทัง้ สิน้ 763 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ น 2 เส้นทางหลัก ได้แก่
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย 620 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ไปยัง 52 จุดบิน ใน 18 ประเทศ และเส้นทางข้ามทวีป 143 เทีย่ วบินต่อ
สัปดาห์ ไปยัง 18 จุดบิน ใน 13 ประเทศ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
เส้นทางภูมิภาคเอเชีย
บริษัทฯ ได้ปรับแผนเครือข่ายการบินให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการบิน ให้ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการบินในภูมภิ าคเอเชีย ครอบคลุม 52 จุดบิน ใน 18 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 2561
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2560

ปี 2559

82,707.0

85,670.6

71,207.6

55.4

55.6

55.8

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

33,903.1

33,486.3

28,785.5

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

45,087.5

43,570.4

40,063.8

75.2

76.9

71.8

52/ 51

53/52

50/47

620/ 592

590/564

537/512

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 วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วม แต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบิน และไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

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

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานครตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวัน เสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูร้อนเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวัน เสาร์สดุ ท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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เส้นทางสายเหนื อ
เป็ นเส้นทางทีม่ ปี ริมาณผูโ้ ดยสารหนาแน่ น ทากาไรสูงให้บริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ มีจุดบินไปยัง 21 จุด
บิน ใน 4 ประเทศ ด้วยความถี่ 294 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ฮ่องกง โตเกียว (นาริตะและฮาเนดะ) โอซากา นาโกยา
ฟุกูโอกะ ซัปโปโร ไทเป โซล มะนิลา ปั กกิง่ ปูซาน เซีย่ งไฮ้ กวางโจว คุนหมิง เซีย่ เหมิน และเฉิงตู
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ ฉางซา ฉงชิง่ เจิง้ โจว เกาสง และยกเลิกทาการบินเส้นทาง
ภูเก็ต-กวางโจว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยเปลี่ยนทาการบินเส้นทาง กรุงเทพ-กวางโจว ทดแทน เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2561 และเพิม่ จุดบินใหม่ไปยังฮ่องกง โดยทาการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง ภูเก็ต -ฮ่องกง เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2561
บริษัทฯ ได้ทาความร่วมมือกับพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance) ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) ไปยังจุดบินอื่นๆ อาทิ เส้นทางในประเทศญีป่ ่ นุ เกาหลี และจีน รวมทัง้ สิน้ 12 จุดบิน
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 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ เดลี มุมไบ
กัลกัตตา ไฮเดอราบัด เบงกาลูรู ธากา โคลัมโบ กาฐมาณฑุ ย่างกุง้ เจนไน การาจี อิสลามาบัด และละฮอร์
สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ มัณฑะเลย์ ย่างกุง้ พุทธคยา พาราณสี ชัยปุระ ลัคเนาว์และมุมไบ
เส้นทางสายตะวันออกกลาง
สายการบินตะวันออกกลางมีความเข้มแข็งด้านเงินทุน ซึ่งเอื้อ ต่อการขยายฝูงบินและเส้นทางบินได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เส้นทางสายตะวันออกกลางเป็ นเส้นทางที่มกี ารแข่งขันสูง
บริษทั ฯ มีจุดบินให้บริการไปยัง 2 จุดบิน ใน 2 ประเทศ ด้วยความถี่ 10 เทีย่ วบินต่อสัปดาห์ ได้แก่ ดูไบ มัสกัต
และยกเลิกทาการบินไปยังเตหะราน เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัทฯ ได้ทาความร่วมมือกับสายการบินกัลฟ์ แอร์ แอลอัล อิสราเอลแอร์ไลน์ และโอมานแอร์ ทาเทีย่ วบินรหัส
ร่วม (Code Share Flight) ไปยังบาห์เรน เทลอาวีฟ และมัสกัต
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 ทาการบิ น ตรงจาก
ตะวันออกกลางและยุโรปเพิม่ มากขึน้ โดยบริษัทฯ มีจุดบินให้บริการ 6 จุดบิน ใน 3 ประเทศ ด้วยความถี่ 88 เทีย่ วบินต่อ
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สัปดาห์ ได้แก่ เวียงจันทน์ พนมเปญ ฮานอย และโฮจิมนิ ห์ สาหรับจุดบินของสายการบินไทยสมายล์ ได้แก่ เสียมราฐ
เวียงจันทน์ พนมเปญ และหลวงพระบาง
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 และบริษทั ฯ ได้ทาการบิน
รหัสร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา ในเส้นทาง ฮ่องกง ไปยัง โทรอนโต และแวนคูเวอร์ เส้นทางโตเกียว ไปยัง แวนคูเวอร์
และเส้นทางไทเป ไปยัง แวนคูเวอร์
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 ร์ต ไปยัง มอนทรีออล และโทรอนโต เส้นทางลอนดอน ไปยัง โทรอนโต
เส้นทางซูรกิ ไปยังโทรอนโต
ทัง้ นี้บริษทั ฯ ทาเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) รวมทัง้ หมด 15 จุดบินในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา และ
มีรายได้เพิม่ ขึน้ จากเทีย่ วบินรหัสร่วม เนื่องจากมีนโยบายมุ่งเน้นการขายเส้นทางเครือข่าย โดยจะส่งเสริมการขายร่วมกับ
สายการบินพันธมิตรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มี รายได้เพิ่มขึ้นในเส้นทางที่บริษัทฯ ทาการบินเองและมีเที่ยวบิน
เชื่อมต่อกับสายการบินอื่นในรูปแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม
เส้นทางยุโรป
บริษทั ฯ มีบริการเทีย่ วบินไปยัง 13 จุดบินใน 11 ประเทศของภูมภิ าคยุโรป ด้วยความถี่รวม 97 เที่ยวบินต่อ
สัปดาห์ ได้แก่ ลอนดอน แฟรงก์เฟิ รต์ ปารีส โรม โคเปนเฮเกน สตอกโฮล์ม ซูรกิ มิวนิก บรัสเซลส์ มิลาน ออสโล มอสโก
และ เวียนนา
สาหรับตลาดทีบ่ ริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดทาการบินโดยตรง ทัง้ ในยุโรปและสหราชอาณาจักร บริษทั ฯ ได้ทาความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรในการให้บริการเส้นทางบินโดยใช้เทีย่ วบินรหัสร่วม ซึง่ เทีย่ วบินรหัสร่วมทัง้ หมดในยุโรปและสหราช
อาณาจักรครอบคลุม 39 จุดบิน ใน 16 ประเทศ
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ข้อมูลเส้นทางยุโรป
ปี 2561
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 2560

ปี 2559

42,628.1

42,119.4

30,463.4

28.6

27.3

23.9

25,775.7

25,320.0

21,646.8

32,020.4

30,411.0

28,708.0

80.5

83.3

75.4

13/13

13/12

12/11

97/ 90

95/83

89/76

หมายเหตุ:
(1)

รวมรายได้จากเที่ยวบินแบบประจา รายได้ค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้สุ ทธิจากการแลกเปลี่ยนการรับขนส่งผูโ้ ดยสารสุทธิจาก
เทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ ตามความตกลงเทีย่ วบินร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในต ารางการบินและไม่รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามันและเงินค่าประกันภัยเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร

(2)

ไม่รวมเทีย่ วบินซึง่ ไม่ได้อยู่ในตารางการบินและเทีย่ วบินทีด่ าเนินการโดยสายการบินอื่นและขายโดยบริษทั ฯ แต่รวมเทีย่ วบินที่
ดาเนินการโดยบริษทั ฯ และขายโดยสายการบินอื่น

(3)

ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ตารางการบินในภาคฤดูหนาวเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของ
เดือนมีนาคม และตารางการบินในภาคฤดูรอ้ นเริม่ ตัง้ แต่วนั อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมไปจนถึงวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตุลาคมของทุกปี
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เส้นทางออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
ในภาคพื้นออสเตรเลีย บริษัทฯ ให้บริการ 5 จุดบินใน 2 ประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิรน์ บริสเบน 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 2561
รายได้จากการขนส่งผูโ้ ดยสาร (ล้านบาท) (1)

ปี 2560

ปี 2559

14,074.2

14,586.2

13,555.7

9.4

9.5

10.6

8,668.6

8,567.5

7,732.2

10,702.6

10,674.9

10,262.5

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

81.0

80.3

75.3

5/5

5/5

5/5

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

46/46

46/44

44/44

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 วบิ นร่วม และรายได้จากการขายทีน่ งโดยสาร
ั่
บนเทีย่ วบินของสายการบินอื่นซึ่งไม่ได้เป็ นเทีย่ วบินร่วมแต่ไม่รวมรายได้จากเทีย่ วบินซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางการบินและไม่รวม
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 2561 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 บริษทั ฯ ได้กาหนดขัน้ ตอนการให้บริการและทาข้อตกลงระดับ การบริการ (Service Level Agreement:
SLA) กับทุกจุดบริการหลัก ตัง้ แต่การสารองทีน่ งั ่ จนเสร็จสิน้ การเดินทางทีจ่ ุดหมายปลายทาง รวมทัง้ ตรวจประเมินทุกจุด
บริการเหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ ใจว่าลูกค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ
ตลอดการเดินทาง มีการตรวจติดตามคุณภาพการบริการให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Service Operation Procedure)
ด้วยการสุม่ ตรวจการปฏิบตั งิ านแบบไม่แจ้งให้ผรู้ บั การตรวจทราบ (Mystery Shopping) รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการบริการจากสถาบันทีไ่ ด้รบั การยอมรับระดับโลก
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 การตรวจสอบรายละเอีย ดเกีย่ วกับเทีย่ วบิน ตารางบิน ตลอดจนการแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเมื่อเทีย่ วบินไม่
เป็ นไปตามปกติ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ช่องทางการจ่ายเงินในเว็บไซต์ ให้มากขึน้ และให้บริการ Website Live Chat 24 ชัวโมง
่
7 วัน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและให้ความช่ว ยเหลือกับลูกค้า รวมทัง้ เพิ่มช่อ งทางการเช็คอินด้วยตนเองผ่า น
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ และเครื่อง Kiosk สาหรับการบริการทีท่ ่าอากาศยาน ได้เพิม่ เคาน์เตอร์ Bag Drop ทีท่ ่าอากาศยาน
สุวรรรภูมิ สาหรับลูกค้าทีเ่ ช็คอินด้วยตนเอง (e-Check in)
ด้านการบริการบนเครือ่ งบิ น (OZ)
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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บริษทั ฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการบนเครื่องบิน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผโู้ ดยสารในทุกชัน้ บริการ
โดยในการบริการบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะให้บริการผูโ้ ดยสารเป็ นแบบเฉพาะบุคคลมากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ พร้อมได้วางแผนและกาหนดขัน้ ตอนการบริการให้สอดคล้องกับความพึงพอใจ และความ
ต้องการของผู้โดยสารอย่างแท้จริง ในแต่ละเส้น ทาง ภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยทางการบิน ของสานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย
ในส่วนของอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน ได้คดั สรรและจัดหาอุปกรณ์สาหรับใช้บริการบนเครื่องบินระดับ World Class
ทีถ่ อื เป็ น Touch Point ของ Five Stars Airlines Rating ได้แก่
 หูฟังสาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ ให้บริการด้วย Brand “AKG” ซึง่ ได้รบั รางวัลยอดเยีย่ มในเรื่องของรูปแบบและ
คุณภาพ
 Comfort Wear สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง Brand “Boggi”
 ชุดอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ หนึ่ง Brand “Rimowa” และ “Porche
Design”
 ชุดอานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit) สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจ Brand “Mandarina Duck”
และ “Lacoste”
ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้ปรับปรุงและออกแบบรายการอาหารทีใ่ ช้บริการในชัน้ หนึ่งและชัน้ ธุรกิจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
และชานาญการ ทัง้ นี้ ได้คานึงถึงรสชาติอาหารทีเ่ ป็ นแบบฉบับของอาหารแต่ละชนิด โดยเฉพาะรสชาติของอาหารไทย โดยได้
เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและมีช่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับ มาเป็ นทีป่ รึกษา และออกแบบรายการอาหาร ได้แก่ ผศ.ศรีสมร คงพันธ์ เจ๊ไฝ
Chef Michelin จากประเทศฝรังเศส
่ นอกจากนี้ ได้จดั หารายการอาหารพิเศษสาหรับให้บริการผูโ้ ดยสารในช่วงเทศกาลต่างๆ
อีกด้วย และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นาผลิตภัณท์วสิ าหกิจชุมชน (OTOP) ขึน้ บริการบนเทีย่ วบิน อาทิเช่น ชุดอานวย
ความสะดวกระหว่างการเดินทาง (Travel Kit) อาหารว่างขบเคีย้ วทีใ่ ห้บริการบนเครื่องบิน (Snacks) เป็ นต้น เพื่อตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้สง่ เสริมผลิตภัณท์วสิ าหกิจชุมชน (OTOP)
ในการพัฒนาการบริการในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม ได้ยดึ หลักการ 5 ข้อ คือ
1. ด้านงบประมาณ ในด้านงบประมาณคานึงถึงการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม และระบบ Win-Win ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
2. Operation System ในด้าน Operation System ต้องเป็ น Single System ทัง้ ระบบ เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ นไปในทางเดียวกัน และตรวจสอบได้
3. Seasoning and Promotion ในด้านของอาหาร และเครื่องดื่ม จะมีการพิจารณาถึงฤดูกาลของวัตถุดบิ ทีม่ า
ของวัตถุดบิ ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้การบริหารต้นทุน และคุณภาพเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในอีกด้านหนึ่ง
ต้องมีการสร้าง Promotion เพื่อเป็ นการตอบแทนลูกค้า และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าของบริษทั ฯ ตลอดทัง้ ปี
4. Partner & Vendor ในส่วนของผูป้ ระกอบการ และ catering ทีเ่ กีย่ วข้อง จะให้ความร่วมมือทีใ่ กล้ชดิ กันมาก
ขึน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ สองฝ่ าย และสามารถพัฒนาคุณภาพของการบริการไปถึงเป้ าหมายทีก่ าหนดได้
5. Executive Chef Officer ในส่วนของ Menu Planning รวมทัง้ เครื่องดื่ม จะจัดให้มที มี งานทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อกาหนดแนวทางวางแผนพัฒนา และรวมทัง้ ดูแลต้นทุนเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดในการ
บริการ
โดยมุ่งเน้นการบริการเพื่อให้เป็ น TOP 5 ของโลก ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ได้วางแผน และกาหนด
ทิศทางของการทางานโดยใช้พน้ื ฐานจากทัง้ 5 ประการนี้ โดยติดต่อผ่านครัว และ Partner ต่างๆ เพื่อหาแนวร่วมในการ
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พัฒนาเรื่องของอาหาร ในปี ทผ่ี ่านมาได้รบั ความร่วมมือจาก Chef Michelin ในการรังสรรค์เมนูในหลายๆ เที่ยวบิน เช่น
ปารีส, ไทเป, โตเกียว, โอซากา เป็ นต้น ในส่วนของเครื่องดื่ม ได้ขอความร่วมมือจาก Supplier ต่างๆ เพื่อพัฒนาในส่วนของ
Cocktail และ Mocktail สาหรับการบริการบนเครื่องบิน เช่น Ginger Me หรือ Rum Thai ในปี 2562 บริษทั ฯ จะมุ่งเน้นไปใน
คาว่า Local Signature Menu, Menu By Chef, Best Raw Material, Signature Drink, Signature Tea & Coffee ในส่วน
ของการบริการในชัน้ หนึ่ง (First Class) ถือเป็ นห้องรับแขกทีแ่ สดงศักยภาพสูงสุดของบริษทั ฯ โดยมุ่งเน้นไปที่ Simple,
Quality, and Consistency เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าเป็ นสาคัญ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริษทั ฯ
ยังคงดาเนินนโยบายในส่วนของ Cooperate Social Responsibility (CSR) เช่น โครงการ OTOP, การใช้วตั ถุดบิ จาก
วิสาหกิจชุมชน, สินค้าโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพจากเกษตรกรไทยโดยตรง เป็ นต้น
ทัง้ นี้บริษัทฯ ยืนยันว่าจะมุ่งเน้นการดาเนินการเพื่อพัฒนาอาหาร และเครื่องดื่ม ทีบ่ ริการบนเครื่องบินให้มคี ุณค่า
และคุณภาพอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป้ าหมายสูงสุดขององค์กรในการเป็ นผูใ้ ห้บริการทีด่ ที ส่ี ุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
ท้ายสุดเพื่อให้บริษทั การบินไทยเป็ นสายการบินชัน้ นาของโลกตลอดไป
อุปกรณ์และบริการ
บริษัท ฯ ได้ ป รับ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนงานด้ า นการให้บ ริก ารเพื่อ ตอบสนองความคาดหวัง ของลู กค้ า เพิ่ม ขีด
ความสามารถให้พร้อมต่อการแข่งขัน เพิม่ ความสะดวกสบายโดยรวมให้แก่ผโู้ ดยสารมากขึน้ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร และระบบสาระบันเทิ ง
วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบินของบริษทั ฯ คือ การปรับปรุงอุปกรณ์ในเครื่องบิน
ทุกลาทีเ่ ป็ นแบบเดียวกัน ให้มที น่ี งั ่ โดยสารและระบบสาระบันเทิงลักษณะเดียวกันในแต่ละชัน้ โดยสาร เพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบั ผูโ้ ดยสาร
1.1 การปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของที่นัง่ โดยสาร
ปี 2561 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงทีน่ งโดยสารบนเครื
ั่
่องบินแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 3 ลา
ให้มคี วามทันสมัยและสะดวกสบายมากยิง่ ขึน้ โดยเก้าอีโ้ ดยสารชัน้ ธุรกิจจะสามารถปรับเอนนอนราบได้ 180 องศา
1.2 การพัฒนาทางด้านระบบสาระบันเทิ ง
บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงระบบสาระบันเทิงทัง้ ด้านภาพและเสียงบนเครื่องบินในเส้นทางระหว่างประเทศทุกลา
เพื่อให้มีคุณภาพสูง ทันสมัยและได้มาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด โดยจะมีจอภาพส่วนตัวในทุ กชัน้ โดยสาร ระบบเพลงและ
ภาพยนตร์ทส่ี ามารถเลือกชมได้ตามความต้องการ และมีรายการบันเทิงให้ผโู้ ดยสารเลือกอย่างหลากหลาย อาทิ 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 ดยสารสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ภาคพื้นโดยใช้อุปกรณ์ ส่อื สารส่วนตัวของตนเอง โดยในปี 2561 ได้ให้บริการบนเครื่องบิน จานวนรวม 36 ลา ได้แ ก่
เครื่องบินแบบแอร์บสั A330-300 (33H) จานวน 7 ลา แบบแอร์บสั A330-300 (33R) จานวน 3 ลา แบบแอร์บสั A380-800
จานวน 6 ลา และแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 12 ลา แบบโบอิง้ 787-8 จานวน 6 ลา และแบบโบอิง้ 787-9 จานวน 2 ลา
นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า บริษัทฯ ได้มอบบริการ Free Wi-Fi จานวน 20 MB สาหรับลูกค้าชัน้ หนึ่ง
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บนเครื่องแบบแอร์บสั A380-800 และจานวน 20 MB สาหรับลูกค้าชัน้ ธุรกิจบนเครื่องแบบแอร์บสั A350-900 แบบโบอิ้ง
787-8 และ 787-9
การปฏิ บตั ิ การบิ น ความปลอดภัย ความมันคงและมาตรฐานการบิ
่
น
ความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารบินเป็ นหัวใจของธุรกิจการบิน ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ ่
จะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
ความมันคงการบิ
่
นของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: กพท. (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT)
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) หน่ วยงานควบคุมความ
ปลอดภัยด้านการบินของยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
(IATA) และหน่วยงานกากับดูแลด้านความปลอดภัย และความมันคงการบิ
่
นพลเรือนของประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษัทฯ พร้อ มที่จ ะพัฒนาองค์กร รวมทัง้ ให้ก ารสนับสนุ นและความร่วมมือกับ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้ประเทศไทยมีการดาเนินการด้านการบินตามมาตรฐานสากล
โดยปี น้ี ได้ร่วมสนับสนุ นข้อมูลสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของประเทศไทยตามแผน The Global Aviation
Safety Plan (GASP) และ The Global Air Navigation Plan (GANP) ของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)
ในปี 2558 บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุ ญาต Third Country Operators (TCO) จาก EASA โดยความเห็นชอบของ EU
Air Safety Committee (ASC) ด้วยใบอนุ ญาตนี้ บริษทั ฯ สามารถคงการปฏิบตั กิ ารบิน ไปยังสหภาพยุโรปได้ต่อไป และ
ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ใบรับรองผูด้ าเนินการเดินอากาศฉบับใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุญาตขนส่ง
วัตถุอนั ตราย (Dangerous Goods Certificate) แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของบริษัทฯ ในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม อาหารสดอย่างเต็มรูปแบบ รวมทัง้ วัตถุสนิ ค้าอื่นๆ ที่มกี ารควบคุมด้านความปลอดภัย ทัง้ นี้เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์
บริษัทฯ มีระบบเตรียมการโดยดาเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร (Operational
Compliance Audit) ของทุกหน่ วยปฏิบตั กิ าร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าเป็ นไปตามข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วนและมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ สามารถผ่านการตรวจประเมิน และ
ได้รบั ใบรับรองคุณภาพสากลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิการของสายการบิน (IATA Operational Safety Audit :
IOSA) เป็ นรายแรกของประเทศไทยตัง้ แต่ ปี 2547 และได้รบั การรับรองอย่างต่ อเนื่องมาโดยตลอด โดยผ่านการตรวจ
ประเมิน ทุ ก สองปี ครัง้ ล่ า สุด เมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2561 และได้ร ับ ใบรับ รองคุ ณภาพสากลด้า นความปลอดภัย ในการ
ปฏิบตั กิ ารของผูใ้ ห้บริการภาคพืน้ (IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) ตัง้ แต่ปี 2560
ในปี 2561 หน่ วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ทัวโลกยั
่
งคงเพิม่ ความถี่ในการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินของประเทศไทยทีท่ าการบินเข้าในแต่ละประเทศ โดยบริษทั ฯ ได้รบั การตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection) ตามมาตรฐานสากลทัง้ สิน้ 126 ครัง้ กรณีทพ่ี บข้อบกพร่อง สามารถแก้ไข
ได้ภายในตามเวลาทีก่ าหนด
เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เปิ ดตัว โครงการ Resilience Engineering for Safety Leadership ซึ่งมี
เป้ าหมายทีจ่ ะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการบินไทย ในการปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัย โดย
Resilience Engineering เป็ นแนวคิดใหม่ดา้ นความปลอดภัยทีม่ ุ่งเน้นเสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน ให้มี
การทบทวนกระบวนการทางาน ประเมิน และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ต่ างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
2.1.4
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บริษทั ฯ ได้ดาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมันคงการบิ
่
น (Security Management Systems/
SeMS) ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อกากับดูแลการดาเนินงานด้านความมันคงการบิ
่
นให้เป็ นไปตามนโยบายของ
บริษทั ฯ และสอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนดด้านความมันคงการบิ
่
น (Aviation Security) ขององค์กรและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO), สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT),
หน่ วยงานด้านความมันคงในการเดิ
่
นทางของประเทศออสเตรเลีย (Australia’s Office of Transport Security: OTS), กฎ
ข้อบังคับของสหภาพยุโรป (European Union Regulations: EU Regulations), หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศ
่
เยอรมัน (German Civil Aviation Authority: LBA) หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศอั
่
งกฤษ (Department for
Transport: DfT) หน่วยงานด้านความมันคงของประเทศสวิ
่
สเซอร์แลนด์ (Switzerland’s Federal Office of Civil Aviation:
FOCA) หน่ วยงานด้านความมันคงของประเทศญี
่
่ป่ ุน (Japan’s Civil Aviation Bureau: JCAB) โดยบริษัทฯ มีผลการ
ดาเนินงานทีอ่ ยู่ในระดับมาตรฐานสากล สามารถผ่านการตรวจประเมินจากทุกหน่วยงานทีม่ าทาการตรวจประเมินทัง้ สิน้ 27
ครัง้ โดยไม่พบข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญ
นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ัติต ามมาตรฐานการจัด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น และภาวะวิก ฤติ ( Emergency & Crisis
Response Management) อย่างเข้มงวด ยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระหว่างประเทศ และนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภายใน และสถานีการบินของบริษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ ยัง
ได้จดั ทาแผนการจัดการในภาวะวิกฤติเพื่อเตรียมพร้อมรับวิกฤติการณ์ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น แผนย้ายฐานการปฏิบตั งิ าน
แผน Public Health Emergency แผนกรณีพนักงานชุมนุ มประท้วง แผนกรณีภยั พิบตั ิ และได้เข้าร่วมฝึ กซ้อมการบริหาร
จัดการในภาวะฉุ กเฉินเต็มรูปแบบกับหน่ วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมการฝึ กซ้อมแผน
ฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจาปี 2561 การฝึกซ้อมการบริหารจัดการในภาวะฉุ กเฉินเต็มรูปแบบตามแผนฉุ กเฉินท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (SEMEX-18) การเข้ายึดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีการจับตัวประกัน และการฝึ กซ้อมการบริหารจัดการใน
ภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบตามแผนฉุ กเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง (DEMEX-18) กรณีข่วู างระเบิดอาคารผูโ้ ดยสารและเกิด
เหตุ ร ะเบิด รวมทัง้ เพื่อ สามารถพร้ อ มรับ มือ กับ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที่อ าจเกิด ขึ้น จึง มีศู น ย์ ป ฏิบ ัติก ารภาวะวิก ฤติ (Crisis
Management & Operations Center: CMOC) ทาหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังเหตุทอ่ี าจเป็ นภัยคุกคามต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ตลอด 24 ชัวโมง
่
อีกทัง้ มีการฝึ กอบรม การจัดสัมมนาสมาชิกให้ความช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมแก่ผปู้ ระสบภัยฯ (Family
Assistance & Support Team : FAST Center) สอดคล้องกับมาตรฐาน ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ สาหรับเทีย่ วบิน
ของบริษทั ฯ สายการบินพันธมิตร และสายการบินทีม่ ขี อ้ ตกลงร่วมกัน
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
การทดสอบและประเมินความถนัดในการเป็ นนักบินพาณิชย์ (Aptitude Test) จาก Scandinavian Institute of Aviation
Psychology (SIAP) ประเทศสวีเดน ซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ ชี ่อื เสียงและได้รบั การยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กบั สายการ
บินชัน้ นาของโลก การสอบจิตวิท ยาการบิน (Aviation Psychology Test) จากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
รวมทัง้ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบิน (Ride Check) และการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
(English ICAO Proficiency) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการฝึ กอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิแก่ พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน เรื่องระบบความปลอดภัยและการบริการ เพื่อให้มคี วามรูค้ วามชานาญแบบมืออาชีพ มีทศั นคติและใจรักต่องาน
บริการ ควบคู่ไปกับความตระหนักเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 15

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร Safety Management System Course ให้กบั บุคลากรการบินและพนักงาน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบุคลากรการบินของบริษทั ฯ มีความพร้อมในการปฏิบตั กิ ารบินอย่างปลอดภัย และเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของ ICAO และบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารอบรมหลักสูตร Engagement โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการบิน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีเ่ พื่อช่วยพัฒนาองค์กรไปใน
ทิศทางทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด โดยมีเป้ าหมายให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้นาระบบ
การเรียนรูผ้ ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และการนาแนวทางจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน อันจะนาไปสูป่ ระสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผโู้ ดยสารด้วย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการป้ อ งกันอันตรายและ
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
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (Occupational Health and Safety
Committee: OHSC) ซึง่ มีผแู้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็ นคณะกรรมการฯ เพื่อทาหน้าทีใ่ นการวางแผน กาหนด
นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานให้เป็ นระบบสอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กี่ ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมฯ
เพื่อติดตามการปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมของบริษทั ฯ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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

ส่วนที่ 1-2 หน้าที่ 16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
รายละเอียดของมาตรฐานสากลที่ฝ่ายต่างๆ และหน่ วยธุรกิ จของบริษทั ฯ ได้รบั มีดงั นี้
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

TCO
ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ
Third Country Operator (TCO)
มาตรฐานด้านความปลอดภัยการบินได้รบั อนุญาตให้ทา
การบินสูป่ ระเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป จาก EASA
(European Aviation Safety Agency)

ใช้ควบคู่กบั ใบรับรอง
ผูด้ าเนินการเดินอากาศ
AOC
(Air Operator
Certificate)

IOSA
ได้รบั การรับรองภาพรวมทัง้ บริษทั ฯ
(IATA Operational Safety Audit)
มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการ
ปฏิบตั กิ ารจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

26 เมษายน 2563

ISAGO
หน่วยธุรกิจบริการการบิน
(IATA Safety Audit for Ground Operation)
มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของการ
ปฏิบตั กิ ารภาคพืน้ จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ

29 กันยายน 2562

ISO 9001:2015
(ระบบบริหารงานคุณภาพ)

6 ตุลาคม 2564
8 มีนาคม 2563
15 ธันวาคม 2563

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
ฝ่ ายครัวการบิน
ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
(สุวรรณภูม,ิ เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี)่
ฝ่ ายช่าง
ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์

27 พฤษภาคม 2562
15 มิถุนายน 2563

ISO 14001:2015
(ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม)

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
23 เมษายน 2562
(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่
สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ ายบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ
ฝ่ ายช่าง
9 มิถุนายน 2562
ฝ่ ายครัวการบิน
อยู่ระหว่างการออก
ใบรับรองฉบับใหม่

ISO 50001:2011

ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

วันหมดอายุ

(ระบบจัดการด้านพลังงาน)

(สานักงานใหญ่ สานักงานหลักสี่
สานักงานหลานหลวงศูนย์ปฏิบตั กิ ารที่
สนามบินสุวรรณภูมิ กิจการฝ่ ายบริการ
ลูกค้าภาคพืน้ ทีส่ นามบินสุวรรณภูม)ิ

OHSAS 18001:2007
(มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)

ฝ่ ายครัวการบิน

3 สิงหาคม 2563

HALAL
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

10 มิถุนายน 2562
31 ธันวาคม 2562

HAL-Q
(มาตรฐานฮาลาล)

ฝ่ ายครัวการบินดอนเมือง
ฝ่ ายครัวการบินสุวรรณภูมิ

16 กรกฎาคม 2562
27 เมษายน 2562

HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม
ในการผลิตอาหาร)

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

GMP
(Good Manufacturing Practiceระบบการจัดการ
สุขลักษณะทีด่ ใี นสถานประกอบการ)

ฝ่ ายครัวการบิน

8 มีนาคม 2563

FAR 145
(Federal Aviation Regulations 145)
FAA Repair Station
(Federal Aviation Administration of USA)
หน่วยซ่อมองค์การบริหารการบินแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ฝ่ ายช่าง

31 ตุลาคม 2563

RSC 13
THAI DCA Repair Station 145
(Department of Civil Aviation, Thailand)
หน่วยซ่อมสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,
ประเทศไทย

ฝ่ ายช่าง
(สนามบินดอนเมือง)
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ
(สนามบินอู่ตะเภา)

31 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
31 ตุลาคม 2563
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ใบรับรองมาตรฐานสากล

ฝ่ ายหรือหน่ วยธุรกิ จ

EASA Part-145
(European Aviation Safety Agency – Approved
Maintenance Organization)
หน่วยซ่อมองค์การความร่วมมือด้านการบินในกลุ่ม
สหภาพยุโรป

ฝ่ ายช่าง

วันหมดอายุ
ได้รบั ใบรับรองตัง้ แต่ 21
เมษายน 2547
มีกาหนดการตรวจ
ปี ละ 2 ครัง้

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 กันยยน 2557 ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2557 เป็ นต้นมาจนกระทั ่งปั 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

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

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

Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
Financial Lease
Financial Lease
Operating Lease
Financial Lease
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2
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2
3
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สิทธิบตั รที่
12
13
14
15
16
17
18
19

บัตรเลขที่
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

B787-8
B777-300ER
B787-8
A350-900
A350-900
A350-900
B787-9
A350-900

Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease
Operating Lease
Operating Lease
Financial Lease

จานวนเครื่องบิน (ลา)
4
3
2
2
2
6
2
2

สิทธิประโยชน์จากการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน คือ การได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้
จากการดาเนินงานด้วยเครื่องบินที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเป็ 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
2561 และได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 1,502.32 ล้านบาท
2.2
2.2.1

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะตลาด

ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ดาเนินตามแผนวิสาหกิจ (2560-2564) มีการปรับแผนกลยุทธ์ตามลักษณะตลาด ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มตลาดที่ บริ ษัทฯ เป็ นผู้นาตลาด เช่น ตลาดกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย จีน และญี่ป่ ุน เป็ นต้น บริษัทฯ
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 โดยเพิ่มความร่วมมือกับสายการบินพันธมิตร เพื่อเพิ่ม
ผู้โดยสารเชื่อมต่ อที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทัง้ ใช้สายการบินไทยสมายล์ในการรักษาส่ว นแบ่งตลาดในเส้นทาง
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
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นโยบายการตลาดและลักษณะตลาดของสายการบิ นไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)
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
1. การให้บริการมุ่งสู่ความเป็ นเลิ ศ (Excellent Services)
เน้นเพิม่ เติมการนาเสนอคุณค่าให้กบั ลูกค้าทุกจุดสัมผัสของการบริการ (Touch Point) โดยมีแนวทางดังนี้
 Excellent Check-in พัฒนาปรับปรุงระบบและขัน้ ตอนการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ต ให้ผโู้ ดยสารสามารถ
เช็คอินล่วงหน้าได้ดว้ ยตนเอง เช่น สามารถเลือกที่นงั ่ และพิมพ์บตั รขึน้ เครื่อง (Boarding Pass) ตลอดจนการจัดให้มหี อ้ ง
รับรองผูโ้ ดยสาร (Lounge) สาหรับผูโ้ ดยสารทุกท่าน
 Excellent In-Flight Services พัฒนาปรับปรุงวิธกี ารและขัน้ ตอนการให้บริการผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบิน ให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้ผโู้ ดยสารเพิม่ มากยิง่ ขึน้ อาทิ การให้บริการและบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
อาหารและเครื่องดื่มในเทีย่ วบิน เป็ นต้น
 Excellent Customer Relation พัฒนาระบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้าในทุกรายละเอียด อาทิ ระบบการจองบัตรโดยสาร การเช็คอินผูโ้ ดยสาร ผลิตภัณฑ์ภายในห้องโดยสาร นอกจากนี้ยงั
ให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกกลุ่มเป้ าหมาย อาทิ การทากิจกรรมร่วมกับลูกค้าในช่วง
เทศกาลต่างๆ การพัฒนาระบบให้ขอ้ มูลและการสือ่ สารกับลูกค้า เป็ นต้น
2. การกาหนดราคาขายที่เหมาะสม (Reasonable Price, High Value)
 ปรับโครงสร้างการกาหนดราคาเพื่อให้มรี าคาบัตรโดยสารทีห่ ลากหลายเหมาะสมสาหรับแต่ละตลาด เพื่อ
สร้างโอกาสในการแข่งขันกับสายการบินอื่น (Right Price, Right Market)
 สร้าง Price Value เพื่อดึงดูดให้ลกู ค้าใช้บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นการสื่อสารกับผูโ้ ดยสารผ่านทางช่องทาง
On-line หรือ Internet เพิม่ เติม
3. การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบิ น (Route Network Development)
 เสริมสร้างเครือข่ายการบินให้แข็งแกร่ง ด้วยการเพิม่ ความถี่หรือความจุของเที่ยวบินให้เพียงพอกับ
ความต้องการของตลาด และพัฒนาการเชื่อมต่อเทีย่ วบินในเวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อเพิม่ จานวนผูโ้ ดยสารทัง้ แบบจุดบินต่อจุด
บิน (Point to Point) และแบบต่อเทีย่ วบิน (Connecting Traffic) จากจุดต้นทางถึงปลายทางให้มากขึน้ เช่น เส้นทางจีน
อินเดีย อินโดจีน และเส้นทางในภูมภิ าค
 ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือกับการบินไทยเพื่อให้เกิด การเชื่อมต่อเทีย่ วบินอย่าง
ต่อเนื่องและสะดวกแก่ผโู้ ดยสารเพิม่ ขึน้ (Seamless Connectivity) เช่น การเชื่อมต่อเส้นทางบินจากประเทศอินเดียของ
ไทยสมายล์กบั เส้นทางบินสู่ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ของการบินไทย ซึ่งมีผโู้ ดยสารชาวอินเดียทัง้ ที่เดินทางด้วย
ตัวเอง และทีเ่ ดินทางเป็ นหมู่คณะซึง่ มีความต้องการในการเดินทางเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น
 ขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยอาศัยความร่วมมือกับสายการบินคู่คา้ คือ สายการบินในกลุ่ม ลุฟต์ฮนั ซา
ได้แก่สายการบิน ลุฟต์ฮนั ซา สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจากประเทศเยอรมันนี
สวิสเซอร์แลนด์ และ ออสเตรีย มายังประเทศไทย รวมทัง้ จุดพ้นจากประเทศไทย ซึง่ จะช่วยทาให้เกิดรายได้จากจุดทีไ่ ม่ได้
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ทาการบินมายังประเทศไทย โดยมีแผนจะทาความร่วมมือกับสายการบิน อีวเี อ (EVA airlines) เพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างทวีปอเมริกามายังประเทศไทย
4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางโฆษณาและสื่อสารการตลาด (Strengthen Brand
Communication)
 เพิม่ ช่องทางการโฆษณาและสื่อสารการตลาดให้มคี วามเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
อย่างตรงเป้ าหมายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มลูกค้าทัวไป
่ ลูกค้าองค์กร รวมไปถึงลูกค้าทีซ่ อ้ื ผ่านช่องทาง On-line
 เพิม่ ความถี่ในการติดต่อสื่อสาร และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านช่องทาง On-line เช่น Facebook,
LINE Official, Instragram, WEChat ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีความเหมาะสม และตอบสนองต่อสภาพตลาดที่มีความแตกต่างกัน
(Market Segmentation Strategy)
 เส้นทางประเทศจีน: มุ่งเน้นลูกค้าทีเ่ ดินทางด้วยตนเอง (FIT: Fully Independent Traveler) ทีม่ กี าลังซือ้
สูงเพิม่ มากขึน้ โดยการสร้างสื่อและทากิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางการตลาด (Marketing Communication) ทีเ่ ข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้า (Focus Group) เป็ นต้น
 เส้นทางประเทศอินเดีย: มุ่งเน้นลูกค้าทีเ่ ดินทางด้วยตนเอง (FIT: Fully Independent Traveler), ลูกค้า
กลุ่ม MICE (Meeting, Incentives Convention, Exhibition), ลูกค้าทีต่ อ้ งการการจัดงานแต่งงานภายในประเทศ (Wedding)
และลูกค้ากลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน (Labor) เป็ นต้น
 เส้นทางในอินโดจีน : ปรับเวลาต่อเทีย่ วบิน (Connecting time) เพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ
เส้นทาง longhaul จากสายการบินยุโรป
 เส้นทางภายในประเทศ : รักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ โดยการทากลยุทธ์ทางการตลาด
และการขายทีม่ คี วามน่ าดึงดูดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ผ่านทางช่องทางการขายทุกช่องทาง ตลอดจนสร้างประสบการณ์ใน
การเดินทางทีป่ ระทับใจและมีคุณภาพเพิม่ มากขึน้ เมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆ (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 (Competitiveness)
 เป็ นองค์กรทีม่ คี วามคล่องตัวสูง (Dynamic)
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2.2.2

แผนบริหารรายได้และพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย (DN/DR/SS/S8/S9/D7)
แผนบริหารรายได้ (SS)
เพื่อรักษาและเพิม่ คุณภาพรายได้ในสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย การเมืองไม่ปกติ ความผันผวนของตลาด การ
แข่งขันที่รุนแรง รวมทัง้ การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน ขององค์กรตรวจสอบต่างๆ บริษทั ฯ จึงมีแผนงาน
มุ่งเน้นการขายและเพิม่ รายได้โดย
 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการโดยการบริหารฝูงบินแนวใหม่ด้วยการใช้เครื่องบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเส้นทางหลักด้วยการใช้เครื่องบินรุ่นใหม่ทด่ี กี ว่า ปรับกาลังการผลิตในบางตลาด และเพิม่ การใช้เครื่องบิน
ให้มากขึน้
 เพิม่ การขายแบบเครือข่าย (Network Sales) โดยแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ ในเส้นทางรอบๆ เส้นทางหลัก โดยการ
จัดทาความตกลงร่วมกับสายการบินคู่คา้ ดังทีป่ รากฏในรายการส่งเสริมการขายจุดบินใหม่ๆ ของบริษทั ฯ
ในทวีปยุโรป
 เสริมสร้างรายได้จากการขายผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยพัฒนาระบบทีส่ ามารถอานวยความ
สะดวกสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารสาหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
การหารายได้เสริม
นอกเหนือจากธุรกิจการบินหลักทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินงานด้านการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ บริษทั ฯ ยังมีผลิตภัณฑ์
และบริการเสริมต่ างๆ เป็ น รายได้เสริมองค์กรอีกทางหนึ่ง โดยการบินไทยได้จ ั ดท าบริการเสริม ในรูปแบบการช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ (Shopping Online) บนเว็บไซต์ เช่น การเลื่อนชัน้ ทีน่ งั ่ บริการรถเช่า รถรับส่งสนามบิน โรงแรม รวมทัง้ เสนอขาย
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 นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศแล้ว ยังเป็ น
การสนับสนุ นนโยบายรัฐบาลและต้อนรับ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทางหนึ่ง ทัง้ นี้บ ริษัทฯ มีข ดี
ความสามารถทีจ่ ะหารายได้เ สริม ทีอ่ ื่น ๆ ได้น อกเหนือ จากธุร กิจ การบิน โดยการหาความร่ว มมือ ทางธุร กิจ ทีม่ คี วาม
สอดคล้องกันเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ การเจรจาและต่อ ยอดธุรกิจ กับพันธมิต รทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเข้าม าเสริม ธุรกิจการบินให้
เข้ม แข็ง ขึน้ เพื่อตอบสนองรสนิยม (Lifestyle) ของลูกค้ายุคใหม่ทตี่ ้องการความสะดวกสบาย รวดเร็วและเป็ นการเพิม่
มูลค่าเพิม่ ให้กบั แบรนด์ (Brand) ด้วย รวมทัง้ จะทาให้เว็บไซต์ (Website) ของบริษทั ฯ มีบทบาทและแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้
และเพิม่ ความประทับใจให้กบั ลูกค้าของการบินไทยตามความต้องการในการใช้บริการทีแ่ ตกต่างกันในระหว่างการเดินทาง
(Customer Experience Management)
ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ การท่องเที่ยวและการขนส่ง เป็ นธุรกิจที่มคี วามโดดเด่นและอยู่ในความสนใจทัง้ จาก
ผูบ้ ริโภคภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษทั ฯ วางกลยุทธ์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าในระดับ
นานาชาติและบริการจัดส่งแบบครบวงจร คือสังซื
่ ้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านออนไลน์ของบริษัทฯ จ่ายเงินและดาเนินการ
จัดส่งให้ถึงมืออย่างเรียบร้อย ทัง้ นี้ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกในการซื้อบริการเสริมต่ างๆ ที่มคี ุณภาพ มีความคุ้มราคาที่
การบินไทยทาการคัดสรรมาแล้ว และนาเสนอเป็ นทางเลือกตามรสนิยมและความต้องการของผู้โดยสารตามเส้นทางและ
วัตถุ ประสงค์ของการเดิน ทาง ซึ่ง บริการเสริมดังกล่าว จะทาให้ผู้โดยสารของการบินไทยได้ร ับประสบการณ์ ท่ดี ีต ลอด
การเดินทาง และบอกต่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสือ่ สังคมออนไลน์และกับเพื่อนๆ เพื่อจูงใจให้หนั กลับมาใช้บริการของ
การบินไทยต่อไป
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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
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พร้อมบริการลูกค้าทุกกลุ่ม (All Segments Product Offering) โดยใช้กลยุทธ์ทงั ้ ในเชิงบริหารรายได้
(Revenue Management) ควบคู่กบั การบริหารราคาขาย (Pricing) ทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามต้องการของ
แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน
การขายแบบเครือข่าย (Network) และกลุ่มพันธมิ ตรการบิ นสตาร์อลั ไลแอนซ์ (Star Alliance)
เครือข่ายเส้นทางบินของกลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ ทีค่ รอบคลุมไปยังทุกทวีปทัวโลก
่
ช่วยให้บริษทั ฯ
มีโอกาสในการทาตลาดได้กว้างกว่าจุดบินที่ทาการบินเอง ผ่านความร่วมมือด้าน Interline/Codeshare กับสายการบิน
สมาชิก บริษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเพิม่ การทา Interline/Codeshare กับสายการบินสมาชิก เพื่อเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า
และเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กร การเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มสตาร์อลั ไลแอนซ์ ยังช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ท่ดี ีและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดการเดินทาง ตามกลยุทธ์ใหม่ของ สตาร์อลั ไลแอนซ์
(Making Customer Journey Better) ปั จจุบนั กลุ่มพันธมิตรการบินสตาร์อลั ไลแอนซ์ มีสมาชิกทัง้ หมด 28 สายการบิน
ให้บริการมากกว่า 18,450 เทีย่ วบินต่อวัน ไปยัง 1,300 จุดบิน ใน 190 ประเทศทัวโลก
่
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
บริษทั ฯ มีช่องทางในการตอบรับการบริการลูกค้าหลายช่องทาง ทัง้ ทางโทรศัพท์ อีเมล์ แฟกซ์ Live Chat และ
โทรศัพท์เลขหมายพิเศษ สาหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทัง้ ลูกค้ากลุ่มพรีเมีย่ ม ลูกค้าภาคราชการ และลูกค้ากลุ่มองค์กร
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Digital Commerce
จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของช่องทางดิจทิ ลั (Digital) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี
ใหม่ทก่ี าลังเข้ามา ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินของโลก 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 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาการ
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 าพที่แ 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
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 มีการขายผ่านทัง้ 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
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ช่องทางการจัดจาหน่ ายของสายการบิ นไทยสมายล์
ในช่วงเริม่ ต้นการจัดตัง้ บริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา สายการบินไทยสมายล์ได้ใช้ระบบ Navitaire
ในการจัดจาหน่ ายและบริการลูกค้า (Distribution and Passenger Service System: DPS) และได้จดั ทาความร่วมมือแบบ
เทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement) กับการบินไทย เพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางบน
เส้นทางของไทยสมายล์ และได้รบั สิทธิประโยชน์ มากขึน้ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 จึงได้พฒ
ั นาระบบจัดจาหน่ าย อะมาดิอุส
(Amadeus-ALTEA) ซึง่ เป็ นระบบเดียวกันกับการบินไทย เพื่อให้สามารถทาการขายแบบเชื่อมต่อ (network) ในจุดบินต่างๆ
ทัวโลกมายั
่
งเส้นทางของไทยสมายล์ โดยยังคงความร่วมมือแบบเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Agreement) กับการบินไทย
ในขณะเดียวกันได้ขยายความร่วมมือไปยังสายการบินพันธมิตรที่ใช้ระบบจัดจาหน่ ายลักษณะเดียวกันกับอะมาดิอุสด้วย
ได้แก่สายการบินกลุ่มลุฟท์ทนั ซา สายการบินลุฟท์ทนั ซา สายการบินสวิส สายการบินออสเตรียน เป็ นต้น
สายการบินไทยสมายล์มุ่งเน้นการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยรักษาระดับต้นทุนคงที่
(Fixed Cost) ให้ต่ า เน้นการดาเนินงานเฉพาะกิจกรรมหลักทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจ ได้แก่ การปฏิบตั กิ ารบิน การควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัย การกาหนดรูปแบบและมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การให้บริการลูกค้าบนเครื่องบิน การบริหาร
ภาพลักษณ์ตราสินค้าและการสือ่ สารการตลาด การกาหนดราคาและการบริหารรายได้ ทัง้ นี้นอกจากสายการบินไทยสมายล์
จะจัดจาหน่ายผ่านระบบจัดจาหน่ายตรงและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็ นหลักแล้ว ยังได้มกี ารขายผ่านระบบอะมาดิอุส และ
ผ่านตัวแทนจาหน่ายออนไลน์ (Online Travel Agent) เช่น Expedia, TripAdvisor, Ctrip, Qunar, SkyScanner, JetRadar,
MakeMyTrip, Cleartrip Yatra และ Goibibo เพื่อเพิม่ โอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิม่ การรับรูใ้ ห้มากขึน้ เป็ นต้น
2.2.3

สภาวะอุตสาหกรรมการบิ นและการแข่งขัน

ในปี 2561 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รายงานเศรษฐกิจโลกเติบโตทีร่ อ้ ยละ 3.7 ใกล้เคียงกับปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ
3.8 จากเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและเอเชียความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ ของสงครามการค้า ภาวะ
การเงินโลกตึงตัว การเพิม่ ขึน้ ของราคาน้ ามัน และความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงความไม่มนคงทางการเมื
ั่
องและ
ปั ญหาทางภูมริ ฐั ศาสตร์ ซึง่ ปั จจัยเสีย่ งหลักมาจากสงครามการค้าทีม่ กี ารเรียกเก็บภาษีสนิ ค้านาเข้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึง่
เป็ นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อนั ดับ 1 และ 2 ของโลก และมีการค้าขายกับหลายประเทศทัวโลก
่
อย่างไรก็ดี กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม่และกาลังพัฒนายังคงเป็ นแรงขับเคลื่อนทีส่ าคัญโดยเฉพาะจีนมีการขยายตัวที่ประมาณร้อยละ 6.6 สาหรับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ป่ ุนมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 2.9, 1.8 และ 0.9 ตามลาดับ ในส่วนของเศรษฐกิจไทยมี
การขยายตัวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.6 เพิม่ ขึน้ จากประมาณการเดิมทีร่ อ้ ยละ 3.9 จากการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเทีย่ ว
และการส่งออก ประกอบกับการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนที่ขยายตัว ต่ อเนื่อง ทัง้ นี้ คาดการณ์ ปี 2562 สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกชัดเจนขึน้ โดยปรับลดลงจากเดิมในแทบทุกภูมภิ าค
ซึง่ เศรษฐกิจโลกชะลอการขยายตัวอยู่ทร่ี ้อยละ 3.5 จากคาดการณ์เดิมในเดือนตุลาคม 2561 ทีร่ ้อยละ 3.7 เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีนชะลอการขยายตัวลงอยู่ทร่ี อ้ ยละ 2.5 และ 6.2 ตามลาดับ จากคาดการณ์เดิมทีร่ อ้ ยละ 2.7 และ 6.4
ตามลาดับ (คาดการณ์ ณ เดือนมกราคม 2562 ยกเว้นประเทศไทย เป็ นข้อมูลคาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2561)
ในส่วนของน้ามันซึง่ ถือเป็ นต้นทุนหลักของสายการบิน ราคาน้ ามันดิบและน้ ามันเครื่องบินเฉลีย่ ปี 2561 อยู่ท่ี 71.52
และ 84.79 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ ปรับตัวสูงกว่าปี ก่อน ที่ประมาณร้อยละ 30 จากการปรับลดกาลังการผลิต
ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันรายใหญ่ของโลก ทัง้ กลุ่มโอเปกและประเทศนอกกลุ่มโอเปก เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ ามัน และ
ป้ องกันอุปทานน้ามันดิบโลกล้นตลาด รวมทัง้ ความกังวลต่อมาตรการคว่าบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน อย่างไรก็ดี ราคาน้ ามัน
ยังคงผันผวนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ความไม่สงบในประเทศผูผ้ ลิตน้ามัน สภาวะเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ย น
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และการเก็งกาไรราคาน้า มัน เป็ นต้น สาหรับแนวโน้ มปี 2562 ซิต้ีกรุ๊ปคาดการณ์ ว่า ราคาน้ามันดิบและน้ามันเครื่องบิน
จะปรับตัวลดลงทีป่ ระมาณร้อยละ 10-13 อยู่ทป่ี ระมาณ 51.57 และ 66.59 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ตามลาดับ จากความกังวล
ต่อผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน อีกทัง้ ความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลงกว่าคาด ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น้ ามันดิบมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับแนวโน้มการเพิ่มกาลังการผลิตน้ ามันดิบของประเทศนอกกลุ่มโอเปกอย่าง
ต่อเนื่อง (ที่มา: รายงานความเคลื่อนไหวราคาน้ ามันรายเดือน แผนกเอกสารและสัญญาการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันและ
คาดการณ์ราคาน้ามันรายเดือน ซิตก้ี รุ๊ป เดือนมกราคม 2562)
จากความผันผวนของราคาน้ ามันและอัตราแลกเปลีย่ น ประกอบกับการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงของธุรกิจการบิน
อย่างต่ อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นการขยายเครือข่ายเส้นทางบิน ความถี่เที่ยวบิน และฝูงบิน ทัง้ จากสายการบินให้บริการเต็ม
รูปแบบ สายการบินต้น ทุนต่ า และการเพิ่มศัก ยภาพโดยการรวมตัวของกลุ่ มสายการบินในลักษณะต่ างๆ เพื่อ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ (Landscape) ของการแข่งขันในหลายๆ
ภูมภิ าคในอุตสาหกรรมการบิน ดังนัน้ การปรับตัวของสายการบินควบคู่กบั การวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน
รอบคอบ และสอดคล้องทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อรักษาความยังยื
่ นของสายการบิน
สภาวะการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transportation Association: IATA) ได้ประมาณการ
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (RPK) ของสายการบินในแต่ละภูมภิ าคปี 2561 โดยรวมยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ทีร่ อ้ ยละ 6.5 ซึง่ ต่ากว่าปี 2560 ทีอ่ ยู่ทร่ี อ้ ยละ 8.0 จากราคาบัตรโดยสารทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จากต้นทุนน้ ามันเครื่องบินที่
เพิม่ ขึน้ และคาดว่าปี 2562 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรวมจะขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 6.0 ซึง่ จะเป็ นอัตราการขยายตัวทีต่ ่ากว่า
ปี 2560 และ 2561 (คาดการณ์ ณ เดือนธันวาคม 2561)
สาหรับสายการบินในภูมภิ าคทีม่ ปี ริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ (RPK) ขยายตัวมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก ใน
ปี 2561 ได้แก่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก มีการขยายตัวสูงทีส่ ุดและสูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม อยู่ทร่ี อ้ ยละ 8.5 (สัดส่วนการ
ขนส่งผูโ้ ดยสารมากทีส่ ดุ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 33.8 ของอุตสาหกรรมโดยรวม) โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศอินเดียมีปริมาณการ
ขนส่งผูโ้ ดยสารในอัตราเลขสองหลัก (Double digit growth) อยู่ทร่ี อ้ ยละ 15.0 ติดต่อกัน 50 เดือน (ณ เดือนตุลาคม 2561)
รองลงมาคือ ภูมภิ าคยุโรป และละตินอเมริกาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 6.4 และ 6.0 ตามลาดับ ทัง้ นี้ คาดว่าปี 2562 สายการบินในภูมภิ าค
ทีม่ กี ารขยายตัวมากที่สุดอันดับ 1 คือ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก อยู่ท่รี ้อยละ 7.5 ยังคงเป็ นการขยายตัวสูงที่สุดและสูงกว่า
อุตสาหกรรมโดยรวม อันดับ 2 คือ ภูมภิ าคละตินอเมริกาทีร่ อ้ ยละ 6.0 และอันดับ 3 คือ ภูมภิ าคยุโรปและตะวันออกกลาง
ขยายตัวในระดับเท่ากันทีร่ อ้ ยละ 5.5
สาหรับประเทศไทย ภาพรวมการท่องเทีย่ วปี 2561 ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วของภาครัฐ ประกอบกับปั จจัยหนุนจากการขยายตัวของเส้นทางการบินภายในประเทศและเส้นทางการบินระหว่าง
ประเทศ นักท่องเที่ยวต่ างชาติท่เี ดินทางมายังประเทศไทยมีจานวน 38.1 ล้านคน เติบโตร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2560 นักท่องเทีย่ วจีนยังคงเดินทางมาประเทศไทยมากทีส่ ดุ จานวน 10.5 ล้านคนเติบโตร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนจากการขยายตัวสูงในช่วงครึง่ ปี แรก แม้ว่าจานวนนักท่องเทีย่ วจีนมีอตั ราการขยายตัวลดลงอย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ผลจากความไม่เชื่อมันในความปลอดภั
่
ยของประเทศไทยจากอุบตั เิ หตุเรือล่มทีภ่ ูเก็ต ประกอบ
กับความกังวลในเรื่องสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีนและค่าเงินหยวนทีอ่ ่อนค่า ส่งผลให้นักท่องเทีย่ วจีนชะลอการใช้จ่ายและ
เดินทาง (ทีม่ า : การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเดือนมกราคม 2562) อย่างไรก็ด ี ในช่วงพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม
2562 รัฐบาลได้จดั แคมเปญส่งเสริม การท่องเทีย่ วเพื่อ กระตุ ้น การเดิน ทางเพิม่ ขึน้ อาทิ การยกเลิก ค่า ธรรมเนีย มวีซ่า
นักท่องเทีย่ วของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival : VOA) และการให้สทิ ธิเดิ
์ นทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครัง้ ภายใน
6 เดือน (Double entry visa) และการอนุ ญาตให้กลับเข้ามาประเทศไทยอีกครัง้ โดยไม่ต้องขออนุ ญาตใหม่เมื่อเดินทางไป
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ท่องเทีย่ วในประเทศเพื่อนบ้าน (Re-entry Visa) เป็ นต้น ส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วจีนขยายตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561 ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย 11 เดือนแรกปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีสายการบินทีท่ าการ
บิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ในเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศจานวน 163 สายการบิน ขนส่งผูโ้ ดยสาร
รวม 107.9 ล้านคน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เป็ นผูโ้ ดยสารที่เดินทางกับบริษทั ฯ (การบิน
ไทยและไทยสมายล์) จานวน 21.6 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.2 โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 20.0 (ทีม่ า : บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน))
การแข่งขันของอุตสาหกรรมการบิ นภายในประเทศ
ธุรกิจการบินภายในประเทศปั จจุบนั มีการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึน้ ทัง้ จากสายการบินต้นทุนต่าทีใ่ ห้บริการอยู่เดิม
มีการขยายตัวในตลาดอย่างรวดเร็ว และสายการบินต้นทุนต่ ารายใหม่ทเี่ ห็นโอกาสจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาด
เส้นทางภายในประเทศทีม่ อี ยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในแต่ละปี ตลาดสามารถเติบโตได้ในอัตราสูง โดยในช่วง 11 เดือน
แรกปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีสายการบินทีท่ าการบินภายในประเทศจานวน 25 สายการบิน มีปริมาณโดยสาร
ของสายการบินทีท่ าการบิน (Schedule & Non-Schedule Flight) ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 35.4 ล้านคน เติบโตสูง
กว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 3.5 โดยบริษทั ฯ (การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 5.8
ล้านคน ลดลงร้อยละ 7.7 ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.3
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิ นระหว่างประเทศ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ ต่ างๆ ในปี 2561 ยัง คงเป็ นปั จ จัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่ อ ธุรกิจ การบินและ
ปริมาณการเดินทางของผูโ้ ดยสารทางอากาศ อาทิ ราคาน้ามันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ปั ญหาเศรษฐกิจในภูมภิ าคต่างๆ ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศ รวมทัง้ สภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงมาก
ขึน้ จากการขยายเครือข่าย เพิม่ ความถีเ่ ทีย่ วบิน และการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ของทัง้ สายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ และ
สายการบินต้นทุนต่า โดยเฉพาะการขยายเส้นทางบินของสายการบินต้นทุนต่าออกสูต่ ่างประเทศทัง้ จากเมืองหลักและเมือง
รองเพิม่ ขึน้ และมีแผนทีจ่ ะเติบโตต่อเนื่ องด้วยการขยายฝูงบิน มุ่งเน้นการเติบโตไปยังประเทศทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูง
ได้แก่ ตลาดจีน เกาหลี ญีป่ ่ นุ ไต้หวัน อินเดีย และ CLMV และให้บริการเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรป อาทิ สายการบินไทย
แอร์เอเชียเอ็กซ์มแี ผนเปิ ดให้บริการไปยุโรปตะวันออกในปี 2562 และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์มแี ผนเปิ ดให้บริการไป
ยุโรปตะวันตกในปี 2563 เป็ นต้น อีกทัง้ มีการพัฒนาเป็ นเครือข่ายการบิน เชื่อมโยงเส้นทางบินระหว่างสายการบินภายใน
กลุ่ม และการสร้างพันธมิตรทางการบิน พร้อมทัง้ มีการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยการยกระดับให้ใกล้เคียงกับ
สายการบิน เต็ม รูป แบบมากขึ้น พัฒ นาโปรแกรมสะสมคะแนนเพื่อ สร้า งความจงรัก ภักดีข องลูก ค้า และเพิ่ม ยอดขาย
ใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย และใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายทีห่ ลากหลายเพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
มากขึน้
ขณะทีส่ ายการบินให้บริการเต็มรูปแบบยังคงมีการขยายตัวมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จากคู่แข่งหลัก อาทิ
สายการบินตะวันออกกลาง สายการบินจีน รวมถึงสายการบินอื่นๆ ที่มีการปรับกลยุทธ์มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ศูนย์กลางของตัวเอง (home-based hub) โดยขยายการเชื่อมต่อมายังภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะประเทศไทยถือเป็ นจุดหมายทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากการเป็ นศูนย์กลางของภูมภิ าค ซึง่ มีการขยายมาทัง้ เมืองหลัก
และเมืองรอง ใช้กลยุทธ์การให้บริการแบบกลุ่มสายการบินเพื่อครอบคลุมการให้บริการผูโ้ ดยสารในทุกตลาด โดยการใช้สาย
การบินให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต่ าในการเข้าตลาดต่ างๆ อาทิ สายการบินอีวเี อแอร์ เปิ ดให้บริการ
เส้นทางบินใหม่ ไทเป-เชียงใหม่ 7 เที่ยวบิน ต่อ สัปดาห์และมีแผนที่จะให้บริการสู่ย่างกุง้ และปี นัง เพื่อขยายเครือข่าย
เส้นทางอเมริกาเหนือ และการให้บริการของกลุ่มสายการบินลุฟต์ฮนั ซา กลุ่มสิงคโปร์แอร์ไลน์ และกลุ่มของสายการบินจีนที่
ให้บริการบินมาประเทศไทยด้วยสายการบินภายในกลุ่ม เป็ นต้น
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สาหรับสายการบินตะวันออกกลาง ประเทศไทยยังคงเป็ นจุดหมายทีไ่ ด้รบั ความนิยม โดยการปรับเพิม่ ความถี่
เส้น ทางบิน เดิม เปิ ดเส้น ทางบินใหม่ ปรับแบบเครื่องบิน ขยายเส้นทางบินไปยัง เมืองรอง และเพิม่ ความร่ว มมือ เป็ น
พันธมิตรกับสายการบินอื่น อาทิ กาตาร์แอร์เวย์เปิ ดบินเส้นทางใหม่โดฮา-พัทยา และปรับเพิม่ ความถี่เส้นทางโดฮา-กรุงเทพ
กระบี่ และเชียงใหม่ โอมานแอร์ทาสัญ ญาความร่ว มมือเทีย่ วบิน ร่วมกันกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ส เพื่อ ขยาย
เส้นทางบินไปยังเมืองต่างๆ ของไทยในเส้นทาง เชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ลาปาง ตราด สุโขทัย และสมุย เป็ นต้น
อย่างไรก็ด ี สายการบินตะวันออกกลางยังคงให้ความสนใจตลาดอินโดจีนและอาเซียน โดยเพิม่ กาลังการผลิตและเปิ ด
เส้นทางบินตรงมากขึน้ อาทิ เอมิเรตส์ให้บริการเส้นทางดูไบ-ย่างกุง้ -พนมเปญ และ กาตาร์ขยายกาลังการผลิตไปในเส้นทาง
โดฮา-ย่างกุง้ และมีแผนเปิ ดบินโดฮา-ดานัง และโดฮา-ดาเวา ซึง่ ในระยะยาวอาจส่งผลด้านลบต่อศักยภาพของประเทศไทยใน
การเป็ นศูนย์กลางทางการบินในภูมภิ าคอินโดจีนได้
อย่างไรก็ดี จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยการกระตุน้ เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง ซึง่
เน้นกระตุน้ เศรษฐกิจลงสูท่ อ้ งถิน่ ด้วยการกระจายรายได้สเู่ มืองรอง และอุตสาหกรรมการบินถือเป็ นตัวหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว อีกทัง้ รัฐบาลมีแผนปรับปรุงสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางระหว่างเมือง
หลักไปเมืองรอง แผนปรับปรุงท่าอากาศยานหลักและภูมภิ าค รวมถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศ
ยานหลัก ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่อง โดยบริษทั ฯ เห็นว่ายังมีปัจจัยบวกทีเ่ ป็ นโอกาส
ของตลาดประเทศไทยทีส่ ามารถขยายตัวได้ โดยเฉพาะตลาดทีม่ ศี กั ยภาพและเติบโต เช่น จีน ญี่ป่ ุน เกาหลีใต้ อินเดีย และ
กลุ่มประเทศอาเซียน เพราะความเป็ นศูนย์กลางทีเ่ หมาะสมในการเชื่อมต่อระหว่างเมืองในอาเซียนและภูมภิ าคใกล้เคียง
โดยในช่วง 11 เดือนแรกปี 2561 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีปริมาณผู้โดยสารของสายการบินที่ทาการบิน (Schedule &
Non-Schedule Flight) ระหว่างประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ น 72.5 ล้านคน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 7.9 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
(การบินไทยและไทยสมายล์) มีการขนส่งผูโ้ ดยสารทัง้ สิน้ จานวน 15.8 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.2 ยังคงเป็ นผู้นาตลาดทีม่ ี
ส่วนแบ่งตลาดผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ คือร้อยละ 21.8
บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามประเมินสถานการณ์และปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทนั ต่อทุกเหตุการณ์
และพฤติก รรมของลูก ค้า ที่เ ปลี่ยนแปลงไปในแต่ ละตลาดอย่ างต่ อ เนื่ อง เพื่อ สร้างความแ ข็งแกร่ ง เพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการแข่งขันและการบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทด่ี แี ละรักษาความเป็ นสายการบินชัน้ นาต่อไป
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของสายการบิ นไทยสมายล์ (Thai Smile)
จากข้อมูลการคาดการณ์ของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ปี 2561 อุตสาหกรรมการบินยังคง
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ร้อยละ 7.7 จากปี ก่อนและมีอตั รา
การเติบโตของปริมาณการผลิต (ASK) ร้อยละ 6.7 ซึง่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิคยังคงเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโตมากทีส่ ดุ โดย
คาดการณ์ว่าจะมีอตั ราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) ร้อยละ 9.5 และมีอตั ราการเติบโตของปริมาณการ
ผลิต (ASK) ร้อยละ 8.8
ปี 2561 ถึงแม้ว่าความต้องการเดินทางทางอากาศยังคงมีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู แต่สายการบินต่างๆ ยังคงเผชิญ
กับการแข่งขันสูงภายในอุตสาหกรรมสายการบิน ประกอบกับ ราคาน้ ามันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ IATA ได้คาดการณ์ราคาน้ ามัน
เครื่องบินของปี 2561 จะอยู่ท่ี 84 USD/Barrel เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 17.3 USD/Barrel หรือร้อยละ 25.9 ส่งผลให้ คาดการณ์
กาไรสุทธิของอุตสาหกรรมการบิน ปี 2561 อยู่ท่ี 33.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ.ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 11 โดยภูมภิ าค
เอเชีย แปซิฟิค คาดว่าจะมีกาไร 8.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปี ก่อน ร้อยละ 23.3
ด้านอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศ ปี 2561 ธุรกิจการบินของไทย ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังมีการ
แข่งขันสูงจากการเติบโตอย่างมากของสายการบินต้นทุนต่ า (Low Cost Carrier) จากข้อมูลสถิตจิ ากบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) ในช่วง 10 เดือน (มกราคม 2561 – ตุลาคม 2561) มีจานวนเทีย่ วบิน เข้า -ออก (Aircrafts Movement)
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ท่าอากาศยานของ บ.ท่าอากาศยานฯ ทัง้ หมด จานวน 734,834 เทีย่ วบิน เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 6.6
โดยเป็ นเทีย่ วบินของสายการบินต้นทุนต่ า จานวน 371,163 เทีย่ วบิน เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 12.5
และมี ผูโ้ ดยสารเข้า - ออก (Passengers Movement) ท่าอากาศยานทัง้ หมด จานวน 116.08 ล้านคน เติบโตจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ 6.2 เป็ นผู้โดยสารจากสายการบินต้นทุนต่ า จานวน 57.4 ล้านคน เติบโตจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 12.3 ในขณะทีอ่ ตั ราการเติบโตของสายการบินทีใ่ ห้บริการเต็มรูปแบบ (Full Services Carriers)
อยู่ในระดับที่ต่า โดยมีอตั ราการเติบโตของผู้โดยสารเข้า - ออก (Passengers Movement) ท่าอากาศยานของบริษัท
ท่าอากาศยานฯ เพียงร้อยละ 0.8 และอัตราการเติบโตของจานวนอากาศยานเข้า-ออก (Aircrafts Movement) ร้อยละ 1.3
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่าทีส่ งู ขึน้ มากในภูมภิ าคนี้ ซึง่ สายการบินต้นทุนต่าส่วนใหญ่ ทาการบิน
ด้วยเครื่องบินลาตัวแคบ พิสยั ใกล้ และมีกลยุทธ์มุ่งเน้นตลาด ASEAN จีน และอินเดีย อาทิ สายการบินไทยแอร์เอเซีย
ไทยไลออนแอร์ นกแอร์ ไทยเวียดเจ็ต นิวเจนแอร์ไลน์ ซึง่ เป็ นตลาดเดียวกันกับสายการบินไทยสมายล์ ทาให้สายการบิน
ไทยสมายล์ตอ้ งเผชิญกับการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ า โดยเฉพาะในตลาดภายในประเทศ ทีส่ ายการบินต้นทุนต่ ามี
ส่วนแบ่งทางการตลาด ประมาณ ร้อยละ 70 ในปี 2560 (ข้อมูลจากสานักงานการบินพลเรือน) ซึง่ ส่งผลต่อรายได้ต่อหน่วย
(Passenger Yield) และอัตราการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) ของเส้นทางภายในประเทศไทยของไทยสมายล์
รวมทัง้ เส้นทางบินระหว่างประเทศมีสายการบิ นต้นทุนต่ าบินในเส้นทางเดียวกัน ก็มีการแข่งขันด้านราคาเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยงั มีการแข่งขันจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทีม่ ตี าแหน่งทางการตลาดใกล้เคียงกับ ไทยสมายล์ และสายการ
บินต่างประเทศอื่นๆ อีกด้วย
อย่างไรก็ตามสายการบินไทยสมายล์ ได้มกี ารพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ดยี งิ่ ขึน้
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย เช่น มีเมนูอาหารพิเศษสาหรับเทศกาลต่างๆ มีการปรับปรุงห้องรับรอง
พิเศษ (Lounge) การพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ซึง่ ทาให้สายการบินไทยสมายล์ได้รบั
รางวัล จาก TripAdvisor ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ดา้ นการท่องเทีย่ วชื่อดังของโลกทีม่ ฐี านผูใ้ ช้งาน กว่า 350 ล้านคนทัวโลก
่
ในปี 2561
(TripAdvisor Travelers’Choice Awards for Airlines 2018) ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 ได้แก่รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มอันดับ 1
ของประเทศไทย รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มในเอเซีย และรางวัลสายการบินยอดเยีย่ มชัน้ ประหยัดในเอเซีย
นอกจากนี้ในปี 2561 ธุรกิจการท่องเทีย่ วของประเทศไทย ยังได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์เรือนักท่องเทีย่ วจีน
ล่มทีจ่ งั หวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเทีย่ วชาวจีนตัง้ แต่ช่วง กรกฏาคม 2561 – ตุลาคม 2561
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนประมาณ ร้อยละ 11.4 (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา) ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าว
ส่งผลกระทบต่อจานวนผูโ้ ดยสารในเทีย่ วบินของไทยสมายล์ทท่ี าการบินไปกลับ เมืองต่างๆของประเทศจีน ได้แก่เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เจิง้ โจว กรุงเทพฯ-ฉงชิง่ และกรุงเทพฯ-ฉางซา
2.3
2.3.1

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ
แผนฝูงบิ น
บริษทั ฯ มีแผนการลงทุนหลักในระยะเวลา 8 ปี (ปี 2562 - 2569) คือการจัดหาเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน จานวน
38 ลา (ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัด หาเครื่อ งบิน ใหม่ที่ไ ด้ร บั การอนุ ม ตั ิ จากคณะรัฐมนตรีแ ล้ว ตามแผนยุท ธศาสตร์ ปี
2562-2570) โดยเป็ นการจัดหาเครื่องบินใหม่สาหรับรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และทดแทนการปลดระวางเครื่องบินที่
มีอายุการใช้งานนาน จานวน 31 ลา ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพฝูงบิน และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายละเอียดแผนฝูงบินดังนี้ (ข้อมูลตามโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2569 Fleet Plan ณ วันที่ 7 มกราคม 2562)
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เครือ่ งบิ นที่จดั หา
-

B777-300ER

- ลาตัวกว้างพิสยั กลาง
- ลาตัวแคบพิสยั ใกล้

รวม

ปี
2562
-

ปี
2563
3*
3*

ปี
2564
1
6
7

ปี
2565
1
7
8

ปี
2566
1
1111
4
111
5

ปี
2567
-

ปี
2568
4
2
6

5
5

ปี
รวม 8 ปี
2569 (2562 -2569)
3
5
12
2
26
7
38

หมายเหตุ: * เครื่องบินเช่าดาเนินการระยะสัน้ ไม่นบั รวมอยู่ในจานวนทีจ่ ดั หาใหม่

2.3.2

กาลังการผลิ ตและปริมาณการผลิ ตที่ เกี่ยวข้องกับการบิ น
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

-

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

(ลา)

103

100

95

-

จุดหมายปลายทาง (ไม่รวม
กรุงเทพฯ)
(Number of Destinations)

(จุดบิน)

80

82

78

-

ระยะทางบิน
(Kilometers Flown)

(พันกม.)

289,885

273,078

263,345

-

จานวนการลงของเครื่องบิน
(Number of Landings)

(ครัง้ )

111,664

117,891

115,733

-

จานวนชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(Flight Hours)

(ชัวโมง/ปี
่
)

423,209

409,024

388,727

-

ชัวโมงการใช้
่
เครื่องบินโดยเฉลีย่
(Aircraft Utilization)

(ชัวโมง/วั
่
น)

12.0

12.0

11.5

การขนส่งผูโ้ ดยสาร
-

ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(Available Seats Kilometer)

(ล้านทีน่ ง-กม.)
ั่

93,131

90,498

85,042

-

ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ล้านคน-กม.)

72,315

71,634

62,442

77.6

79.2

73.4

(Revenue Passenger
Kilometer)
-

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(Cabin Factor)

(ร้อยละ)
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ปี 2561
-

จานวนผูโ้ ดยสาร
(Number of Passengers)

(พันคน)

-

รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Passenger Yield)

ปี 2560

ปี 2559

24,319

24,562

22,262

(บาท/คน-กม.)

2.19

2.17

2.35

การขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์
-

ปริมาณการผลิตพัสดุภณ
ั ฑ์ (1)
(Available Dead Load TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

4,054

3,832

3,591

-

ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(Revenue Freight TonKilometer)

(ล้านตัน-กม.)

2,465

2,377

2,132

-

อัตราการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์

(ร้อยละ)

60.8

62.0

59.4

น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(Cargo Carried)

(พันกก.)

685,244

654,915

589,829

- รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อ
หน่วย (Freight Yield)

(บาท/ตัน-กม.)

8.51

7.98

8.18

(ล้านตัน-กม.)

13,397

12,982

12,103

(ล้านตัน-กม.)

9,788

9,631

8,451

(ร้อยละ)

73.1

74.2

69.8

(บาท/ตัน-กม.)

18.41

18.21

19.55

(Freight Load Factor)
-

การขนส่งรวมทัง้ ระบบ
-

ปริมาณการผลิต
(Available Ton-Kilometer)
- ปริมาณการขนส่ง (1)
(Revenue Ton-Kilometer)
- อัตราส่วนการบรรทุก
(Load Factor)
- รายได้รวมทัง้ ระบบเฉลีย่ ต่อ
หน่วย (System-Wide Yield)
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2.3.3

โครงสร้างค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานและปัจจัยการผลิ ตที่สาคัญ

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

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

งบการเงิ นเฉพาะบริษทั ฯ
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

- ค่าน้ามันเครื่องบิน

56,262

29.1

47,191

26.8

43,431

26.2

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

29,958

15.5

29,126

16.5

29,071

17.6

-

-

-

-

427

0.2

20,888

10.8

21,299

12.1

20,187

12.2

5,142

2.7

5,224

3.0

5,092

3.1

- ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน

18,482

9.6

16,245

9.2

14,982

9.0

- ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

19,026

9.8

16,996

9.6

17,969

10.9

- ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่

14,605

7.6

10,641

6.0

8,587

5.2

- ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป

8,581

4.4

8,560

4.9

7,811

4.7

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา

9,841

5.1

10,438

5.9

8,873

5.4

511

0.3

452

0.3

510

0.3

9,820

5.1

10,060

5.7

8,538

5.2

193,116

100.0

176,232

100.0

165,478

100.0

- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามโครงการ
- ค่าบริการการบิน
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ

- 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
บริษทั ฯ จัดซือ้ น้ามันเครื่องบินโดยใช้ราคาอ้างอิงเป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ต้นทุนค่าน้ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ
ในปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และในปี 2561 คิดเป็ นร้อยละ 29
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บริษัทฯ ได้ดาเนินการจัดซื้อน้ามัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ามันในทุกสถานีท่บี ริษัทฯ ให้บริการการบิน โดย
บริษทั ฯ ส่งหนังสือเชิญถึงผูจ้ าหน่ ายน้ามันทุกบริษทั ณ สถานีนนั ้ ๆ ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั ข้อเสนอราคาจากผูจ้ าหน่ายน้ามัน
เครื่องบินและได้ดาเนินการเจรจาต่อรองจนเป็ นที่สน้ิ สุด บริษัทฯ จึงจะตกลงทาสัญญา 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 ในบางสถานีเป็ นครัง้ คราว หากเห็นว่าบริษทั ฯ จะสามารถซือ้ น้ามันฯ
ได้ในราคาทีต่ ่าลงและ/หรือเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
สาหรับ ปี 2561 นัน้ บริษัทฯ ได้ซื้อน้ ามัน เครื่องบินจากผู้จาหน่ ายน้ า มันในประเทศไทยเป็ น ส่วนใหญ่สาหรับ
ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ และจัดซื้อจากผู้จาหน่ ายน้ า มันฯ ภายนอกประเทศไทยสาหรับปริมาณความ
ต้องการใช้ภายนอกประเทศไทย ในการซือ้ น้ามันเครื่องบิน บริษทั ฯ มิได้พจิ ารณาเฉพาะด้านราคาเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความมันคงในการจั
่
ดส่งน้ามันและความจาเป็ นในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผูจ้ าหน่ายด้วย หากแต่ ในบางประเทศ
เช่น ประเทศศรีลงั กา บังคลาเทศ จีน ลาว และพม่า บริษทั ฯ จะต้องซือ้ น้ามัน เครื่องบินจากผูจ้ าหน่ ายน้ามันทีด่ าเนินธุรกิจ
ลักษณะผูกขาดและมีเพียงรายเดียวในประเทศเท่านัน้
บริษทั ฯ ซือ้ น้ามันเครื่องบินจากผูจ้ าหน่ายน้ามันในประเทศไทย ได้แก่ บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
บริษทั ปตท. น้ ามันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) บริษทั เชฟรอน (ไทย) จากัด บริษทั ExxonMobil Aviation บริษัท
เชลล์แห่งประเทศไทย จากัด บริษทั สิงคโปร์ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) และบริษทั ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จากัด (มหาชน) โดย
บริษทั ฯ เชื่อว่าในกรณีทผ่ี จู้ าหน่ายรายใดประสบกับปั ญหาไม่สามารถจัดหาน้ามันให้แก่บริษทั ฯ ได้ ผูจ้ าหน่ ายน้ ามันรายอื่น
จะสามารถจัดหาน้ามันทดแทนตามความต้องการของบริษทั ฯ ได้
บริษทั ฯ ใช้บริการจัดส่งและเติมน้ ามัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ซึ่ง เป็ น บริ ษัท 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 2561 บริษัทฯ ได้ซ้อื น้ า มันเครื่องบินเพื่อการส่งมอบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ จากบริษัท บางจาก
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) คิดเป็ นร้อยละ 40.9 ของปริมาณความต้องการน้ ามันเครื่องบินของบริษทั ฯ และจากการที่
บริษัท บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ไม่ได้เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั บริการเชื้อเพลิ งการบินกรุงเทพ 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 ระสิท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยวาง
แผนการบิ น และการบรรทุ ก ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ การทาความสะอาดลาตัวเครื่องและเครื่องยนต์ ตลอดจน
ควบคุมปริมาณสารองน้ามันเครื่องบินสาหรับแต่ละเทีย่ วบิน และการทาธุรกรรมป้ องกันความเสีย่ งราคาน้ ามันเครื่องบินใน
ปริมาณทีม่ ากขึน้
เนื่องจากน้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นวัตถุดบิ ทีส่ าคัญในการดาเนินธุรกิจขนส่งทางอากาศ บริษทั ฯ ได้จดั ทาการประกั น
ความเสีย่ งราคาน้ า มัน โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ ลดความผัน ผวนของต้น ทุน ด้า นน้ า มัน อากาศยาน และเพื่อ ให้ผ ล
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แบบ 56-1

กิจการขนส่ งผู้โดยสาร
ประกอบการของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายและเป็ นการปกป้ องมูลค่าของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ 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 ของปริมาณการใช้ในรอบหนึ่ งปี 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 ให้เหมาะสมต่อ สภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา 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 ามันเครื่องบินที่มกี าร
เปลีย่ นแปลง
2.3.5

การจัดหาประกันภัย

เพื่อลดผลกระทบในกรณีหากเกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสียจากอุบตั เิ หตุและภัยอื่นๆ รอบด้านที่
อาจเกิดขึน้ ได้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารประกันภัยเครื่องบิน อะไหล่ และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย การประกันภัยทรัพย์สนิ
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมส่วนควบ การประกันภัยบุคลากร การประกันภัยความรับผิดชดใช้ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่น เพื่อให้บริษทั ฯ และผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความคุ้ม ครองครอบคลุมกว้างขวางและ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษทั ฯ ทาประกันภัยตรงกับบริษทั ประกันภัยในประเทศภายใต้กฎหมายไทย และบริษทั
ประกันภัยดังกล่าวได้จดั ทาประกันภัยต่อเพื่อกระจายความเสีย่ งกับบริษทั รับประกันภัยในต่างประเทศ
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยในปี 2561 ประมาณ 510.93 ล้านบาท คิดเป็ น 0.26% ของค่าใช้จ่ายจาก
การดาเนินงานทัง้ หมด ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยส่วนใหญ่ประมาณ 85% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยเครื่องบิน
อะไหล่และการรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย (ความคุม้ ครองวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2561) อ้างอิงจากมูลค่า
ฝูงบินโดยเฉลีย่ (Average Fleet Value) ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ประมาณ 11,870 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยที่เหลืออีกประมาณ 15% เป็ นค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการ
ประกันภัยเครื่องบิน
จากการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทีผ่ ่านมาตลาดรับประกันภัยเครื่องบิน ได้รบั ผลกระทบจากการสูญเสียสะสม
จากอุบตั ิเหตุครัง้ ใหญ่ในช่วงหลายปี ท่ผี ่านมา เช่นกรณี MH370 และ MH17 เป็ นต้น รวมถึง ค่าสินไหมที่เกิดจากความ
เสียหายรายย่อย (Attritional Losses) ยังคงเกิดขึน้ อยู่บ่อยครัง้ และเป็ นมูลค่าความเสียหายทีค่ ่อนข้างสูง อีกทัง้ ยังเป็ นความ
เสียหายที่เป็ นตัวลดทอนกาไรของผูร้ บั ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดประกันภัยประเภทอื่นๆ ในภาพรวมไม่
เพียงเฉพาะตลาดรับประกันภัยเครื่องบินยังได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากความสูญเสียสะสมทีเ่ กิดจากภัยพิบตั อิ ่ืนๆ เช่น
พายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว เป็ นต้น ความสูญเสียดังกล่าวทาให้ผรู้ บั ประกันภัยจานวนมากต้องประสบภาวะขาดทุน และ
ต้องการทีจ่ ะปรับเพิม่ ค่าเบีย้ ประกันภัยในตลาดประกันภัยทุกประเภทรวมทัง้ ประกันภัยเครื่องบิน ซึง่ จะมีผลกระทบถึงเบีย้
ประกันภัยสาหรับสายการบิน รวมถึงเบีย้ ประกันภัยของบริษทั ฯ ด้วยเช่นกัน
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กิจการขนส่ งสินค้ า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์
ก) กิ จการขนส่งทางอากาศ
2.1

(2) กิ จการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลการบริการพาณิ ชย์สินค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

การบริการขนส่งสิ นค้า พัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณี ยภัณฑ์

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

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

4,054

3,832

3,591

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

2,465

2,377

2,132

22,340

20,272

18,579

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

8.51

7.98

8.18

อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (%) (1)

60.8

62.0

59.4

รายได้ค่าระวางขนส่ง (ล้านบาท) (2)

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

นอกจากบริการรับส่งสินค้าทัวไป
่ และไปรษณียต์ ามปกติแล้ว ยังมีบริการเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
Premium Products คือ สิน ค้า ที่ต้ อ งได้ร ับ การดูแ ลเป็ น พิเ ศษ ภายใต้ห ลัก ประกัน ในการขนส่ง สิน ค้า ตาม
กาหนดเวลา ได้แก่
1. TGX หรือ TG Force คือ บริการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน โดยการรับประกันการขนส่งระหว่างสนามบินต้นทาง
และปลายทาง ตามเทีย่ วบินทีก่ าหนด
2. TGF หรือ TG Fresh คือ บริการการขนส่งทีอ่ อกแบบมาเพื่อสินค้าของสดทีอ่ อกจากรุงเทพโดยเฉพาะ
Temperature Controlled Products คือ สินค้าทีต่ ้องการการควบคุมอุณหภูมติ ลอดห่วงโซ่การขนส่ง เพื่อรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดจากผูส้ ง่ จนไปถึงมือผูร้ บั เช่น TGC หรือ TG Cool & Carry คือ บริการ
ขนส่งสินค้าทีต่ ้องการการควบคุมอุณหภูมอิ ย่างทัวถึ
่ ง และสม่าเสมอตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็ นไป
ตามข้อกาหนดของผูร้ บั รวมถึงรักษาความสดจนถึงมือผูร้ บั อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารสด ผลิตภัณฑ์ผกั ผลไม้สด ผลิตภัณฑ์นม
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชสาอาง และยาทีไ่ ม่ตอ้ งการการดูแลอย่างเข้มงวด เป็ นต้น
นอกจากนี้ทางฝ่ ายฯ ยังมีบริการขนส่งสินค้าพิเศษต่างๆ อาทิ สัตว์ หรือสิง่ มีชวี ติ ประเภทต่ างๆ สินค้าอันตราย
สินค้ามีค่า สินค้าของสด สินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่ มีน้าหนักมาก เช่น เครื่องจักร เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า หรือรถยนต์ เป็ นต้น
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กิจการขนส่ งสินค้ า พัสดุภณ
ั ฑ์ และไปรษณียภัณฑ์
2.2

การตลาดและการแข่งขันของการบริการขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์

บริษทั ฯ เน้นการตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับความต้องการในการขนส่งในแต่ละเส้นทาง และบริหารพืน้ ทีร่ ะวางใต้ท้ อง
เครื่องบินให้เกิดรายได้สงู สุด ทัง้ เส้นทางการบินของบริษทั และเครือข่าย รวมถึงเส้นทางรถบรรทุก บริษทั ฯยังคงมีนโยบาย
ร่วมเป็ นพันธมิตรในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ โดยใช้สายการบินพันธมิตรและบริษัท Charter
Freighters ต่างๆเพื่อเสริมพืน้ ทีร่ ะวางในจุดทีก่ ารขนส่งหนาแน่น นอกจากนี้มแี ผนการรองรับ ธุรกิจ e-commerce ทีย่ งั คงมี
การเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการขยายพืน้ ทีค่ ลังทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
การขนส่ง และการให้บริการในการขนส่งสินค้าทางอากาศยังคงมีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ใหม่ๆ จากสายการบินอื่นๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน อันอาจจะก่อให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ย่อมส่งผลกระทบต่ อการผลิต และรวมถึงภาคการผลิตลาดับถัดไปได้ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัย
ภายนอกทีส่ าคัญ คือ ราคาน้ ามันทีผ่ นั ผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการเมืองระหว่างประเทศทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตและราคาน้ามันทีร่ ุนแรงและยืดเยือ้ ต่อไปได้
บริษทั ฯ ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลก และให้ทนั กับสภาวการณ์ในปั จจุบนั และจะต้องปรับปรุงบริการทีเ่ ดิม
มีอยู่แล้วให้ดขี น้ึ สะดวก รวดเร็วต่อการใช้บริการของลูกค้า และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทดั เทียม หรือดีกว่าของ
คู่แข่ง เพื่อเสริมจุดเด่น และลดจุดด้อย เพิม่ ความแข็งแกร่ง อย่างยังยื
่ นต่อไป
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ข) หน่ วยธุรกิ จ
บริษัทฯ ดาเนินกิจการที่เ กี่ยวเนื่อ งโดยตรงกับการขนส่งโดยจัดตัง้ เป็ นหน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วยการบริการ
คลังสินค้าและการจัดการขนส่ง การบริการลูกค้าภาคพืน้ การบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพืน้ และครัวการบิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ข) หน่ วยธุรกิ จ

1. ธุรกิ จการบริการคลังสิ นค้า

ฝ่ ายปฏิบ ตั ิก ารคลัง สิน ค้า ได้ดาเนิน งานปรับ ปรุง กระบวนการทางานภายในให้ก ระชับ อย่า งต่อ เนื่ อ ง เป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ทผ่ี ่านมา โดยใช้การจัดการแบบ Lean Management เข้ามาดาเนินการ ซึง่ ประสบความสาเร็จในเรื่องการ
สร้างการรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงให้กบั พนักงานโดยทั ่วกันแล้วนัน้ ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า ยังได้มกี ารปรับปรุงพัฒนาเพิม่
ขีดความสามารถของคลัง สิน ค้า ให้สามารถรองรับ ปริม าณสิน ค้า ที่เ พิ่ม ขึ้น อีก ทัง้ ได้ศ ึก ษา ผลกระทบและโอกา สจาก
ธุร กิจ E-commerce และมีโครงการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ Big data, IOT (Internet of Things) เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ
ของคลังสินค้า มุ่งสู่การเป็ น Smart Warehouse และยกมาตรฐานการให้บริการคลังสินค้าสู่ระดับ Top World Class โดยมี
กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการแล้วเสร็จและต่อเนื่องในปี 2562 ดังนี้
การเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยในคลังสินค้า โดยการนา Height Racking มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพพืน้ ทีจ่ ดั เก็บเชิงสูง การ
พัฒนาระบบ Software ใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ Automatic Storage and Retrieval System (AS/RS) และ Elevated
transfer Vehicles (ETV) และการจัดการคลังสินค้าให้เป็ นระบบปิ ดซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้ าหมายให้เป็ น Cargo
Terminal ระบบปิ ดตามมาตรฐานสากล รวมถึงการจัดการสินค้าขาเข้า และขาออกบน Workstation ทัง้ หมดตามมาตรฐาน
ของ IATA ภายในปี 2564
การวางแผนการจัดการแรงงานในอนาคตโดยใช้งานจ้างเหมาบริการ เพื่อดาเนินงานในกิจกรรมทีไ่ ม่ใช่งานหลัก
ลดต้น ทุน ระยะยาว และแก้ปั ญ หาบุค ลากรขาดแคลนในอนาคต อีก ทัง้ โครงการสร้า งคนรุ่น ใหม่ข องฝ่ ายปฏิบ ตั กิ าร
คลังสินค้า ได้สรรหาบุคลากรทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั ทีม่ ศี กั ยภาพนามาอบรม พัฒนาทักษะ ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ การบริหารงาน
และอื่นๆ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดในอนาคต รวมทัง้ สามารถสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กบั บริษทั ฯ
การจัดตัง้ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Cargo Contact Center : CCC) สามารถติดต่อได้ท่ี หมายเลขโทรศัพท์ 02-137-4200
เป็ นการเพิม่ คุณภาพการบริการลูกค้า รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ให้บริการข้อมูลข่าวสารและแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นการ
สร้างคุณค่าเพิม่ ในการให้บริการ นาไปสู่การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมันในการให้
่
บริการ
ของ THAI Cargo
การเพิม่ ความร่วมมือกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อดาเนินกิจกรรมใหม่ๆในเขต Free Zone เช่น การ
ให้บริการลากจูง สินค้าจากคลังสินค้า TG และ BFS ไปส่งยังคลังสินค้าเพิม่ มูลค่า (VAA) ของลูกค้าภายในเขต Free Zone
และยังมีแผนจะให้บริการ BUP Service (การส่งมอบทัง้ ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร) ร่วมกับการท่าอากาศ
ยานแห่งประเทศไทย อีกด้วย
ทัง้ หมดนี้เป็ นการยกระดับมาตรฐานการทางาน เพื่อปรับตัวรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี เชื่อมโยงระบบ
อัตโนมัตเิ พื่อยกระดับการให้บริการสู่ระดับ World Class รองรับการขยายของสนามบินเฟส 2 และการสร้างโอกาสลงทุนใน
การทาธุรกิจใหม่ๆ
ในด้านเทคโนโลยี ปี 2561 ได้มกี ารพัฒนา Warehouse Application มาใช้ร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Tablet) เพื่อนามาใช้ปฏิบตั งิ านในคลังสินค้าให้มคี วามทันสมัยและรวดเร็วยิง่ ขึน้ อีกทัง้ การนาเอาระบบนี้มาใช้จะช่วยลด
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ความความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานของพนัก งานได้ โดยการทางานของระบบนี้จะถูกพัฒนามาใช้แบบง่ายๆไม่ซบั ซ้อน
การบันทึกข้อมูลในระบบจะเป็ นแบบ real time จะไปต่อเชื่อมข้อมูลกับระบบ Tracking บน www.thaicargo.com ทาให้ลกู ค้า
สามารถดูสถานะของสินค้าได้ทนั ที
การพัฒนาระบบ Automatic Storage and Retrieval System (AS/RS) และ Elevated transfer Vehicles (ETV)
เป็ นแบบ Fully Automation ให้เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ CHORUS ซึง่ ทัง้ 2 ระบบนี้เป็ นระบบจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า จะทา
ให้คลังสินค้ามีระบบจัดเก็บทีส่ มบูรณ์อกี ทัง้ จะมีขอ้ มูลการจัดเก็บสินค้าที่เชื่อมต่อกับ Warehouse Application ในระบบ
CHORUS ได้ ในส่วนทีเ่ หลือจากการจัดเก็บใน ETV และ ASRS แล้ว ในชัน้ จัดเก็บสินค้าจะนาเอาระบบ Barcode เพื่อ
ต่อเชื่อมกับระบบ CHORUS อีกด้วย ประโยชน์ของการพัฒนาระบบให้กบั อุปกรณ์การจัดเก็บสินค้านี้ จะทาให้ง่ายต่อการ
บริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าต่างๆได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
การนาเอาระบบการรับส่งข้อมูลทางอิเ ล็กทรอนิกส์ผ่าน Cargo Community System (CCS) ซึง่ ทางบริษทั ฯ ได้
คัดเลือกบริษทั SITA CHAMP เป็ นตัวแทนในการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยจะเป็ นการเชื่อมข้อมูล การขนส่ง
สินค้าโดยตรงจากลูกค้าทัวโลกกั
่
บบริษทั การบินไทย ในการรับส่งข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ผ่าน Cargo Community System
(CCS) นี้ มีผลให้บริษทั ฯ จะได้ขอ้ มูลสินค้าทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นการลดกระบวนการทางานแบบ Manual ทาให้บริษทั
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการได้
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2.1

2. ธุรกิ จการบริการลูกค้าภาคพืน้

ลักษณะผลิ ตภัณฑ์ หรือบริการ

บริษัทฯ ได้เพิม่ ศักยภาพในการให้บริการลูกค้าภาคพื้นแบบเต็มรูปแบบ (Full Ground Handling) และสามารถ
ให้บริการครบทุกแบบของเครื่องบิน (All Aircraft Types) จากประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการให้บริการลูกค้าภาคพืน้
มากว่า 50 ปี นับแต่เริม่ ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็ นต้นมา แม้ว่าปั จจุบนั ได้ยา้ ยฐานการปฏิบตั งิ านมาอยู่ท่ี
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 ้ ใน ส่วนของบริษทั ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) ยกเว้นท่าอากาศยานกระบีท่ เ่ี ป็ นส่วนของกรมท่าอากาศยาน


ประเภทของการให้บริการ

บริการผูโ้ ดยสาร ประกอบด้วย บริการตรวจรับบัตรโดยสารทัง้ การให้บริการ ณ จุดบริการปกติและจุดให้บริการ
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Kiosk) เอกสารการเดินทาง หมายเลขทีน่ งั ่ อาหารพิเศษ และ/หรือบริการพิเศษในแต่ละรูปแบบ
การเดินทางหรือตามที่ได้สารองไว้ล่วงหน้า ตรวจสอบและบันทึกน้ าหนักสัมภาระของผูโ้ ดยสาร รวมถึงบริการผูโ้ ดยสาร
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 (กรณีเที่ยวบินขาเข้าของบริษัทการบินไทยล่าช้า) 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 หนึ่ ง และเคาน์เตอร์เช็คอิน
พิเศษสาหรับผู้โดยสารชัน้ ธุรกิจ สมาชิกแพลททินัม่ และสมาชิกบัตรทอง รวมทัง้ การบริการผู้โดยสารสูงอายุ ผู้พ ิก าร
ผู้ป่วยทีแ่ พทย์รบั รองการเดินทาง และผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ทเ่ี ดินทางลาพัง เป็ นต้น
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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 ข่งอีก 2 ราย โดยฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพื้นมีสายการบินลูกค้า 47 สายการบิน
เป็ นสัดส่วนอยู่รอ้ ยละ 35.7 บริษทั คู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่รอ้ ยละ 23.6 ส่วนสายการบินที่มกี ารบริการภาคพืน้ ด้วย
ตนเองมีสดั ส่วนอยู่รอ้ ยละ 40 เทีย่ วบินพิเศษอื่นๆ ร้อยละ 0.7 และสายการบินทีม่ กี ารบริการภาคพืน้ ด้วยตนเองซึง่ ถือเป็ น
เป้ าหมายทีบ่ ริษทั ฯ จะรุกเข้าไปเสนอให้บริการแก่สายการบินเหล่านี้ดว้ 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 ตามลาดับ
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 ท่าอากาศยานต่างๆ 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 ด้วยการว่าจ้างแรงงาน
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

2.1

3. ธุรกิ จการบริการอุปกรณ์ภาคพืน้

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 50 ปี
ในการให้บริการกับอากาศยานทุกประเภททัง้ อากาศยานของบริษทั ฯ และสายการบินลูกค้า
ประเภทของการให้บริการประกอบด้วย
1. การให้บริการขนถ่ายสัมภาระได้ทุกประเภทในรูปแบบของสัมภาระผูโ้ ดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทงั ้
เที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยการให้บริการดังกล่าวยังรวมถึงการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ท่ขี นส่งด้วยอากาศยานแบบ
เครื่องบินขนส่งสินค้า (Freighter)
2. การให้บริการบันไดสาหรับใช้ขน้ึ -ลง อากาศยาน การให้บริการขนส่งผูโ้ ดยสารจากอาคารผู้โดยสารไปยัง
อากาศยาน และ/หรือจากอากาศยานมายังอาคารผูโ้ ดยสาร ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร
VIP ด้วยรถโดยสารพิเศษทีม่ คี วามหรูหรา และทันสมัยเหมาะสมกับระดับของผูโ้ ดยสารแต่ละประเภทรวมถึงการให้บริการ
ผูโ้ ดยสารป่ วยหรือทุพลภาพ
3. การให้บ ริก ารอากาศยานด้ว ยอุป กรณ์จ่า ยกระแสไฟฟ้ า อุป กรณ์ช่ว ยติด เครื่อ งยนต์ข องอากาศยาน
อุปกรณ์สง่ ลมเย็นเพื่อช่วยปรับอุณหภูมภิ ายในห้องโดยสารของอากาศยาน การบริการขนถ่ายสิง่ ปฏิกลู จากอากาศยาน การ
บริการเติมน้าดื่มแก่อากาศยานด้วยมาตรฐานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (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 กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ทเี่ ป็ นการติดต่อจากโรคระบาด
การเตรียมรับสภาวะฉุ กเฉินเมื่ออากาศยานเกิดไฟไหม้ รวมถึงการย้ายฐานในกรณี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ม่สามารถ
ให้บริการได้ โดยการจัดทาเป็ นแผนป้ องกันและการฝึ กเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับเหตุฉุกเฉินร่วมกับบริษทั ท่าอากาศยาน
ไทยฯ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
นอกจากการให้บริการข้างต้นแล้ว ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ยังมีขดี ความสามารถในการซ่อมบารุงอุปกรณ์
บริการภาคพืน้ และตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสมั ภาระของผูโ้ ดยสาร (ULD/Unit Loading Devices) ซึง่ ผ่านการรับรองแหล่ง
ซ่อม ULD จากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
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การบริการของฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ ได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากการตรวจประเมินจาก ISAGO
และ IOSA (ตามมาตรฐานของสมาพันธ์ผู้ขนส่งทางอากาศนานาชาติ (IATA)) มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 และ
มาตรฐานด้านความมันคงการบิ
่
นจากการตรวจประเมินจากหน่ วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Transportation Security Administration, Department of Homeland Security: TSA) หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประเทศออสเตรเลีย (Office of Transport Security: OTS) ทาให้ลกู ค้ามันใจได้
่
ว่าการใช้บริการ
จากฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ จะได้รบั ความปลอดภัยตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในระดับสากลและมีความมันคง
่
ทางการบินสูงสุด
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 ้องใช้การบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ อาทิ การบริการเทีย่ วบินพิเศษ VVIP และ VIP โดยเครื่องบิน
กองทัพอากาศหรือการบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลา (Charter) เช่น การบริการเทีย่ วบินฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
เป็ นต้น ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ สามารถนาอุปกรณ์ภาคพืน้ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมหิ รือท่าอากาศยานข้างเคียงมา
ให้บริการได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

การบริการอุปกรณ์ภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมมิ คี ู่ แข่งอยู่ 1 ราย โดยฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นมีสายการ
บินลูกค้า 52 สายการบิน เป็ นสัดส่วนอยู่รอ้ ยละ 39.00 บริษัทคู่แข่งมีสดั ส่วนทางตลาดอยู่ร้อยละ 24.6 ส่วนสายการบิน
ที่มกี ารบริการภาคพื้นด้วยตนเองมีสดั ส่วนอยู่ร้อยละ 35.08 เที่ยวบินพิเศษอื่นๆ ร้อยละ 1.32 ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์
ภาคพื้นต้องมีศกั ยภาพในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่อง โดยการนาข้อมูลจาก
ลูกค้าทัง้ ข้อมูลด้านการร้องเรียน (Complaint) และข้อมูลด้านการวัดความพึงพอใจมาศึกษา วิเคราะห์และวางแผนการ
ทางานเพื่อให้ลูกค้าได้รบั การบริการจะเป็ นไปตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการอย่างสูงสุด
สาหรับการหาลูกค้าใหม่นัน้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้ใช้จุดแข็ง คือ การบริการจากพนักงานที่เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์โดยผ่านการฝึ กอบรมทีไ่ ด้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการมีหน่ วยงานควบคุมการบริการภาค พื้นที่มี
ขีด ความสามารถในการตัด สิน ใจ ทัง้ ในสถานการณ์ป กติแ ละสถานการณ์ฉุ ก เฉิน เพื่อ ให้ลูก ค้า เกิด ความมั ่นใจและ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
2.3

การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และการบริการ

ปั จจัยสาคัญในการให้บริการอุปกรณ์ภาคพืน้ คือ อุปกรณ์และแรงงาน ในด้านของอุปกรณ์ ฝ่ ายบริการภาคพื้ นได้
จัดทาโครงการวางแผนอุปกรณ์ภาคพืน้ (Ground Equipment Services Fleet Plan) เพื่อรองรับฝูงบินของบริษทั ฯ และสาย
การบินลูกค้าและเพื่อให้มอี ุปกรณ์ท่พี ร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการและทันสมัยอยู่เสมอโดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุ ป กรณ์ แ ละการซ่ อ มบ ารุ ง ต่ า ที่สุ ด ส่ ว นในด้ า นแรงงานนั น้ ได้ด าเนิ น การว่ า จ้า งแรงงานทัง้ แบบจัด จ้า งคนภายนอก
(Outsources) และแบบเหมางานบริการ (Out-job) โดยแรงงานจะได้รบั การอบรมภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิจากฝ่ าย
ฝึ กอบรมตามมาตรฐานของท่าอากาศยานและมาตรฐานสากลรวมทัง้ การพัฒนาแรงงานเดิมให้มขี ดี ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ได้หลากหลายประเภท (Multi Skill) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการอุปกรณ์และมีแรงงาน
เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานรวมถึงมีต้นทุนอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนัน้ ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นได้จดั
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ทีม งานวิศ วกรศึกษาวิเ คราะห์และจัด หาอุป กรณ์ที่ม ี เทคโนโลยีที่ท นั สมัย เหมาะกับพื้นที่ในการทางานและอากาศยาน
ทุกประเภท เช่น รถลากจูงขบวนสัมภาระแบบใช้ระบบไฟฟ้ า (Electric Towing Tractor) เป็ นรถที่ใช้ระบบไฟฟ้ าในการ
ขับเคลื่อนสาหรับลากจูงตู้สมั ภาระเป็ นการตอบสนองต่อโครงการ Green Airport ซึง่ ทาให้ประหยัดต้นทุนในการดาเนินการ
และรักษาสภาพแวดล้อมไปในคราวเดียวกัน
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ข) หน่ วยธุรกิ จ

4. ธุรกิ จครัวการบิ น

ครัวการบิน เป็ นหน่ วยธุรกิจหนึ่งที่สนับสนุ นธุรกิจของบริษัทฯ มีการพัฒนา และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยสามารถสร้างรายได้ และผลกาไรให้บริษัทฯ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงปี ทผ่ี ่ านมา ครัวการบินสามารถทากาไร
ได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท
ครัวการบิน มีฐานการปฏิบตั กิ าร 3 แห่ง ดังนี้
1. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัง้ อยู่ในเขตปลอดอากร บนพื้นที่ประมาณ 120,000 ตารางเมตร
ดาเนินการผลิตอาหาร เพื่อให้บริการแก่ผโู้ ดยสารในเทีย่ วบินระหว่างประเทศของบริษทั ฯ และสายการบินชัน้ นาอื่นๆ อีกกว่า
60 สายการบิน โดยในปี 2561 ครัวการบิน ได้ขยายสายการบินเพิม่ ขึน้ อีก 2 สายการบิน
2. ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 40,200 ตารางเมตร ดาเนินการผลิตอาหาร เพื่อ
ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของ บริษทั ฯ และผูโ้ ดยสารของสายการบินชัน้ นาอื่นๆ ทีท่ าการบินจาก ท่าอากาศ
ยานดอนเมือ ง นอกจากนี้ ยัง มีธุร กิจ ภาคพื้น อื่น ๆ อาทิ ธุร กิจ ภัต ตาคาร ณ ท่า อากาศยานนานาชาติ ในประเทศไทย
ธุรกิจ เบเกอรี่พฟั แอนด์พาย (Puff & Pie) ธุรกิจให้บริการจัดเลี้ยงทัง้ ใน และนอกสถานที่ ร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน
ธุรกิจการบริการอาหารในโรงพยาบาล และธุรกิจการบริการอาหารในห้องรับรองพิเศษของสายการบิน (Airline Lounge)
เป็ นต้น เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ครัวการบิน ได้พฒ
ั นา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และบรรจุภ ณ
ั ฑ์รูป แบบใหม่ๆ รวมถึง ยัง มีก ารขยายช่อ งทางการจัด จาหน่ า ยผลิต ภัณฑ์ โดยเป็ น พัน ธมิต รกับ องค์ก ร
ภาครัฐต่างๆ
3. ครัวการบิน ณ ท่ าอากาศยานกระบี่ มีพ้นื ที่ 1,200 ตารางเมตร ดาเนิน การผลิตอาหาร เพื่อให้บริการแก่
ผูโ้ ดยสารเทีย่ วบินภายในประเทศของบริษทั ฯ และสายการบินชัน้ นาอื่นๆ และสายการบินเช่าเหมาลาจากยุโรป
ครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ เป็ น ผูน้ าในการผลิต อาหารให้แก่ สายการบินทีอ่ อกจากสนามบิน
สุว รรณภูม ิ มากกว่า 82,500 เทีย่ วบิน ต่อ ปี ผลิต อาหารเฉลีย่ มากกว่า 75,000 ชุด ต่อ วัน มีส ดั ส่ว นการซือ้ วัต ถุด บิ
ภายในประเทศ ร้อยละ 79 และนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ร้อยละ 21
กระบวนการผลิตอาหาร และการให้บริการของ ครัวการบิน ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานสากล ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับ
จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย ระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001 :
2015) ระบบการประกันความปลอดภัยของอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Points : HACCP) ระบบการ
จัดการสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices : GMP) โดยได้บรู ณาการทัง้ สามระบบข้างต้นเป็ น
ระบบ QHS (Quality-Hygiene-Safety) นอกจากนี้ ครัวการบิน ยังได้รบั การรับรองระบบการผลิตอาหารฮาลาล (HALAL &
HAL-Q) ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
จากประสบการณ์กว่า 50 ปี และการได้รบั การรับรองฯ ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการได้รบั ความไว้วางใจจาก
ลูกค้า ส่งผลให้ ครัวการบิน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล สายการบินยอดเยีย่ มอันดับหนึ่ง จาก Skytrax
ประเภทการให้บริการอาหารบนเครื่องบินชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ มใน ปี 2017 และ 2018 (Best Economy Class Onboard
Catering) สายการบิน EVA Air (BR) จากประเทศไต้หวัน ได้มอบรางวัล 2017 Excellent Catering Service Award
สายการบิน China Eastern Airlines (MU) ได้มอบรางวัล Honorable Award for Excellent Service 2017 รวมถึงในปี 2017
ได้รบั รางวัลชนะเลิศสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยีย่ ม ประจาปี 2017 (Best Inflight Food 2017) จาก
IFSA Compass Awards รางวัล Bronze Medal “Sky Delight Awards 2017” จากงาน Sky Service Forum 2017 และได้
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รางวัล Best Catering Award 2018 จากสายการบิน Air China (CA) รวมถึงได้รบั มอบเกียรติบตั ร Thai Select จาก
กระทรวงพาณิชย์ และได้รบั รางวัลผูป้ ระกอบการดีเยีย่ ม ประจาปี 2017 จาก บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และ
ได้เป็ นองค์กรรับรองคุณวุฒวิ ชิ าชีพ สาขา ผูป้ ระกอบอาหารไทย ขนมอบ เบเกอรี่ และการโรงแรม จากสถาบันรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ สานักนายก โดยปี 2016 รับรองวิชาชีพได้ 90 คน ปี 2017 รับรองได้ 147 คน และ ปี 2018 รับรองได้ 297 คน
รางวัลระดับนานาชาติเหล่านี้ เป็ นเครื่องยืนยันคุณภาพ และการบริการของครัวการบิน ซึง่ นับเป็ นความภาคภูมใิ จของ ฝ่ าย
ครัวการบิน เป็ นอย่างยิง่
สภาวะเศรษฐกิจ ทีผ่ ่านมา มีผลกระทบต่อ ครัวการบิน โดยเฉพาะต้นทุนสินค้า และราคาวัตถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่
ด้วยความมุ่งมันของฝ่
่
ายบริหารและพนักงาน ทีพ่ ยายามบริหารจัดการ ปรับกลยุทธ์ในด้านต่างๆ อาทิ การขยายฐานลูกค้า
การขยายฐานการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติอาหารไทยแท้ การขยายสาขาธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ พฟั แอนด์พาย
(Puff & Pie) การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เพื่อลดต้นทุนในการดาเนินการ การควบคุมการใช้พลังงานเพื่อลดค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า
รวมถึงการนาระบบ Lean Management มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบตั งิ านต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียของวัตถุดบิ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลดลง ผลจากการปรับโครงสร้างต้นทุนให้เหมาะสมต่อการแข่งขัน ทาให้ ครัวการบิน สามารถ
สร้างผลกาไรมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง และยังยื
่ นตลอดไป
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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 ที่มกี ารจอดแวะ (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 นู ย์ซ่อมอากาศยานฐานปฏิบตั กิ ารดอนเมือง อู่ตะเภา และสุวรรณภูมิ
การดาเนินการซ่อมบารุงอากาศยานของฝ่ ายช่างในแต่ละงานตามทีก่ ล่าวข้างต้นนัน้ ฝ่ ายช่างต้องมีคุณสมบัตติ าม
หลักเกณฑ์และผ่านกระบวนการตรวจสอบจนได้รบั การรับรองขีดความสามารถจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (กพท.) และจากองค์กรควบคุม การบินต่ างๆ เช่น สานักงานบริหารการบินแห่ง ชาติของสหรัฐอเมริกา (Federal
Aviation Administration - FAA) และสานักงานความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety
Agency - EASA) เป็ นต้น
นอกจากงานหลักในการซ่อมบารุงอากาศยานแล้ว ฝ่ ายช่างยังให้บริการทาสีลาตัวอากาศยาน (Exterior Aircraft
Painting) ให้กบั สายการบินต่างๆ ทีท่ ่าอากาศยานดอนเมือง รวมทัง้ ให้บริการล้างทาความสะอาดลาตัว อากาศยานให้กบั
สายการบินต่างๆ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่า อากาศยานดอนเมือง เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั สายการบิน
อีกทัง้ ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานเชือ้ เพลิงและช่วยลดมลภาวะด้านสิง่ แวดล้อม
การซ่อมบารุงอากาศยานเป็ นภารกิจที่ต้องใช้เงินทุนสูงทัง้ ด้านบุคลากร พัสดุ โรงซ่อม อุปกรณ์ 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

กิ จบสนั
นการขนส่
ง
(1) 2.
ธุรกิธุจรสนั
สนุบนสนุ
การขนส่
ง (DO/OZ,
DN/S9/NA)

กิจการสนับสนุนการขนส่งประกอบด้วย บริการอานวยการบิน การจาหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน และการ
จาหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก
 การให้บริการอานวยการบิน (Dispatch Services) การให้บริการอานวยการบินเป็ นการให้บริการวางแผนการบิน
และจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของเส้นทางบิน พยากรณ์ อากาศ รวมทัง้ เอกสารการบินที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่
เทีย่ วบินของบริษทั ฯ และเทีย่ วบินของสายการบินลูกค้า ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบการบิน และข้อกาหนดตามที่
ระบุในสัญญา เพื่อให้เทีย่ วบินสามารถปฏิบตั กิ ารบินไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย
 การจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน (Sales on Board) ในปี 2561 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
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจการบินสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมันคง
่ บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสาคัญกับการ
บริหารความเสีย่ งทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างต่อเนื่องมาตัง้ แต่ปี 2546 เพื่อสร้างผลตอบแทนทีน่ ่ าพึงพอใจและความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุปัจจัยเสีย่ งและแนวทางการดาเนินการระยะสัน้ และระยะยาวในแผนวิสาหกิจ รวมถึง
การจัดการฝึ กอบรมเชิง ปฏิบ ัติก าร (Workshop) เรื่อ งการบริหารความเสี่ย งให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อ
สนับสนุนการปลูกฝั งการบริหารความเสีย่ งให้เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
อันประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ซึง่ มีกรรมการอิสระร่วมอยู่ดว้ ย และฝ่ ายบริหารกาหนดและทบทวนนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ พร้อมทัง้ กากับดูแล ติดตามประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าว เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผู้บริหารและพนักงานมีการระบุความเสี่ยง ประเมินและจัดลาดับความสาคัญ สาหรับวางมาตรการ
ป้ องกัน แก้ไข ควบคุม และจัดการปั จจัยความเสีย่ งทัง้ ในระดับองค์กรและระดับฝ่ ายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ และเป็ นระบบสอดคล้องกับ มาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission: COSO) ประกอบกับมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและคณะกรรมการบริษทั ฯ ในทุกไตรมาส
ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกฝ่ ายขององค์กรใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน
เพื่อป้ องกันผลกระทบหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความไม่แน่ นอน พร้อมกับสนับสนุ นให้การดาเนินแผน
ฟื้ นฟูกจิ การของบริษทั ฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ บริษทั ฯ จึงมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเข้ากับ
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 29.1 ของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ซึง่ ราคาน้ามันอากาศยานมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ
ได้มกี ารจัดทาประกันความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาน้ ามัน (Fuel Hedging) เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนด้าน
น้ ามันอากาศยาน โดยบริษทั ฯ มีนโยบายบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันอากาศยาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ มิใช่เป็ นการแสวงหากาไร แต่เป็ นการชะลอและลดผลกระทบต่อต้นทุนด้านน้ ามันฯ หากราคามีการปรับ ตัวสูงขึน้
สาหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงราคาน้ ามันฯ โดยบริษัทฯ ได้ประกันความเสีย่ งราคาน้ ามันฯ
ล่วงหน้าไว้ในสัดส่วนถัวเฉลีย่ ร้อยละ 45 ของปริมาณการใช้ ทัง้ นี้ระหว่างปี การดาเนินงานบริษัทฯ ได้มกี ารบริหารจัดการ
ปรับปรุงธุรกรรมประกันความเสีย่ งราคาน้ามันฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ามันโลกอย่างใกล้ชดิ
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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 61 ของรายได้รวม
ทัง้ หมด บริษทั ฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสีย่ งอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมี
การบริหารภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) คือ การจัดให้รายจ่ายเป็ นเงินสกุล
เดียวกับรายได้มากทีส่ ุด หลังจากนัน้ บริษทั ฯ บริหารกระแสเงินสดโดยจัดการแลกเปลีย่ นเงินคงเหลือในแต่ละสกุลเข้ามา
เป็ น เงิน สกุลเงินที่เ ป็ นค่า ใช้จ่า ยหลัก ของบริษัท ฯ เช่น ค่า ใช้จ่า ยน้ ามัน ค่า เช่าเครื่องบิน ค่า ใช้จ่า ยพนัก งาน และปรับ
โครงสร้างเงินกูใ้ นสกุลเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับสกุลเงินของเงินสดสุทธิจากการดาเนินการ (Net Operating Cash Flow)
พร้อมๆ กับลดความเสีย่ งของการมีหนี้เป็ นเงินสกุลต่างประเทศมากเกินไป โดยการมีหนี้สกุลบาทด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อลด
ความผันผวนของรายการผลกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในงบการเงิน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน
ได้แก่ Cross Currency Swap (CCS) ในช่วงทีต่ ลาดเงินเอือ้ อานวย และการแลกเปลีย่ นล่วงหน้า (Forward) สาหรับชาระ
ค่าใช้จ่าย และหนี้ทบ่ี ริษทั ฯ มีภาระผูกพันในอนาคต
โดยในปี 2561 บริษทั ฯ มีธุรกรรม CCS จานวนทัง้ สิน้ 25 รายการ แบ่งเป็ นการแปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้
สกุลยูโร (EUR) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 5 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 10
รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว 3 รายการ แปลงหนี้เงินบาท (THB) เป็ นหนี้
สกุลปอนด์สเตอร์ลงิ (GBP) อัตราดอกเบีย้ คงที่ 1 รายการ แปลงหนี้สกุลเงินยูโร (EUR) เป็ นหนี้สกุลเยน (JPY) อัตรา
ดอกเบีย้ คงที่ 2 รายการ และแปลงหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็ นหนี้เงินสวิสฟรังก์ (CHF) อัตราดอกเบีย้ คงที่ จานวน 4
รายการ โดยสัดส่วนเงินกูร้ ะยะยาวในสกุลหลักภายหลังจากการทา CCS เป็ นดังนี้ USD 5% EUR 32% JPY 21% GBP 1%
CHF 6% THB 35% ทัง้ นี้วงเงินคงเหลือของธุรกรรม CCS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 32,143.69 ล้านบาท
จะมีการชาระแลกเปลีย่ นเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นรายเดือน รายไตรมาส และทุกๆ 6 เดือน ซึง่ สัญญา จะทยอยสิน้ สุดตัง้ แต่
ปี 2562 ถึงปี 2575
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 2561
บริษทั ฯ มีสดั ส่วนของภาระหนี้สนิ ระยะยาวภายหลังการ Swap ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวต่ออัตราดอกเบีย้ คงทีเ่ ท่ากับร้อยละ
39 ต่อ 61 (ไม่รวมค่าเช่าเครื่องบินเพื่อการดาเนินงาน) ทัง้ นี้ หากอัตราดอกเบีย้ ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ 1 ต่อปี จะส่งผลให้บริษทั ฯ
มีภาระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 581 ล้านบาท
4. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิ จการบิ น
จากแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินทีย่ งั เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งผูโ้ ดยสารภายในภูมภิ าคเอเชีย และ
ปริมาณการสังซื
่ อ้ เครื่องบินสูงสุดของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกในอีก 20 ปี ขา้ งหน้า โดยเฉพาะเครื่องบินแบบทางเดินเดียว ซึง่
เป็ นเครื่องบินที่สายการบินต้นทุนต่ าใช้ทาการบิน แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันของสายการบินในภูมภิ าคนี้ยงั คงทวีความ
รุ น แรง นอกจากนี้ จ านวนผู้โ ดยสารระหว่ า งประเทศที่เ ดิน ทางเข้า ออกประเทศไทยมีเ พิ่ม มากขึ้น ทุ ก ปี โดยเฉพาะ
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นักท่องเทีย่ วชาวจีน และการเปิ ดเสรีการบินของประเทศ ซึง่ ทุกสายการบินเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ ทาให้ปริมาณการ
ผลิตผ่านเข้าและออกประเทศไทยยังคงมีจานวนมากขึ้น ทัง้ จากการแข่งขันจากสายการบินตะวันออกกลางที่ยงั มีอยู่ และ
การปรับกลยุทธ์ในหลายๆ รูปแบบของหลายๆ สายการบิน รวมถึง การเติบโตสูงอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ า ที่
เข้าออกประเทศไทย ซึง่ ได้พฒ
ั นารูปแบบการให้บริการจากแบบจุดบินต่อจุดบิน (point-to-point) ของสายการบินต้นทุนต่ า
มาเป็ นลักษณะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสายการบินภายในกลุ่ม และเพิม่ การให้บริการภายในภูมภิ าคมากขึน้
บริษัทฯ ได้กาหนดแนวทางตอบสนองการแข่ง ขัน ให้ม ีก ารเร่ง ทากาไรเพิ่ม จากรายได้ผู้โ ดยสารเชิง คุณภาพ
ทัง้ จากลูกค้าองค์กร การปรับปรุงการขายผ่าน Digital Marketing การบริหารรายได้และราคาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การตอบสนองการแข่งขันด้านราคาอย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการของตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพความร่วมมือ
กับสายการบินพันธมิตรให้เชื่อมต่อเส้นทางบินของบริษทั ฯ กับกลุ่มสายการบินพันธมิตรในการขยาย Network ไปจุดต่าง ๆ
ให้มากขึน้ การจัดการเส้นทางบินที่ไม่ทากาไร โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานของแต่ละเส้นทางบินอย่างใกล้ช ดิ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของจานวนที่นัง่ เสนอให้บริการและจานวนผู้โดยสารที่ใช้บริ การและปรับปรุงความถี่ของ
เทีย่ วบินให้เกิดประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิม่ แผนริเริม่ เชิงกลยุทธ์ท่จี ะสร้างกาไรจากการเร่งหารายได้เสริม (Ancillary Revenue)
จากผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกจุดบริการ การแสวงหาโอกาสจาก
ธุร กิจ สนับ สนุ น และลงทุน ในธุร กิจ ที่บ ริษัท ฯ มีค วามเชี่ย วชาญเพื่อ เพิ่ม รายได้จ ากกิจ การอื่น ให้ก บั บริษัท ฯ รวมทัง้
การพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มทีท่ นั สมัย เพื่อรองรับและสนับสนุ นการทาธุรกิจให้ทนั กับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว
5. ความเสี่ยงจากวิ กฤตการณ์ภายนอก และภัยธรรมชาติ
ธุรกิจสายการบินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย การบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศ
ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึง่ ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ จึงทาให้บริษทั ฯ
อาจได้รบั ผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อันเป็ นผลจากปั จจัยเสีย่ งจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย และความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ รวมถึงปั จจัยการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ ฯลฯ ซึง่ อาจส่งผลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ทนั ท่วงที จึงจัดตัง้
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะวิกฤต (Crisis Management Operation Center: CMOC) และคณะกรรมการบริหารภาวะวิกฤติ
(Crisis Management Committee: CMC) ติด ตามสถานการณ์ ต่ า งๆ อย่า งใกล้ช ิด โดยจะเข้า บริห ารจนกว่า
สถานการณ์ จะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมทัง้ ให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง การกาหนดมาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกัน รวมถึงการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสีย่ งและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบริษทั ฯ โดย บริษทั ฯ มี
การจัดทาการประเมิน เพื่อปรับปรุงความเสีย่ งทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงไปทุกปี และมีการประเมินปั จจัย และแนวโน้ม ต่างๆ ทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่คาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ เพื่อเป็ น
ข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ รองรับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป อาทิ การเปิ ดทาการบินสถานีใหม่
การพิจารณาความร่วมมือเทีย่ วบินรหัสร่วม (Codeshare) เป็ นต้น รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤต เพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ โดยจัดทาแผนเผชิญเหตุ ปรับปรุงคู่มอื การปฏิบตั งิ านเพื่อ รองรับสถานการณ์ ฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ
และประสานความร่วมมือกับพันธมิตรการบิน หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่ วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบูรณาการความร่วมมือเมื่อ เกิด วิก ฤตการณ์ ต่ า งๆ อีก ทัง้ เพื่อ ให้เ กิด ภาพลัก ษณ์ ที่ดี
แก่บริษัทฯ และเพิม่ ความมันใจในการเดิ
่
นทางของผูโ้ ดยสาร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการสื่อสารทีร่ วดเร็วทัน
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ต่อเหตุการณ์ และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Speedy Communications and Effective Public Relations)
ทาให้บ ริษ ทั ฯ สามารถบริห ารจัด การกรณีเ กิด ภัย ธรรมชาติแ ละโรคระบาด ในปี 2561 ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ เช่น
สถานการณ์ภูเขาไฟอากุง ทีเ่ กาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และภูเขาไฟมายอน ทีเ่ กาะลูซอน ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
สถานการณ์พายุไ ต้ฝ่ ุนมาเรีย ไต้ฝ่ ุนจ่า มี ไต้ฝ่ ุนเจบิ ไต้ฝุ่ นชงดารี ไต้ฝุ่ นกองเรย และไต้ฝ่ ุนมัง คุด สถานการณ์ โ รค
ระบาดไวรัส นิป าห์ ทีส่ าธารณรัฐอิน เดีย สร้า งความมั ่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย ของการบิน ไทยทีอ่ ยู่ใ นระดับ
มาตรฐานสากลและเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการบินไทยจะสามารถดารงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
6. ความเสี่ยงจากคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากร
บริษ ทั ฯ ดาเนิน กิจ การทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ ธุร กิจ การบิน แบบครบวงจร มีบุค ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้า น
หลากหลายสาขา ส่งผลต่อการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ คี วามแตกต่างกัน รวมทัง้ ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านยังไม่
สามารถกาหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานและของบริษทั ฯ และไม่เ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้
พนักงานขาดแรงจูงใจและอาจไม่สามารถผลักดันให้บรรลุเป้ าหมายของบริษทั ฯ ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ พยายามควบคุมจานวน
พนักงานมีการรับพนักงานใหม่เฉพาะตาแหน่ งงานทีส่ าคัญและมีความจาเป็ นเร่งด่วนทีส่ ่งผลกระทบต่อองค์กรทาให้บาง
หน่ วยงานมีจานวนพนักงานไม่เพียงพอและเกิดการขาดช่วงอายุของพนักงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มุ่งเสริมสร้างพนักงานให้มขี ดี ความสามารถ มีผลผลิตและมีความผูกพันต่อองค์กร โดยได้
ดาเนินการปรับ ปรุง ระบบการประเมินผลการปฏิบ ตั งิ านให้ม ปี ระสิท ธิภ าพ พัฒ นาศักยภาพผูบ้ ริห ารเพื่อ ขับ เคลื่อนผล
การดาเนินงานทางธุรกิจ บริหารจัดการพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูงและจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง และพัฒนาบุคลากรด้าน
การบริหารจัดการและจิตวิทยา (Soft Skill) และพัฒนาความรูใ้ นงานเฉพาะด้าน (Hard Skill) รวมทัง้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร THAI Spirit ทีม่ ุ่งเน้นวัฒนธรรมการทางานเชิงรุกและการทางานร่วมกันอย่างไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Proactive and
Trust Culture) เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานมีพฤติกรรมและการปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน อันจะนาไปสู่การเป็ นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
7. 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 ารให้เป็ น ไปตามคามั ่นสัญ ญาการส่งมอบทีใ่ ห้ไ ว้ก บั ลูก ค้า ซึง่ การประเมินมีท งั ้ การ
ประเมิน เชิง รุก จากการตรวจติด ตามคุณ ภาพการบริก ารให้เ ป็ น ไปตามคู่ม อื การปฏิบ ตั งิ าน ( Service Operation
Procedure) ด้ว ยการสุ่มตรวจการปฏิบตั ิงานแบบไม่แจ้ง (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 นเลิศด้านการบริการ
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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
8. 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
ภัย คุ ก คามไซเบอร์ (Cybersecurity Framework) โดยได้จ ัด ท าแผนการปรับ ปรุ ง การรับ มือ ภัย คุ ก คามไซเบอร์
(Cybersecurity Roadmap) ตามกรอบดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือ ซึ่งจะครอบคลุมทัง้ การป้ องกัน
(prevent) การตรวจจับ (detect) การรับมือ (response) และการกู้คนื ระบบ (recover) ปั จจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตาม Roadmap ที่วางไว้ โดยจะเร่งจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิการความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์ (Cybersecurity
Operation Center) และเตรียมความพร้อมให้กบั คณะทางานรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cybersecurity Incident
Response Team) เพื่อให้การเฝ้ าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันการณ์ สาหรับส่วนของมาตรการในการกู้คนื ระบบ บริษัทฯได้จ ดั ให้มเี ครื่องคอมพิวเตอร์สารองเพื่อทางานทดแทน
โดยออกแบบการกูค้ นื ตามระดับผลกระทบของระบบนัน้ ๆ ทีม่ ตี ่อธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการจัดให้มศี นู ย์คอมพิวเตอร์สอง
ศูนย์ทางานทดแทนกัน แต่เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ทงั ้ สองศูนย์ตงั ้ อยู่บนพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เพื่อลดความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้ทา
โครงการย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์หนึ่งออกไปตัง้ อยู่นอกพื้ นที่ ขณะนี้การดาเนินการอยู่ในขัน้ ตอนการพิจารณาจัดหาศูนย์
คอมพิวเตอร์แห่งใหม่
9. ความเสี่ยงจากกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จาเป็ นต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในการประกอบกิจกา ร
สายการบิน รวมทัง้ กฎระเบีย บอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ อ านาจการควบคุ ม ของบริษัท ฯ ดัง นัน้ หากมีก าร
เปลี่ยนแปลงการตีความของกฎระเบียบหรือการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และทาให้บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อาทิเช่น สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมายเกีย่ วกับการ
เก็บรักษาข้อมูลบุคคลซึง่ มีเชือ้ ชาติและถิน่ พานักถาวรในภาคพืน้ ยุโรป (EU) (General Data Protection Regulation :
GDPR) เพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สทิ ธิและเสรีภาพแก่เจ้าของข้อมูล และให้ทุกประเทศสมาชิก EU ใช้มาตรฐานการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกัน กฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2561 และมีบทลงโทษสาหรับ
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ธุรกิจทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามเป็ นค่าปรับซึง่ มีเพดานค่าปรับทีส่ งู ถึง 20 ล้านยูโรหรือ 4% ของรายได้ทงั ้ ปี ของบริษทั ฯ ขึน้ กับจานวน
ใดมากกว่า บริษทั ฯ ตระหนักถึงความเสีย่ งของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายดังกล่าว จึงได้จดั ตัง้ คณะทางานและผูร้ บั ผิดชอบ
เพื่อดาเนินการจัดทากระบวนการ รวมถึงปรับปรุงขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตาม GDPR กาหนด
10. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หรือการลงทุนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระทรวงการคลังและธนาคารออมสินถือหุน้ ในบริษทั ฯ ร้อยละ 53.16 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ จึงทาให้กระทรวงการคลังสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้เกือบทัง้ หมดไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องการแต่งตัง้ กรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมาย
หรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอได้

ส่วนที่ 1-3 หน้าที่ 6

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 2561

ประเภท

เครื่องบินและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องบินและเครื่องยนต์
เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

45,946.31
105,600.00

อุปกรณ์การบินหมุนเวียน

11,708.47

เครื่องมือ โรงซ่อมและอุปกรณ์

2,692.30

ทีด่ นิ อาคารและค่าปรับปรุง *

13,651.61

รวม
หมายเหตุ :

179,598.69
*

ไม่มภี าระผูกพัน

- เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ขายสานักงานขายของบริษทั ฯ ทีเ่ มือง
ซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย และแม่ฮอ่ งสอน และโอนกรรมสิทธิแล้
์ วเมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561
- เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ขายบ้านพักของบริษทั ฯ ทีเ่ มือง
โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก และโอนกรรมสิทธิแล้
์ วเมือ่ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ ขายสานักงานขายของบริษทั ฯ ทีเ่ มือง
มาดริดประเทศสเปน และโอนกรรมสิทธิแล้
์ วเมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ลักษณะสาคัญของสิ นทรัพย์หลัก
เครือ่ งบิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานจานวน 103 ลา และมีเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
และอยู่ระหว่างดาเนินการขายจานวน 21 ลา รวมเป็ นเครื่องบินทัง้ หมดจานวน 124 ลา แบ่งเป็ นเครื่องบินทีเ่ ป็ นสินทรัพย์
ของบริษัทฯ จานวน 53 ลา เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) จานวน 32 ลา และเครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (Operating Lease) จานวน 39 ลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าทางการเงิน
(Financial
Lease)

เครื่องบิน
ภายใต้สญ
ั ญา
เช่าดาเนิ นงาน
(Operating
Lease)

เครื่องบินที่ใช้ใน
การดาเนิ นงาน
ณ 31 ธันวาคม
2561

จานวน
(ลา)

อายุเฉลี่ย
(ปี )

เครื่องบิน
ที่เป็ น
กรรมสิ ทธิ์
ของบริษทั ฯ

โบอิง้ 747-400

12

21.3

12

-

-

10

โบอิง้ 777-300

6

19.1

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200ER

6

11.8

6

-

-

6

โบอิง้ 777-200

6

22.0

6

-

-

6

โบอิง้ 737-400

4

26.2

4

-

-

-

14

5.0

-

6

8

14

โบอิง้ 787-8

6

4.0

-

-

6

6

โบอิง้ 787-9

2

1.2

-

-

2

2

แอร์บสั 380-800

6

5.7

2

4

-

6

แอร์บสั 350-900

12

1.3

-

4

8

12

แอร์บสั 340-600

6

12.8

6

-

-

-

แอร์บสั 340-500

3

13.1

3

-

-

-

แอร์บสั 330-300

20

11.2

7

13

-

15

แอร์บสั 320-200

20

5.0

-

5

15

20

แอร์บสั 300-600R

1

25.8

1

-

-

-

124

10.4

53

32

39

103

ประเภทเครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

รวม

Note: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิ น (Financial Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

แอร์บสั A330-300

จานวน
(ลา)

6

13

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั กลางสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าค

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

โบอิง้ 777-300ER # 14

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

21 ม.ค. 2569

7.1

8.1

2,354.92

2,872.91

โบอิง้ 777-300ER # 15

10 ก.ค. 2569

7.5

8.5

2,886.39

3,424.46

โบอิง้ 777-300ER # 16

27 ส.ค. 2569

7.7

8.7

2,891.52

3,430.55

โบอิง้ 777-300ER # 17

20 ม.ค. 2570

8.1

9.1

3,519.85

4,147.08

โบอิง้ 777-300ER # 18

22 มิ.ย. 2570

8.5

9.5

3,700.96

4,165.85

โบอิง้ 777-300ER # 19

28 ก.ย. 2570

8.7

9.7

3,805.10

4,270.18

แอร์บสั 330-300 # 15

29 ม.ค. 2563

1.1

2.1

263.21

506.15

แอร์บสั 330-300 # 16

23 มิ.ย. 2563

1.5

2.5

282.51

509.55

แอร์บสั 330-300 # 17

23 มิ.ย. 2563

1.5

2.5

280.10

505.18

แอร์บสั 330-300 # 18

23 มิ.ย. 2563

1.5

2.5

279.64

504.36

แอร์บสั 330-300 # 19

29 ก.ย. 2563

1.7

2.7

347.38

591.45

แอร์บสั 330-300 # 20

29 ก.ย. 2563

1.7

2.7

349.30

594.73

แอร์บสั 330-300 # 21

16 พ.ย. 2566

4.9

5.9

1,098.95

1,363.84

แอร์บสั 330-300 # 22

6 ธ.ค. 2566

4.9

5.9

1,129.55

1,401.76

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 3

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

แอร์บสั A380-800

แอร์บสั A320-200

จานวน
(ลา)

4

5

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
มากสาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในประเทศและ
ภูมภิ าค

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

แอร์บสั 330-300 # 23

23 ก.พ. 2567

5.2

6.2

1,079.87

1,254.20

แอร์บสั 330-300 # 24

18 ก.ย. 2570

8.7

9.7

1,205.57

1,448.00

แอร์บสั 330-300 # 25

19 ต.ค. 2570

8.8

9.8

1,243.74

1,485.09

แอร์บสั 330-300 # 26

16 ม.ค. 2571

9.0

10.0

1,108.86

1,350.94

แอร์บสั 330-300 # 27

22 เม.ย. 2571

9.3

10.3

1,185.32

1,460.29

แอร์บสั 380-800 # 1

26 ก.ย. 2567

5.7

6.7

2,345.03

2,707.21

แอร์บสั 380-800 # 2

28 พ.ย. 2567

5.9

6.9

2,587.50

2,969.11

แอร์บสั 380-800 # 3

20 ธ.ค. 2567

6.0

7.0

3,007.64

3,667.88

แอร์บสั 380-800 # 4

21 มี.ค. 2568

6.2

7.2

3,292.92

3,996.14

แอร์บสั 320-200 # 16

16 ต.ค. 2569

7.8

8.8

771.35

864.68

แอร์บสั 320-200 # 17

03 ธ.ค. 2569

7.9

8.9

771.43

864.75

แอร์บสั 320-200 # 18

20 ม.ค. 2570

8.1

9.1

768.30

893.14

แอร์บสั 320-200 # 19

08 ต.ค. 2570

8.8

9.8

1,007.70

1,116.46

แอร์บสั 320-200 # 20

05 พ.ย. 2570

8.9

9.9

1,008.07

1,116.50

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

แอร์บสั A350-900

4

รวม

ลักษณะสาคัญ

เครื่องบินพิสยั ไกลขนาดใหญ่
สาหรับเส้นทางบินข้ามทวีป

แบบ 56-1

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

แอร์บสั 350-900 # 3

21 เม.ย. 2572

10.3

11.3

3,364.36

3,667.74

แอร์บสั 350-900 # 4

14 มิ.ย. 2572

10.5

11.5

3,390.04

3,817.48

แอร์บสั 350-900 # 9

31 ม.ค. 2576

14.1

-

4,068.00

-

แอร์บสั 350-900 # 12

2 พ.ค. 2573

11.3

-

3,586.93

-

58,982.01

60,967.66

32

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เครือ่ งบิ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนิ นงาน (Operating Lease) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 777-300ER

โบอิง้ 787-8

จานวน
(ลา)

8

6

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ โบอิง้ 777-300ER # 6
เส้นทางบินข้ามทวีป
โบอิง้ 777-300ER # 7

2 ส.ค. 2567

5.6

6.6

2,964.99

3,265.85

30 ต.ค. 2567

5.8

6.8

3,064.89

3,358.28

โบอิง้ 777-300ER # 8

7 มี.ค. 2568

6.2

7.2

3,315.72

3,598.47

โบอิง้ 777-300ER # 9

9 เม.ย. 2568

6.3

7.3

3,366.54

3,646.48

โบอิง้ 777-300ER # 10

11 มิ.ย. 2568

6.4

7.4

3,472.93

3,746.19

โบอิง้ 777-300ER # 11

19 ก.ค. 2568

6.6

7.6

3,524.42

3,797.41

โบอิง้ 777-300ER # 12

26 ส.ค. 2568

6.7

7.7

3,575.06

3,845.52

โบอิง้ 777-300ER # 13

22 ต.ค. 2568

6.8

7.8

3,679.32

3,943.04

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ โบอิง้ 787-8 # 1
เส้นทางบินในภูมภิ าคและ โบอิง้ 787-8 # 2
เส้นทางบินข้ามทวีป
โบอิง้ 787-8 # 3

16 ก.ค. 2569

7.5

8.5

3,349.25

3,822.86

15 ก.ย. 2569

7.7

8.7

3,428.34

3,903.13

29 ต.ค. 2569

7.8

8.8

3,465.92

3,941.02

โบอิง้ 787-8 # 4

9 ธ.ค. 2569

7.9

8.9

3,549.13

4,025.93

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 6

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

โบอิง้ 787-9

แอร์บสั 350-900

จานวน
(ลา)

2

8

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

โบอิง้ 787-8 # 5

17 เม.ย. 2570

8.3

9.3

3,742.10

4,225.58

โบอิง้ 787-8 # 6

7 ส.ค. 2570

8.6

9.6

3,917.51

4,405.09

เครื่องบินพิสยั ไกลสาหรับ
เส้นทางบินในภูมภิ าคและ
บินข้ามทวีป

โบอิง้ 787-9 # 1

14 ก.ย.2572

10.7

11.7

6,262.34

6,898.24

โบอิง้ 787-9 # 2

30 ต.ค.2572

10.8

11.8

6,320.98

6,958.21

เครื่องบินพิสยั ไกล

แอร์บสั 350-900 # 1

29 ส.ค. 2571

9.7

10.7

5,849.20

6,258.52

ขนาดใหญ่สาหรับเส้นทาง
บินข้ามทวีป

แอร์บสั 350-900 # 2

11 ต.ค. 2571

9.8

10.8

5,888.56

6,291.19

แอร์บสั 350-900 # 5

13 ก.ค. 2572

10.5

11.5

6,321.87

6,143.79

แอร์บสั 350-900 # 6

31 ส.ค. 2572

10.7

11.7

6,387.10

6,207.18

แอร์บสั 350-900 # 7

22 ก.ย. 2572

10.7

11.7

6,450.61

6,268.99

แอร์บสั 350-900 # 8

26 ม.ค. 2573

11.1

-

6,779.61

-

แอร์บสั 350-900 # 10

21 ก.พ. 2573

11.2

-

6,870.18

-

แอร์บสั 350-900 # 11

14 มี.ค. 2573

11.2

-

6,934.19

-

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 7

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

แอร์บสั 320-200

15

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ดาเนิ นงาน

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

เครื่องบินพิสยั ใกล้สาหรับ แอร์บสั 320-200 # 1
เส้นทางบินภายในประเทศ
แอร์บสั 320-200 # 2
และภูมภิ าค
แอร์บสั 320-200 # 3

29 มิ.ย. 2567

5.5

6.5

620.62

679.49

8 ส.ค. 2567

5.6

6.6

642.22

699.77

17 ส.ค. 2567

5.6

6.6

646.96

705.79

แอร์บสั 320-200 # 4

28 ก.ย. 2567

5.7

6.7

657.85

715.42

แอร์บสั 320-200 # 5

17 ม.ค. 2568

6.1

7.1

703.80

758.56

แอร์บสั 320-200 # 6

28 มี.ค. 2568

6.2

7.2

726.38

779.45

แอร์บสั 320-200 # 7

23 ต.ค. 2562

0.8

1.8

85.38

191.35

แอร์บสั 320-200 # 8

29 ต.ค. 2562

0.8

1.8

85.38

191.35

แอร์บสั 320-200 # 9

19 พ.ย. 2562

0.9

1.9

95.17

200.89

แอร์บสั 320-200 # 10

4 ธ.ค. 2562

0.9

1.9

105.33

210.76

แอร์บสั 320-200 # 11

31 ม.ค. 2563

1.1

2.1

115.14

220.58

แอร์บสั 320-200 # 12

18 ก.พ. 2563

1.1

2.1

125.09

230.27

แอร์บสั 320-200 # 13

20 พ.ค. 2563

1.4

2.4

154.89

259.47

แอร์บสั 320-200 # 14

20 มิ.ย. 2563

1.5

2.5

165.77

270.09

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ประเภท
เครื่องบิน

จานวน
(ลา)

ลักษณะสาคัญ

รายละเอียด
เครื่องบิน
(ลาที่)
แอร์บสั 320-200 # 15

รวม

แบบ 56-1

วันสิ้นสุด
สัญญาเช่า

ยอดคงเหลือของภาระผูกพัน (1)
(ล้านบาท)

ระยะเวลา
คงเหลือตามสัญญา (ปี )
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

1.7

2.7

26 ก.ย. 2563

39

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561
196.93
117,607.67

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560

สิ ทธิ การซื้อ
เครื่องบิน
เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่า
ดาเนิ นงาน

300.56
104,964.77

หมายเหตุ :
1)
ภาระผู ก พัน ทีบ่ ริษัท ฯ ต้ อ งจ่ า ยให้แ ก่ ผู้ใ ห้เ ช่ า ซึ ง่ ตามสัญ ญาก าหนดไว้เ ป็ น สกุ ล เงิน ตราต่ า งประเทศ ค านวณเป็ น มูล ค่ า สกุ ล เงิน บาท ด้ว ยอัต ราแลกเปลีย่ นตามประกาศธนาคารแห่ ง ประเทศไทย

ส่วนที่ 1-4 หน้าที่ 9

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญประเภทเครือ่ งหมายการค้าที่ยงั ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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

 บริการขนส่ง ทางบกและทางอากาศ 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

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

 บริ ก ารโรงแรม จัด หาที่ พ ัก ชัว่ คราว จองโรงแรม
จัดการอาหารและเครื่องดื่ม
5. Slogan อังกฤษใช้ประกอบ
ตราสัญลักษณ์

จด ณ วันที่ 20 ต.ค. 2536
 บริการขนส่งทางบกและทางอากาศ จัดทัวร์ ตัวแทน
ต่ออายุลงวันที่ 14 พ.ย. 2556
จ าหน่ า ยบัต รโดยสารเครื่อ 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

ส่วนที่ 1-4 หน้า 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
6. Slogan ภาษาไทย
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ
วันที่จดทะเบียน
 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
 บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม สแน็คบาร์

จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2539
ต่ออายุลงวันที่ 12 เม.ย. 2559
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2569

8. ตราสัญลักษณ์รา้ น Puff &
Pie Supreme bakery
delight

 บริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

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

9. ตราสัญลักษณ์

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

จด ณ วันที่ 6 ม.ค. 2553
สิน้ สุดวันที่ 5 ม.ค. 2563

7. ตราสัญลักษณ์รา้ น
Puff & Pie

Eurng Luang

ส่วนที่ 1-4 หน้า 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

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 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

13. ตราสัญลักษณ์รา้ น
THAI Shop

 บริการจัดการขายสินค้า

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

14. ตราสัญลักษณ์

 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

Royal Orchid Holidays
15. ชื่อรายการโทรทัศน์
ภาษาไทย

 บริการผลิตรายการโทรทัศน์

การบินไทยไขจักรวาล
ส่วนที่ 1-4 หน้า 12

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ
16. รูปลักษณ์ตวั อักษร
ใช้ประกอบตราสัญลักษณ์
ภาษาอังกฤษ

17. ตราสัญลักษณ์

แบบ 56-1

สาหรับสิ นค้า/บริการ

วันที่จดทะเบียน
 คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ใช้วเิ คราะห์ จัดการ ดึงกลับมา จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง ต่ออายุลงวันที่ 8 ธ.ค. 2560
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2570
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 จด ณ วันที่ 20 มี.ค. 2540
ใช้ และเก็บรายละเอียดซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับการขนส่งทาง ต่ออายุลงวันที่ 13 ก.พ. 2561
สิน้ สุดวันที่ 19 มี.ค. 2570
อากาศ
 บัต รพิม พ์ท าด้ว ยพลาสติก ใบปลิวใช้ก ับ การบริก าร
สายการบิน โบร์ชวั ร์ใช้กบั การบริการสายการบิน ตั ๋วใช้
กับการบริการสายการบิน คูปองใช้กบั การบริการสาย
การบิน 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

ส่วนที่ 1-4 หน้า 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

เครื่องหมายการค้า/บริการ

สาหรับสิ นค้า/บริการ

แบบ 56-1

วันที่จดทะเบียน

18. ตราสัญลักษณ์
Yellow Orchid

 บริการอาหารและเครื่องดื่ม

19. ตราสัญลักษณ์
THAI Shop (ใหม่)

 บริการนาสินค้าหลายชนิดมารวมกัน เพื่อความสะดวก จด ณ วันที่ 27 ม.ค. 2553
สิน้ สุดวันที่ 26 ม.ค. 2563
ของผูซ้ อ้ื

20. ตราสัญลักษณ์
THAI TGGS

 บริการผูโ้ ดยสารก่อนและหลังบิน

จด ณ วันที่ 11 ต.ค. 2555
สิน้ สุดวันที่ 10 ต.ค. 2565

21. ตราสัญลักษณ์
Puff & Pie (ใหม่)

 สินค้าขนมปั ง ขนมพั ๊ฟ ขนมพาย
 บริการการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

จด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557
สิน้ สุดวันที่ 29 ก.ย. 2567

22. ตราสัญลักษณ์
ROYAL ORCHID PLUS

 บริการสมาชิกของบริษทั ทัง้ ก่อนและหลังการเดินทาง จด ณ วันที่16 ก.พ. 2558
สิน้ สุดวันที่ 15 ก.พ. 2568
ขนส่งทางอากาศ
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จด ณ วันที่ 27 ต.ค. 2549
ต่ออายุลงวันที่ 14 ธ.ค. 2559
สิน้ สุดวันที่ 26 ต.ค. 2569

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาการลงทุนในกิจการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วพันกับบริษทั ฯ โดยจานวนเงินลงทุนขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยหากเป็ นกิจการทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์กบั บริษทั ฯ บริษทั ฯ จะ
ลงทุนในลักษณะที่ทาให้บริษทั ฯ มีอานาจควบคุมในบริษัทนัน้ ซึ่งบริษทั เหล่านัน้ จะถือเป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ฯ ได้แก่
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จากัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด และบริษทั ทัวร์ เอือ้ งหลวง จากัด เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในกิจการอื่นๆ ซึง่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ โดยถือเป็ นบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อาจพิจารณาทบทวนการลงทุน
ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ในอนาคต
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บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ข้อพิ พาททางกฎหมายทัวไปที
่ ่ มิได้เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทาง
การค้า (Antitrust)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อ าจมีผ ลกระทบด้า นลบต่ อ สิน ทรัพ ย์ข องบริษัท ฯ หรือ
บริษัทย่อยที่มีจานวนสูงกว่ าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีขอ้ พิพาททางกฎหมายซึง่ บริษัทฯ เป็ น
จาเลยในคดีต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
จานวน
(คดี)

ทุนทรัพย์รวม
(ล้านบาท)

คดีพพิ าทแรงงาน

14

91.82

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

คดีเรียกร้องค่าเสียหาย

49

292.69

อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ประเภทคดี

สถานะปัจจุบนั

ข้อพิ พาทที่ เกี่ยวเนื่ องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีดกันทางการค้า (Antitrust)
ความเป็ นมา
บริษทั ฯ ถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมกับสายการบินอื่นๆ ในการกาหนดค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ค่าระวางขนส่งผูโ้ ดยสาร และค่าระวางขนส่งสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ อันเป็ นการขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาดและการกีด กันทางการค้า ทัง้ นี้ การกล่าวหาและ/หรือการฟ้ องร้อง ประกอบด้วย
การฟ้ องร้องโดยผูใ้ ช้บริการ และ/หรือการกล่าวหา/การสอบสวนโดยหน่ วยงานของรัฐในประเทศต่างๆ โดยมีลกั ษณะทีต่ ้อง
รับผิดทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ รวมถึงการจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ้ นกับผูใ้ ช้บริการ การจ่ายค่าปรับ แก่
หน่วยงานของรัฐ และอื่นๆ ทัง้ นี้ การกล่าวหาและการฟ้ องร้องดังกล่าวมิได้กระทาต่อบริษทั ฯ เพียงรายเดียวเท่านัน้ แต่ยงั มี
การกล่าวหาและฟ้ องร้องสายการบินอื่นๆ หลายสายการบินทีไ่ ด้มกี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน (Fuel Surcharge)
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
สรุปข้อมูลข้อพิ พาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ ยังคงมีขอ้ พิพาทกรณีทบ่ี ริษัทฯ ถูกดาเนินการสอบสวน และ/หรือฟ้ องร้องใน
กรณีเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด และการกีดกันทางการค้า (Antitrust) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ
สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยลักษณะข้อกล่าวหาทีถ่ ูกฟ้ องในแต่ละประเทศนัน้ จะคล้ายคลึงกัน คือกล่าวหา
ว่าบริษัทฯ ร่วมกับสายการบินอื่นๆ กาหนดอัตราค่าระวางขนส่งสินค้า รวมทัง้ อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆ สาหรับความ
คืบหน้าคดีละเมิดกฎหมายป้ 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 ในประเทศอังกฤษ
ร้องขอใช้สิทธิ ไล่เบี้ย
บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบิน ถูกสายการบิน
British Airways ซึ่งเป็ นจาเลยหลักในคดีแพ่งที่ประเทศอังกฤษ ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อใช้สทิ ธิฟ้องไล่เบี้ยบริษทั ฯ ตาม
Part 20 แห่งกฎหมายวิธพี จิ ารณาความ ประเทศอังกฤษ สืบเนื่องจากการทีส่ ายการบิน British Airways ถูกกลุ่มโจทก์ฟ้อง
ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกาหนดราคาค่าธรรมเนียมพิเศษ (Fuel Surcharge และ Security Surcharge) ในประเทศ
อัง กฤษ ต่ อมาศาลได้มีค าสังให้
่ คู่ค วามทุก ฝ่ ายเข้าเจรจาประนี ประนอมยอมความโดยวิธีก ารไกล่ เกลี่ย และเมื่อวัน ที่
20 ธันวาคม 2561 คู่ความทุกฝ่ ายได้เข้าทาสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้ว โดยไม่มกี ารยอมรับผิดตามข้อกล่าวหา
ของโจทก์และสายการบิน British Airways แต่อย่างใด หลังจากนี้ โจทก์และสายการบิน British Airways จะร่วมกันแจ้งการ
ประนีประนอมยอมความและยุตคิ ดีต่อศาล
อนึ่ ง สายการบิน ทัง้ หมดที่ถู ก สายการบิน British Airways ใช้สิท ธิฟ้ องไล่ เ บี้ย เช่ น เดีย วกับ บริษัท ฯ
ได้ดาเนินการเจรจาประนีประนอมในลักษณะเดียวกันนี้เช่นกัน
2. กรณี บริษทั ฯ ถูกฟ้ องในคดี Cargo Civil Case ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 บริษทั ฯ ได้รบั แจ้งเรื่องนี้จากสานักงานสาขาของบริษทั ฯ 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 แอลจีได้ระบุ
จานวนทุนทรัพย์ในคาฟ้ องเป็ นเงินจานวน 404,000,000 วอน พร้อมดอกเบีย้ หรือประมาณ 12.28 ล้านบาท และได้สงวน
สิทธิในการแก้
ไขคาฟ้ องเพื่อเพิม่ เติมจานวนทุนทรัพย์หากกลุ่มบริษัทแอลจีสามารถพิสูจน์ได้ใ นภายหลัง ขณะนี้คดีอยู่
์
ในระหว่างการพิจารณาของศาล
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 องสายการบิน British Airways, Lufthansa, KLM-AF และ Singapore Airlines และ Singapore Airlines Cargo (รวม
เรียกว่า “Singapore Airlines”) เป็ นจาเลย ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 โดยกล่าวหาว่าสายการบินเหล่านี้ได้ร่วมกัน
กาหนดราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ (คดีหลัก) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักด้วย หลังจากนัน้
สายการบิน British Airways, Lufthansa และ Swiss International, KLM-AF, Korean Airlines และ Qantas Airways ซึง่ เป็ น
คู่ความในคดี Contribution Claim ได้ย่นื คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ ต่อบริษทั ฯ เพิม่ เติมเป็ นอีกคดีหนึ่งต่อจากคดีContribution
Claim ข้างต้น (หรือเรียกว่า Sub Contribution Claim) และบริษัทฯ ก็ได้ย่นื คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบี้ยในลักษณะ Sub
Contribution Claim นี้ต่อทุกสายการบินเช่นกันเพื่อเป็ นการสงวนสิทธิของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การฟ้ องคดี Contribution Claim และ
Sub Contribution Claim เป็ นการฟ้ องคดีเพื่อรักษาสิทธิในกรณีทศ่ี าลมีคาสังให้
่ แต่ละสายการบิน ชาระค่าเสียหายเกินสัดส่วน
ทางการตลาดของตนเท่านัน้ ไม่ใช่การฟ้ องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเพิม่ เติมแต่อย่างใด

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมกราคม 2560 บริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอใช้สทิ ธิไล่เบีย้ (Contribution
Claim) จากสายการบิน British Airways, Lufthansa และ KLM-AF โดยสายการบินเหล่านี้ได้ย่นื คาร้องดังกล่าวต่อบริษทั ฯ
และสายการบินอื่นๆ อีกกว่า 20 สายการบินจากกรณีทม่ี โี จทก์กลุ่มใหม่ ได้ฟ้องสายการบิน British Airways, Lufthansa,
KLM-AF และ Singapore Airlines เป็ นจาเลย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตามข้อกล่าวหาลักษณะเดียวกันกับคดีหลักคดี
แรก ซึง่ บริษทั ฯ ไม่ได้ถูกฟ้ องเป็ นจาเลยในคดีหลักนี้แต่อย่างใด ขณะนี้ทุกคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

ส่วนที่ 1-5 หน้าที่ 3

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 2561 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 ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารและ
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
สินค้า
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2117-8824 โทรสาร 0-2117-8895
บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด
บริการด้านคอมพิวเตอร์
สามัญ
89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
สาหรับการสารองทีน่ งั ่
กรุงเทพมหานคร 10900
โดยสารและบริการเดินทาง
โทรศัพท์ 0-2207-9090 โทรสาร 0-2207-9180
อื่นๆ ให้กบั ตัวแทนจาหน่าย
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 ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนลแอร์
่
พอร์ต โฮเต็ล โรงแรมและร้านอาหาร
สามัญ
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
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด
โรงแรมและร้านอาหาร
สามัญ
999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
หมู่ 1 ตาบลหนองปรือ อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2131-1035-46 โทรสาร 0-2131-1189

ส่วนที่ 1-6 หน้าที่ 2

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

1,800.00

100.00

15.00

55.00

0.98
1.02

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

0.98
1.02

49.00
(มีอานาจ
ควบคุม)

0.49
0.51

120.00

ถือหุน้ ผ่านบริษทั
วิงสแปนเซอร์วสิ เซส
49.00
(มีอานาจควบคุม)
40.00

100.00

30.00

1,017.78

30.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั

แบบ 56-1

ประเภทธุรกิ จ

บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
171/2 ถนนกาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2834-8900 โทรสาร 0-2834-8999
บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
3 อาคารรัจนาการ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2678 โทรสาร 0-2228-6944

ชนิ ดของ
หุ้น

ทุนจด
ทะเบียน
ชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
(%)

คลังเชือ้ เพลิงและบริการ
เติมเชือ้ เพลิงให้แก่เครือ่ งบิน

สามัญ

637.50

22.59

บริการขนส่งผูโ้ ดยสารทาง
อากาศ

สามัญ

2,272.00

21.80

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 2/2556
ครัง้ ที่ 1/2557
ครัง้ ที่ 1/2561

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

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 2/2561
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้

แบบ 56-1

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

ครัง้ ที่ 2/2561

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายการตลาดบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชัน้ AA
เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2296-5557 โทรสาร 0-2683-1298

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 2561 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 21 มีนาคม 2561
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

72,524,546

3.32

5
6
7

ธนาคาร ออมสิน
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

46,409,885
20,123,578
18,614,700

2.13
0.92
0.85

8

นายทรงศักดิ ์ จิตเจือจุน

17,840,800

0.82

9

นายเอีย่ ม อาชวกุลเทพ

17,081,400

0.78

10

CHASE NOMINEES LIMITED

15,627,171

0.72

11

ผูถ้ อื หุน้ อื่น

530,543,612

24.31

ยอดรวมทุนชาระแล้ว

2,182,771,917

100.00

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ไทย

2,043,633,035

93.63

139,138,882

6.37

ผูถ้ ือหุ้นสัญชาติ ต่างด้าว

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

ส่วนที่ 2-7 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

7.3

แบบ 56-1

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, 2/2561



หุน้ กู้แบบเฉพาะเจาะจง (ผูล้ งทุนไม่เกิน 10 ราย) ชนิดระบุช่อื ผู้ถอื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มหี ลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ ได้แก่ หุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1/2552



หุ้นกูช้ นิดระบุช่อื ผูถ้ อื ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มปี ระกัน และไม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ เสนอขายให้แก่ผลู้ งทุนสถาบัน
และผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ หุน้ กู้ 1/2555, 2/2555, 3/2555, 2/2556, 1/2557, 2/2557, 1/2558, 2/2558, 1/2559,
1/2560 และ 1/2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ท่ยี งั ไม่ครบกาหนดไถ่ ถอนจานวนทัง้ สิ้น 64,850 ล้านบาท 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 2

833

6

10

13 พฤษภาคม 2554

13 พฤษภาคม 2564

A

1/2554 ชุดที่ 5
1/2555 ชุดที่ 1
1/2555 ชุดที่ 2
2/2555
3/2555 ชุดที่ 2
3/2555 ชุดที่ 3
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
2/2557 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 2
1/2558 ชุดที่ 3
1/2558 ชุดที่ 4
2/2558 ชุดที่ 2
2/2558 ชุดที่ 3

2,167
1,000
2,000
1,500
1,500
1,500
1,250
1,500
1,200
1,000
1,000
1,230
1,340
1,430
1,500
2,000
2,300
1,500
2,500

ปี ท่ี 1-4 ร้อยละ 4.25
ปี ท่ี 5-8 ร้อยละ 4.75
ปี ท่ี 9-10 ร้อยละ 5.35
4.62
4.41
4.75
4.98
4.70
4.90
4.88
5.16
4.71
5.14
5.58
4.46
4.76
4.98
4.32
4.62
4.92
4.14
4.44

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

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

13 พฤษภาคม 2554
16 กุมภาพันธ์ 2555
16 กุมภาพันธ์ 2555
23 มีนาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
11 ตุลาคม 2555
30 สิงหาคม 2556
30 สิงหาคม 2556
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
7 กุมภาพันธ์ 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2558

13 พฤษภาคม 2564
16 กุมภาพันธ์ 2562
16 กุมภาพันธ์ 2565
23 มีนาคม 2567
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2565
30 สิงหาคม 2563
30 สิงหาคม 2566
7 กุมภาพันธ์ 2562
7 กุมภาพันธ์ 2564
7 กุมภาพันธ์ 2567
26 ธันวาคม 2562
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม2567
30 เมษายน 2563
30 เมษายน2565
30 เมษายน 2568
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2565

A
A
A
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
2/2558 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
1/2561 ชุดที่ 1
1/2561 ชุดที่ 2
1/2561 ชุดที่ 3
1/2561 ชุดที่ 4
2/2561 ชุดที่ 1
2/2561 ชุดที่ 2
2/2561 ชุดที่ 3
2/2561 ชุดที่ 4
2/2561 ชุดที่ 5
2/2561 ชุดที่ 6
2/2561 ชุดที่ 7

วงเงิ น
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี

3,000
500
500
1,000
3,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
2,000
1,200
1,000
2,400
1,400
500
800
500
500
2,200
1,200
1,300

4.74
2.97
3.45
3.66
4.35
4.66
2.74
3.06
3.57
4.04
4.68
2.74
3.19
3.76
4.18
2.25
2.47
2.70
3.23
4.04
4.42
4.62

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

แบบ 56-1

อายุ (ปี )
10
3
5
7
10
12
3
5
7
10
15
5
7
10
15
1
2
3
5
10
12
15

วันออกหุ้นกู้
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
28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561
16 สิงหาคม 2561

วันไถ่ถอน

อันดับเครดิ ต
ตราสารหนี้ *

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
28 กุมภาพันธ์ 2566
28 กุมภาพันธ์ 2568
28 กุมภาพันธ์ 2571
28 กุมภาพันธ์ 2576
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2563
16 สิงหาคม 2564
16 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2571
16 สิงหาคม 2573
16 สิงหาคม 2576

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

หมายเหตุ: * อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับเครดิตบริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด เมือ่ วันที ่ 26 กรกฎาคม 2561

7.4

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

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 หุน้ ต่อไป
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 ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบั ผิดชอบสูงสุดในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน
สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมี
ถิน่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมี
การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
รายชื่อกรรมการและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

1. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
4. นางปรารถนา มงคลกุล
5. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

7. นายพินิจ พัวพันธ์

8. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

(1)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 1

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ /
จานวนครัง้ ที่มีการประชุม
ขณะดารงตาแหน่ ง (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลา

(2)

การดารงตาแหน่ ง

ปกติ
7/7
15/15

พิ เศษ
8/9
14/14

1 มิ.ย. 61 - เม.ย. 63
21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

12/15

12/14

14 มิ.ย. 60 - เม.ย. 62

14/15

11/14

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

14/15

12/14

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

12/15

13/14

21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

13/15

14/14

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

12/15

13/14

22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายชื่อและตาแหน่ งคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

10. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

11. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย
12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
13. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม

(1)

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ /
จานวนครัง้ ที่มีการประชุม
ขณะดารงตาแหน่ ง (ครัง้ )

ช่วงระยะเวลา

(2)

การดารงตาแหน่ ง

ปกติ
13/15

พิ เศษ
11/14

21 เม.ย. 60 - เม.ย. 63

8/10

9/9

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64

12/15

14/14

22 เม.ย. 59 - เม.ย. 62

1/15
4/4

0/14
5/5

26 เม.ย. 61 - เม.ย. 64
2 ต.ค. 61 - เม.ย. 62

หมายเหตุ: (1) ไม่มกี รรมการท่านใดถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ และตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงการถือครองหุน้
(2) ช่วงระยะเวลาการดารงตาแหน่งระบุเฉพาะวาระปั จจุบนั

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

8.2

แบบ 56-1

เจ้าหน้ าที่บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร(1) จานวนทัง้ สิน้ 8 คน ดังนี้
รายชื่อเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

(1)

1. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
3. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
4. นางสุวมิ ล บัวเลิศ

5. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
6. นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
7. นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
8. นายกฤชบดี อินทรโชติ

ตาแหน่ ง
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายช่าง
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทัวไป
่
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
รักษาการ รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริหารและข้อมูล
ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี

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

บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ และอานาจอนุมตั ิ ของฝ่ ายบริหารงานนโยบายบริษทั ฯ
เพื่อให้การบริหารงานของบริษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานนโยบายของบริษทั ฯ
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
1. พิจารณานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
2. ประเมินการดาเนินงานของบริษทั ฯ และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการดาเนินงานให้สามารถแข่งขันได้
3. พิจารณาการพัฒนาองค์กร ระบบบริหาร และการพัฒนาอื่นๆ
4. ติดตามผลการดาเนินงานของผูเ้ กีย่ วข้องตามนโยบายทีไ่ ด้มอบหมาย
5. พิจารณาโครงการลงทุนทีส่ าคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุม ตั ิ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามทีร่ ะเบียบ ข้อบังคับ มติหรือคาสังของคณะกรรมการบริ
่
ษทั ฯ กาหนดให้ต้องขอความ
เห็นชอบ หรือตามทีป่ ระธานกรรมการ หรือกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เห็นสมควรให้ฝ่ายบริหารงานนโยบายพิจารณา
7. มีอานาจอนุมตั ทิ างการเงินและการจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ
บทบาทหน้ าที่ของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการผู้อานวยการใหญ่ มีบทบาทสาคัญในการรับผิดชอบการบริหารงานทัง้ ปวงของบริษัทฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ นโยบายบริษทั ฯ หรือมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ ายบริหารและพนักงานทัง้ ปวง
ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ภายในขอบเขตอานาจทีก่ าหนดในข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนด

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายงานการถือครองหุ้นของผูบ้ ริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนหุ้นสามัญ
รายชื่อผูบ้ ริหาร
1. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
เข้าดารงตาแหน่ง 1 กันยายน 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3. นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
4. นางสุวมิ ล บัวเลิศ
เข้าดารงตาแหน่ง 16 พฤษภาคม 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5. นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
เข้าดารงตาแหน่ง 1 มิถุนายน 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6. นายกฤตพล ฉันทฤธานนท์
เข้าดารงตาแหน่ง 20 ธันวาคม 2561
7. นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง
8. นายกฤชบดี อินทรโชติ
เข้าดารงตาแหน่ง 5 กรกฎาคม 2561
คู่สมรส / บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2561 หรือวันที่เข้า
ดารงตาแหน่ ง

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2561

เพิ่ ม / ลด ระหว่างปี

-

-

-

1,000
6,000
-

1,000
6,000
-

-

284
-

284
-

-

800

800

-

1,100

1,100

-

600

600

-

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 4

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

โครงสร้างการบริหารจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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)
ผูอ้ านวยการใหญ่
สานักงานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริ หารหน่ วยธุรกิ จ

คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารงานนโยบายฯ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายปฏิบตั กิ าร

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายรายได้เสริมองค์กร

(2)

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
หน่วยธุรกิจบริการการบิน

*

ผูอ้ านวยการใหญ่
ฝ่ ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน
กรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
ฝ่ ายช่าง

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายการเงินและการบัญชี

ฝ่ ายครัวการบิน
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายการพาณิชย์

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่(2)
สายกลยุทธ์องค์กร
และพัฒนาอย่างยังยื
่ น

รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
สายบริหารงานกฎหมาย
และบริหารทัวไป
่

(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )
กรรมการผูจ้ ดั การ

ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

(2)

กรรมการผูจ้ ดั การ
(ระดับผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
)

ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
(ระดับผูอ้ านวยการใหญ่ )

หมายเหตุ :
(1) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บผูอ้ ำนวยกำรใหญ่
) ่นๆ ที่
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด(ระดั
(มหาชน)
และคณะกรรมการอื
คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
(2) คือ “ผูบ้ ริหาร” ตามคานิยาม ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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 ต้องจัด
ให้มเี ลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบดาเนินการในนามบริษทั หรือคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้แต่งตัง้ ให้
นางลัศนันท์ ลีลามณี ผูอ้ 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
ของเลขานุ การบริษทั ฯ ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ในระหว่างปี 2561 หน้ าที่อื่นของเลขานุการบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เลขานุ การคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
เลขานุ การฝ่ ายบริหารงานนโยบายบริษัทฯ เลขานุ การคณะกรรมการบริหารหน่ วยธุรกิจ เลขานุ การคณะกรรมการกากับ
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปบริษทั ฯ และเลขานุ การคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และทาหน้าที่
เลขานุการในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. อานวยการการประชุมของฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใน
กาหนดเวลาของกฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ แจ้งมติทเ่ี กีย่ วข้องหากจาเป็ น และติดตามการดาเนินการตามมติทป่ี ระชุม
3. กากับดูแลการดาเนินการในระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจในส่วนกระบวนการดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. กากับดูแลและบริหารโครงการของแผนปฏิรปู ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของโครงการ
5. กากับดูแลให้บริษทั ฯ และกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียน รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัทฯ และที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน
6. กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีการดาเนินงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) และ
ข้อพึงปฏิบตั ิของหน่ วยงานกากับดูแลต่างๆ เช่น กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และต ลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงสถาบันทีท่ าหน้าทีป่ ระเมินผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
7. กากับดูแลการจัดทาและเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทฯ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อสาธารณชน
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และทันเวลาทีก่ าหนด
8. กากับดูแลการให้คาปรึกษา อานวยความสะดวกในด้านงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ แก่ผถู้ อื หุน้
9. กากับดูแลการดาเนินการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็ นตามข้อกาหนด
ของกฎหมายและหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 6

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

10. กากับดูแลการจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และทันเวลาทีก่ าหนด
11. การประสานงานกับทีป่ รึกษากฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์
12. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. กากับดูแลการจัดการด้าน Logistics Support ทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แก่ การดาเนินการ
และประสานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงการจัดทางบประมาณในการดาเนินการต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ฯ ด้วย อีกทัง้ การแจ้งและประสานงานกับกรรมการบริษทั ฯ ในกรณีมพี ธิ กี าร และกิจกรรม
ต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องเข้าร่วม
14. กากับดูแลการบริหารงานสารบรรณ
15. กากับดูแลและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การดาเนินภารกิจในความรับผิดชอบ
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของบริษทั ฯ ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ และทีผ่ มู้ อี านาจหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
16. จัดทาคู่มอื กรรมการ จัดให้มกี ารปฐมนิเทศ และให้คาแนะนาแก่กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
17. กากับดูแลติดตาม การแต่งตัง้ กรรมการผูแ้ ทนบริษทั ฯ ในบริษทั ในเครือ
18. ปฏิบ ัติงานอื่นตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือกรรมการผู้อานวยการใหญ่ แล้วแต่ กรณี
ทัง้ นี้สามารถดูประวัตเิ ลขานุ การบริษทั ฯ ได้ทเ่ี อกสารแนบ 1
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้ าที่บริหาร


ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มมี ติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ
ในส่วนของค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ดังนี้
1. ให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 50,000 บาทต่อเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และได้รบั เบีย้
ประชุม คนละ 30,000 บาทต่อครัง้ หากในเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครัง้ คงให้กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั เบีย้ ประชุม
คนละ 30,000 บาทเท่านัน้ โดยให้ประธานกรรมการได้รบั เบีย้ ประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ
ได้รบั เบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการร้อยละ 12.5 และให้กรรมการเสียภาษีเงินได้เอง ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวน
เดียวกับทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ใิ นปี 2560
2. ในกรณีกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้
เป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ และคณะทางานชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ดังกล่าว ได้รบั
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 2560
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนเท่ากับเบีย้ ประชุม
กรรมการบริษทั ฯ โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการตรวจสอบในอัตราร้อยละ 25 โดยที่
ในเดือนใดไม่มกี ารประชุมคงให้ได้รบั ค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นจานวนเดียวกับทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้
อนุมตั ใิ นปี 2560
4. คณะกรรมการบริษัท ฯ มีมติไม่ เสนอ เรื่องสิทธิป ระโยชน์ ด้านบัตรโดยสารและเงินรางวัลประจาปี
สาหรับกรรมการบริษทั ฯ สาหรับปี 2561 ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561
ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 7

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริ ษทั ฯ และเจ้าหน้ าที่ บริ หารของบริ ษทั ฯ ในปี 2561
สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : ล้านบาท
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ(1)
คณะกรรมการตรวจสอบ(2)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารบริษทั ฯ(3)
หมายเหตุ :

จานวน
(ราย)
15
4
15

ค่าตอบแทน
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
7.49
1.17
61.07

เบีย้ ประชุม
(คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ)
4.25
-

(1)

เบีย้ ประชุม
เงิ นรางวัล
(คณะกรรมการ
ประจาปี
ชุดย่อย)
2.76
บริษทั ฯ งดจ่าย
-

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม สาหรับคณะกรรมการบริษทั ฯ และเบีย้ ประชุมสาหรับ
คณะกรรมการชุดย่อย สาหรับเงินรางวัลประจาปี 2560 บริษทั ฯ งดจ่าย
(2)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริษทั ฯ เท่านัน้
(3)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 15 ราย รวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 8

รวม
14.50
1.17
61.07

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ตารางแสดงผลตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

1. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ

- ประธานกรรมการบริษทั ฯ

2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง

- รองประธานกรรมการบริ ษัทฯ

3. นายดิสทัต โหตระกิตย์

- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
- ประธานกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งกรรมการผู้อานวยการใหญ่
- ประธานอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซอ่ มอูต่ ะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ฯ
ณ ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการด้านกฎหมาย
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพืน้ ของบริษทั ฯ

4. นางปรารถนา มงคลกุล

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 9

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

605,000.00

-

-

605,000.00

1,005,000.00

170,000.00

-

1,175,000.00

960,000.00

100,000.00

111,290.33

1,171,290.33

960,000.00

360,000.00

-

1,320,000.00

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

5. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

7. นายพินิจ พัวพันธ์

8. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- อนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- กรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อนุ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพืน้ ของบริษทั ฯ
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- อนุ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการทรัพยากรบุคคล

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 10

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

929,354.84

290,000.00

-

1,219,354.84

960,000.00

240,000.00

-

1,200,000.00

929,354.84

230,000.00

-

1,159,354.84

960,000.00

410,000.00

360,000.00

1,730,000.00

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั

- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- ประธานกรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มธุรกิจบริการภาคพืน้ ของ
บริษทั ฯ
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรรมการบริษทั ฯ
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อนุ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการบริษทั ฯ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดหาพัสดุ
- กรรมการบริษทั ฯ

13. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม

- กรรมการบริษทั ฯ

9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

10. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

11. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 11

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

960,000.00

350,000.00

-

1,310,000.00

648,333.33

130,000.00

-

778,333.33

960,000.00

240,000.00

360,000.00

1,560,000.00

630,000.00

-

-

630,000.00

238,387.10

-

-

238,387.10

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ

14. นายสมชัย สัจจพงษ์

15. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง

แบบ 56-1

ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุม

- อดีตกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
- อดีตประธานกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตรองประธานกรรมการบริษทั ฯ
- อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ
- อดีตประธานกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- อดีตประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
- อดีตประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
- อดีตอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมอู่ตะเภาและโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 12

ค่าตอบแทน
รวมเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
บริษทั ฯ
(บาท)

เบีย้ ประชุม
กรรมการชุดย่อย

รวมผลตอบแทน

(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(บาท)

260,000.00

60,000.00

-

320,000.00

738,750.00

180,000.00

337,500.00

1,256,250.00

(บาท)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)


ค่าตอบแทนอื่นๆ
 สิ ทธิ ประโยชน์ ด้านบัตรโดยสาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษัท ฯ ได้ย กเลิก สิท ธิป ระโยชน์ ด้า นบัต รโดยสารสาหรับคณะกรรมการบริษัท ฯ แล้ว ตัง้ แต่ ว ัน ที่
20 มิถุนายน 2557 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารนาเสนอสิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสารต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ อีก
เจ้าหน้ าที่บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ รวมทัง้ คู่สมรสและบุตร จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นบัตรโดยสาร
แบบสารองทีน่ งได้
ั ่ และแบบสารองทีน่ งไม่
ั ่ ได้ตามระเบียบบริษทั ฯ ทีก่ าหนด
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2535 ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 9 ของเงินเดือนค่าจ้าง
สาหรับพนักงานทีม่ อี ายุงานไม่เกิน 20 ปี และในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนค่าจ้างสาหรับพนักงานทีม่ อี ายุงาน 20 ปี ขน้ึ ไป
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนค่าจ้าง
กองทุนบาเหน็จพนักงาน
บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ กองทุนบาเหน็จพนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) โดยจ่ายเงิน สมทบเข้า
กองทุนในอัตราร้อยละ10 ของเงินเดือนค่าจ้าง ในกรณีทเ่ี งินในกองทุนต่ ากว่าภาระผูก ผัน ณ วันสิน้ งวดบัญชี บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินสมทบเพิม่ เติมให้เต็มตามภาระผูกพัน
พนักงานทีอ่ ยู่ในกองทุนบาเหน็จ จะต้องมีอายุงานตัง้ แต่ 3 ปี ขน้ึ ไป จึงจะมีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จตามอายุ
งาน เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานโดยไม่มคี วามผิด หรือมีความผิด แต่ไม่ถูกลงโทษถึงไล่ออก ทัง้ นี้ เมื่อบริษัทฯ ได้
ดาเนินการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็ นต้นมาแล้ว พนักงานทีเ่ ข้าทางานนับจากวัน
ดังกล่าวจะสามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพได้อย่างเดียว และไม่สามารถเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนบาเหน็จพนักงาน
กองทุนบาเหน็จพนักงานจึงไม่มสี มาชิกเพิม่ ตัง้ แต่วนั เริม่ จัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพและเงิ นบาเหน็จที่ให้แก่เจ้าหน้ าที่บริหารในปี 2561 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงิ นสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน (ราย) จานวนเงิ น (ล้านบาท)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (1)
หมายเหตุ:

8.5

(1)

15

3.13

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

-

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจานวน 15 รายรวมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ กษียณอายุและลาออกก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีพนักงานที่ กรุงเทพฯ สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทัง้ หมด
จานวน 22,054 คน โดยทัวไป
่ พนักงานของบริษทั ฯ จะสิน้ สุดสภาพการเป็ นพนักงานเมื่อสิน้ สุดรอบปี งบประมาณของทางการ
(วันที่ 30 กันยายน) ทีพ่ นักงานนัน้ มีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ ทัง้ นี้ แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องการบริหารบุคลากรภายในของบริษทั ฯ ได้
กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 13

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ตารางแสดงจานวนพนักงานแยกตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งานและหน้ าที่ ณ วันที่ที่แสดงไว้
จานวนพนักงาน (คน)
จานวนพนักงานทัง้ หมด
แบ่งตามสถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
 กรุงเทพฯ
 สถานทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
 ต่างประเทศ
แบ่งตามหน้ าที่
 ลูกเรือบนเทีย่ วบิน
- นักบิน
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 ฝ่ ายช่าง
 สายการพาณิชย์
 หน่ วยธุรกิจการบริการภาคพืน้
 ฝ่ ายอื่นๆ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

22,054

22,370

21,998

19,370
1,217
1,467

19,717
1,216
1,437

19,347
1,202
1,449

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

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

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

นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
บริษทั ฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนพนักงานทีส่ อดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ดังนี้
ค่าตอบแทนระยะสัน้
ด้วยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ ได้เผชิญกับความท้าทายจากราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงอากาศยานที่เพิม่ ขึ้นและ
การแข่งขันทีร่ ุนแรงจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินทัง้ ในประเทศและทัวโลก
่
ทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตาม
เป้ า หมาย แต่ ด้ว ยความร่ ว มมือ ร่ ว มใจของพนั ก งานที่ทุ่ ม เทอย่ า งไม่ ย่ อ ท้อ ช่ ว ยกัน ผลัก ดัน ให้ก ารดาเนิ น งานประสบ
ความสาเร็จ ทาให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีกาไร บริษทั ฯ จึงได้มมี ติอนุ มตั เิ งินตอบแทนพิเศษ (Incentive)
สาหรับผลการดาเนินงานไตรมาส 1 ของปี 2561 เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยจัดสรรให้พนักงานตัง้ แต่ระดับปฏิบตั ิการไปจนถึง
พนักงานระดับต่ ากว่าผู้อานวยการฝ่ าย เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้พนัก งานมีความมุ่งมันและทุ
่
่มเทในการทางาน รวมทัง้
สนับสนุนแผนปฏิรปู เพื่อสร้างความแข็งแรงในการแข่งขันและเติบโตโดยมีผลกาไรได้อย่างยังยื
่ นต่อไป
ค่าตอบแทนระยะยาว
บริษทั ฯ ได้ทาการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้เชือ่ มโยงกับการจ่ายค่าตอบแทน และมีความ
สอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับกรอบน้าหนักการบริหารผลการปฏิบตั งิ านใหม่ในทุก
ระดับตาแหน่ง กาหนดให้มกี ารตัง้ เป้ าหมายสูงขึน้ หรือท้าทายมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา รวมทัง้
เป้ าหมายการปฏิบตั งิ านต้องสอดคล้อง หรือสนับสนุนเป้ าหมายของผูบ้ งั คับบัญชา และเป้ าหมายขององค์กร

ส่วนที่ 2-8 หน้าที่ 14
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นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการทีจ่ ะปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในภาพรวม โดยการจัดทา
โครงสร้างบัญชีอตั ราเงินเดือน ภายใต้เงื่อนไขทีพ่ นักงานรับภาระภาษีเงินได้เอง รวมทัง้ พิจารณาจัดทาโครงสร้างค่าตอบแทนของ
กลุ่มนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทีเ่ ชื่อมโยงกับการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน ตามแนวปฏิบตั ขิ องสายการบินชัน้ นาใน
ปั จจุบนั เพื่อจูงใจให้เกิดผลิตภาพและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านตามทีอ่ งค์กรคาดหวังไปพร้อมกันด้วย
ตารางแสดงผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี หรือรอบระยะเวลาที่แสดงไว้
หน่ วย : ล้านบาท
ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

พนักงานทั ่วไป

19,879

18,551

19,465

นักบิน

6,132

6,319

5,716

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

7,854

8,250

7,591

รวม

33,865

33,120

32,772

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วยการพัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรให้ได้มาตรฐานในระดับ
สากล เป็ นทัง้ คนดี คนเก่งและมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ ง และมีการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตาแหน่ ง
หลัก (Key Position) และตาแหน่ งงานสาคัญ (Critical Position) เพื่อให้มผี นู้ าในอนาคตทีจ่ ะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ท่กี าหนด ทัง้ ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในธุรกิจหลัก หน่ วยธุรกิจ และกิจการร่วมทุน มีการออกแบบแนวทางการพัฒนา
พนักงานผ่านการฝึ กอบรม (Learning Development Roadmap) ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ศักยภาพหลัก ศักยภาพในการบริหาร และ
ศักยภาพเฉพาะตาแหน่ง 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
การฝึกฝนทักษะ จากการสอนงาน การฝึกปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น และได้จดั ทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan
: IDP) สาหรับผูบ้ ริหารระดับสูงโดยผูบ้ ริหารมีสว่ นในการออกแบบแผนพัฒนารายบุคคลด้วยตนเอง โดยเลือกพฤติกรรมทีเ่ ป็ นจุด
ทีค่ วรพัฒนา กาหนดวิธพี ฒ
ั นาและนาไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง นอกจากนี้ ยังมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ e-Learning มา
ใช้ในการฝึ กอบรมและการเรียนรู้ เพื่อเพิม่ โอกาสในการอบรมให้กบั พนักงาน ลดข้อจากัดในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
หน่ วย : ล้านบาท
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงาน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานทั ่วไป
รายจ่ายในการพัฒนานักบิน
รายจ่ายในการพัฒนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
รวม

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

88

52

55

368

399

411

4

7

10

460

458

476

นรับบนเครื่อมงบิ
แนวทางด้ต้าอนแรงงานสั
พันธ์ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตแิ รงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 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 วกับการลงโทษทางวินยั ตลอดจนปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
เป็ นต้น ซึง่ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ทผ่ี ่านมา ทางกรรมการผูแ้ ทนฝ่ ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ได้มกี ารยื่นข้อเรียกร้องผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดโดยสามารถเจรจาทาความ
เข้าใจและตกลงกันได้ด้วยดีเสมอมาตามกระบวนการและขัน้ ตอนที่กฎหมายกาหนด อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือให้การ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องเสมอมา

แนวทางด้านการคุ้มครองแรงงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญและคานึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงาน
เนื่ องจากลักษณะงานที่มีความแตกต่ างกันในแต่ ละสายงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีการคัดสรรจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายลูกจ้างหน่ วยต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกันเป็ นกรรมการเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางและดาเนินการให้ถู กต้องตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงร่วมกันตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดการเกิดอุบตั เิ หตุหรือภัย
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้กบั พนักงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ มีการรณรงค์ให้พนักงานได้ทราบถึงกระบวนการทีบ่ ริษัทฯ ได้ดาเนินการ
ให้ความคุ้มครองแรงงาน และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่พนักงานตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ โดยคานึงถึง
ความปลอดภัยและความสาคัญของทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ เป็ นหลัก
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แบบ 56-1

9. การกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุ่งมันให้
่ การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล
มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส คานึงถึงการมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมันและไว้
่
วางใจให้แก่
ผูถ้ ือหุ้น ลูกค้า คู่คา้ กรรมการ ผู้ปฏิบตั ิงาน และผู้มสี ่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและเติบโตของบริษัทฯ อย่าง
ยังยื
่ นร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจึงได้กาหนด
นโยบายและจัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวบรวมหลักการและนโยบายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ แนวปฏิ บตั ิตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคน ศึกษาทาความเข้าใจและยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบตั ิ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนของบริษทั ฯ มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามหลัก การ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิท่ี
กาหนดไว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ด ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีดงั กล่าว เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั แิ ละแนวทางในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
กาหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ ตลอดจนกากับดูแล ให้กรรมการ
และผูบ้ 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 และนามาพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าที่
4) สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
กากับดูแล ระบบการสรรหา พัฒนา และประเมินผล ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามเหมาะสม โปร่งใส และเป็ น
ธรรม รวมทัง้ ก ากับ ดูแ ลให้มีการพิจ ารณากาหนดบุ คคลลงต าแหน่ ง ผู้บริห ารระดับ สูง ให้เ หมาะสมตามสายงานบริห าร
(Succession Plan)
5) ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ แก่ธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสัง คม
และสิง่ แวดล้อม จัดสรรและจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ ทีม่ อี ยู่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กากับดูแลให้มนี โยบายและ
มาตรการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบสารสนเทศ และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
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6) ดูแลให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
กากับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทัง้ ให้มกี ารจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ดิ ้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีการกาหนดกระบวนการ ขัน้ ตอน การร้องเรียนและรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน และมีการ
สือ่ สารให้ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก
7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า
บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปั ญ หาทางการเงิน ได้ โดยคานึง ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ในเรื่องการเงินและเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ทัวถึ
่ ง และทันเวลา โดยมี
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีส่ อ่ื สารหรือเผยแพร่ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ นักลงทุน และผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนาเทคโนโลยี
การสือ่ สารมาใช้อย่างเหมาะสม
8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ผู้ถอื หุน้ ในการใช้สทิ ธิในเรื่อง
ต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารจัดทามติและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย


โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2551 รวมถึงกฎ ข้อบังคับ และประกาศทีเ่ กีย่ วข้อง


องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 15 ท่าน
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ มีสมรรถนะและความรูท้ จ่ี าเป็ น (Skill Matrix) สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ
ตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมันคง
่ วิศวกรรม บริหารความเสีย่ ง ธุรกิจการบิน สื่อสาร เศรษฐศาสตร์
และการตลาด


การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั ฯ

กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดารงตาแหน่ งที่แน่ นอน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวน 1 ใน 3 ออกจากตาแหน่ง โดยให้กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในการประชุมนัน้
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การรวมหรือการแยกตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริษทั ฯ เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ ายบริหาร โดยบริษทั ฯ ได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนและเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจานวน 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
12 ท่ าน หรือร้อยละ 92.30 กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 1 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 10 ท่ าน หรือร้อยละ 76.92 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมด ซึง่ เป็ นจานวนทีม่ ากพอทีจ่ ะสามารถสร้างกลไกถ่วงดุลอานาจภายในคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนัน้ ผูม้ สี ่วนได้
เสียจึงมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็ นอิสระ และมีการถ่วงดุลที่
เหมาะสม
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ซึง่ กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน สุดแต่ท่ี
ประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ใน
ราชอาณาจักร ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ ง และจะมีการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ กรรมการทีอ่ อกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่กไ็ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเอกนิติ
นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายดิสทัต
โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการอิสระ
5. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
กรรมการอิสระ
6. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
7. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการอิสระ
8. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
10. นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล
กรรมการอิสระ
11. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
กรรมการอิสระ
13. นายสุเมธ
ดารงชัยธรรม
กรรมการ
นางลัศนันท์ ลีลามณี (ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ) เป็ นเลขานุการบริษทั ฯ
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ สิน้ 29 ครัง้ เป็ นการประชุมครัง้ ปกติ 15 ครัง้ และประชุมครัง้
พิเศษ 14 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 118 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจานวน 186 เรื่อง
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บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ และอานาจอนุมตั ิ ของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้ นโดยไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่า ง
เคร่งครัด ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอานาจอนุมตั ใิ นเรื่องต่างๆ สรุปได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก และกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
2. กาหนดทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และกากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้
เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. รักษาผลประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผู้ ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน
และโปร่งใส
4. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ เพื่อรับรูถ้ งึ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดในสัญญาที่
เกีย่ วข้องของบริษทั ฯ
5. ดาเนินการให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
6. กรรมการอิสระใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
7. ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และแจ้งให้
บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้ 1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทาขึน้ 2) ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
8. มีอานาจในการแต่ง ตัง้ บุค คลอื่น เพื่อ ให้ดาเนิน กิจ การของบริษ ทั ฯ ภายใต้ก ารก ากับ ดูแ ลของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ
9. มีอานาจกาหนดชื่อกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตลอดจนแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
10. มีอานาจแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษทั ฯ
11. มีอานาจอนุมตั งิ บประมาณของบริษทั ฯ
12. มีอานาจอนุมตั ทิ างการเงินและการจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษทั ฯ


กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
ประกอบด้วย พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง หรือ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล
หรือ นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์ หรือ นายพินิจ พัวพันธ์ สามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ


บทบาทของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการมีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจกาหนดทิศทางและนโยบายการดาเนินงานทีส่ าคัญๆ
ของบริษทั ฯ มีความเป็ นผูน้ า เป็ นกลาง ส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
พิจารณาการจัดวาระการประชุมและทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ เป็ นผูน้ าของคณะกรรมการทีม่ กี รรมการผูอ้ านวยการใหญ่ทเี่ ป็ นหัวหน้าของฝ่ ายบริหารร่วมเป็ นกรรมการอยู่ดว้ ย
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การกากับดูแล และการรับนโยบายของคณะกรรมการมาถ่ายทอดให้ฝ่ายบริหาร
นาไปดาเนินการให้สมั ฤทธิผล
์
บริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่ างเป็ นทางการล่ วงหน้ า ตลอดทัง้ ปี โดย
กาหนดการประชุมเดือ นละ 1 ครัง้ และมีก ารประชุม วาระพิเ ศษเฉพาะคราวเพิม่ ตามความจาเป็ น โดยมีก ารกาหนด
ระเบียบวาระการประชุม ทีช่ ดั เจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจา สานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดส่ง
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หนังสือเชิญพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็ นเวลา 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการประชุมครัง้ ปกติ 15 ครัง้ และการประชุมครัง้ พิเศษ 14 ครัง้
เลขานุการบริษทั ฯ ได้มกี ารจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และได้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อทาการรับรองในการประชุมครัง้ ต่อไป รวมทัง้ ได้มกี ารจัดเก็บรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พร้อมสาห รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุ ดต่ างๆ เพื่อช่ วยศึกษารายละเอียด และ
กลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่อง ตามรายละเอียดดังนี้
9.2.2 กรรมการอิ สระ
เพื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี ขี องสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
กรรมการอิสระ
2. นายดิสทัต
โหตระกิตย์
กรรมการอิสระ
3. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการอิสระ
4. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
กรรมการอิสระ
5. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการอิสระ
6. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการอิสระ
7. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการอิสระ
8. นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล
กรรมการอิสระ
9. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการอิสระ
10. พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
กรรมการอิสระ


บทบาทและหน้ าที่ของกรรมการอิ สระ

แสดงความคิดเห็น และ/หรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้อย่างเสรี รวมทัง้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายโดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
ได้รบั ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ดุลยพินิจทีเ่ ป็ นอิสระ ทักษะและประสบการณ์ของตน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
กากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายบริหาร เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ของภาครัฐ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และประชาชน
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระได้ท าหน้ าที่ โดยการแสดงความคิดเห็นอย่ างเป็ นอิสระ รวมทัง้ ก ากับดูแลผลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่างๆ ให้ทงั ้ องค์กร ผูม้ สี ่วนได้เสียและผู้ถอื หุน้ ทุกราย โดยเฉพาะผูถ้ ือหุ้นราย
ย่อยได้เป็ นอย่างดี
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9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ผถู้ ือหุน้ และผู้ลงทุนทัวไปเกิ
่
ดความมันใจในการบริ
่
หารงาน
ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่มคี ุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระและไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีรายชื่อดังนี้
1. นายดิสทัต
โหตระกิตย์
ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
กรรมการ
3. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
4. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
เลขานุการ
ทัง้ นี้ มีนายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และนายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็ นผูม้ คี วามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกาหนดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด ซึ่งรวมถึง
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. เป็ นกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
2. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีร ะบบการควบคุ มภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลตามที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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8. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มี รายการหรือการ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
(3) การฝ่ าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
9. มีอานาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
10. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
11. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ เป็ นการประชุมครัง้ ปกติ 9 ครัง้ และประชุมครัง้
พิเศษ 1 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 38 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบจานวน 30 เรื่อง
9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การจัดการของบริษัทฯ เป็ นไปตามเป้ าหมายของแผนวิสาหกิจ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ
5 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการ
5. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ
7. ผูอ้ านวยการฝ่ ายงานเลขานุการบริษทั ฯ
ผูช้ ่วยเลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีจ่ ะนาเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการดาเนินการ
ตามเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์
3. ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่ฝ่ายบริหารในการดาเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. มีอานาจอนุมตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
4.1 การจัดหาพัสดุตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการพัสดุ ในวงเงินทีอ่ ยู่ในอานาจอนุ มตั ทิ ่เี กิน
500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 800 ล้านบาท
4.2 อนุมตั กิ ารใช้เงินนอกเหนือวงเงินทีห่ น่วยงานได้รบั 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
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ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ น
องค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทน ในกรณีท่ปี ระธานกรรมการ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดเป็ นประธานในที่ประชุมแทนไม่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถอื เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ให้ออกจากที่ประชุมในวาระนัน้ และไม่ มีส ิทธิอ์ อกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ในปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 21 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 99 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 25 เรื่อง
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกากับดูแลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
รวมทัง้ หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ย่ี อมรับในระดับสากล และเพื่อให้การดาเนินงานด้านบริหารความเสีย่ งสามารถใช้เป็ นเครื่องมือใน
การบริหารได้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ
พัวพันธ์
กรรมการ
3. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
กรรมการ
6. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
กรรมการ
7. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายธุรกิจปิ โตรเลียม ประกันภัย และสิง่ แวดล้อมการบิน
กรรมการ
8. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ ง
เลขานุการ
9. ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารความเสีย่ งระดับฝ่ ายและควบคุมภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ให้คาปรึกษา และคาแนะนาในการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง และพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสีย่ งทีค่ รอบคลุมเป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ เป้ าหมาย
ทางรายได้และการเงินอื่นๆ ความมีประสิทธิภาพของกาลังพล การวางแผน การดาเนินกลยุทธ์ และ
ความมันคงทางการบิ
่
น (Aviation Security)
2. กาหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสีย่ งและกรอบปฏิบตั ิ การบริหารความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจทา
ให้การดาเนินธุรกิจไม่เป็ นไปอย่างต่อเนื่องยังยื
่ น และไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย อันประกอบด้วย อัตรา
แลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ การบริหารเงินสดคงเหลือ การบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามัน การหา
รายได้ ต้นทุนการดาเนินงานการปฏิบ ตั ิการ การซ่อมบารุง บุคลากร และปั ญหาข้อพิพาทแรงงาน
เป็ นต้น
3. อนุมตั กิ ารจัดทาการบริหารความเสีย่ งราคาน้ามันทุกรูปแบบ
4. กากับดูแลการนากรอบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบ ัติ ติดตามการระบุประเมินความเสี่ยงและความ
เพียงพอในการจัดการความเสีย่ ง
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5. มีอานาจเรียกเอกสาร และบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณา
6. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
7. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ในปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 52 เรื่อง
9.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดตี ามที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด รวมทัง้
หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ี เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายปิ ตพิ นั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
3. นายวัชรา
ตันตริยานนท์
กรรมการ
4. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล เลขานุการ
5. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
6. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
(ด้านการประเมินผลกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่)


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหาที่เป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบบริษทั ฯ และกฎหมาย
เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้ไ ด้ผู้มีค วามรู้ค วามสามารถและประสบการณ์ ท่ีเ หมาะสม มาด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป
2. ดาเนินการสรรหาและวิธกี ารสรรหาตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด เพื่อให้ได้บุคคลทีเ่ หมาะสมเป็ นกรรมการ
บริษั ท ฯ ผู้ บ ริห ารระดับ สูง กว่ า ผู้ อ านวยการใหญ่ ข้ึน ไป และเสนอชื่อ ผู้ ท่ีผ่ า นการสรรหาต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เลื่อนตาแหน่ง หรือโยกย้ายตามทีเ่ ห็นสมควร
3. กาหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการ อนุ กรรมการต่างๆ บุคคลภายนอกทีม่ าปฏิบตั งิ านให้กบั
บริษทั ฯ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ข้นึ ไป โดยให้คานึงถึงหลักการปฏิบตั ิทด่ี ซี ่งึ
เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญา
จ้าง และนาเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
5. พิจารณาเพิม่ ค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจาปี ของผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้างและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
6. มีอานาจเรียกพนักงานและ/หรือลูกจ้างของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาให้ถ้อยคาหรือความเห็น รวมทัง้ ให้
มีอานาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
7. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความเหมาะสม
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 17 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 35 เรื่อง
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9.2.7 คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่กระทรวงการคลังและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ประธานกรรมการ
2. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ
กรรมการ
3. นางสาวศิรกิ ุล
เลากัยกุล
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมาย
กรรมการ
และบริหารทัวไป
่
6. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายการพาณิชย์
กรรมการ
7. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
8. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร
กรรมการ
9. ผูอ้ านวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย
กรรมการ
10. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
กรรมการและเลขานุการ
11. ผูอ้ านวยการสานักงานการตรวจการองค์กร
ผูช้ ่วยเลขานุการ
12. ผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ผูช้ ่วยเลขานุการ
13. ผูอ้ านวยการฝ่ ายกากับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และส่งเสริมธรรมาภิบาล ผูช้ ่วยเลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
1. เสนอแนะแนวปฏิบ ัติด้านการก ากับดู แลกิจการที่ดีต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการของ
กระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ตรวจสอบการกากับดูแล การปฏิบตั งิ านของกรรมการและฝ่ ายบริหาร เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี
3. ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรื่องเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
4. ทบทวนแนวปฏิบตั ิและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีค วามต่ อเนื่องและ
เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
5. มีอานาจในการเรียกพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคาหรือ
ความเห็นรวมทัง้ ให้มอี านาจในการเรียกเอกสารหรือสิง่ อื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ดว้ ย
6. กาหนดนโยบาย และแนวทางประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า ผู้ถอื หุ้น
พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ
7. กาหนดนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่ อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การช่วยเหลือและ
ส่งเสริมสังคม
8. พิจารณาโครงการและกิจกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อม การปลูกจิตสานึกให้พนักงาน และทีเ่ กีย่ วข้องกับด้าน
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ตามทีห่ น่วยงานเกีย่ วข้องเสนอมา ก่อนนาไปสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นๆ ได้รบั รู้ และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัวถึ
่ ง
9. แต่งตัง้ คณะทางานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องพิจารณาจานวน 9 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ 14 เรื่อง
ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 10

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

9.2.8 คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู บริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์
และการปฏิรปู บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสมเกียรติ
ศิรชิ าติไชย
ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล
ภักดีภูมิ
กรรมการ
3. นางปรารถนา
มงคลกุล
กรรมการ
4. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
5. ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการ


อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู
1. กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็ น
องค์กรทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่าง
ยังยื
่ น ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปองค์กรจะต้องครอบคลุมทุกมิตขิ องการดาเนินธุรกิจ
และมีการบูรณาการกัน ทัง้ มาตรการเร่งด่วนและมาตรการทีม่ ผี ลต่อเนื่อง
2. กลันกรองแผนยุ
่
ทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปองค์กร ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิ
3. ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาให้ฝ่ายบริหารดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูป
องค์กร รวมทัง้ กากับดูแลให้มผี บู้ ริหารรับผิดชอบการดาเนินการตามแผนแต่ละแผนอย่างชัดเจน
4. แต่งตัง้ ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุ นการจัดทาและการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูป
องค์กร ตามทีเ่ ห็นสมควร
5. สามารถขอและเข้าถึงการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้จากทุกหน่วยงานตามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

ในปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 18 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน 47 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ
จานวน 5 เรื่อง
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อช่วยกลันกรองงานเฉพาะเรื
่
่อง ได้แก่
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะกรรมการด้านกฎหมาย คณะกรรมการกากับกิจการด้านการปฏิบตั กิ ารและด้านการซ่อม
บารุง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล คณะอนุกรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา และโครงการ
พัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานของกลุ่มธุรกิจการบินและกลุ่ม
ธุรกิจบริการภาคพืน้ ของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 11

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

สาหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561

รายชือ่ กรรมการ

คณะกรรมการ
บริหารบริษทั ฯ
รวม 21 ครัง้

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รวม 10 ครัง้

(ครัง้ พิเศษ 8 ครัง้ ) (ครัง้ พิเศษ 1 ครัง้ )

การประชุมในปี 2561
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารความ
สรรหาและ
ธรรมาภิบาล กากับยุทธศาสตร์
เสีย่ ง
กาหนด
และส่งเสริม
และการปฏิรปู
รวม 12 ครัง้
ค่าตอบแทน
กิจการเพือ่
บริษทั ฯ
รวม 17 ครัง้
สังคม
รวม 18 ครัง้
รวม 10 ครัง้ (ครัง้ พิเศษ 1 ครัง้ )

1. นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
10/10/1

2. พล.อ.อ. ตรีทศ สนแจ้ง
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์/2
4. นางปรารถนา มงคลกุล

3/3/1
14/21

14/18

5. นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์/3

8/9

6. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ

21/21/1

7. นายพินิจ พัวพันธ์/4

16/21

8. นายรัฐพล ภักดีภมู ิ
9. นายวัชรา ตันตริยานนท์

6/10
8/10
9/10

14/17
12/12/1

20/21

10. นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล/5
11. นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

12/14/1

14/18

16/17
6/7

10/10

18/18/1

12. พล.อ.อ. อานาจ จีระมณีมยั
13. นายสุเมธ ดารงชัยธรรม/6
7/8
3/4
4/4
/1
หมายเหตุ : เป็ นประธาน
/2
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561
/3
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2561
และเป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
/4
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
/5
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
/6
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการธรรมภิบาลและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคม
และกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2561

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 12

5/5

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

9.3

แบบ 56-1

การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิ สระ
คณะกรรมการบริษัท ฯ ดาเนิ น การสรรหากรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ก ารสรรหากรรมการบริษัท ฯ โดย
กรรมการอิสระมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ กาหนด ซึง่ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย (กาหนดไว้เข้มกว่าคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่ วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นทีม่ นี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมาย หรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย 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. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือ ไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั 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 หาก
เห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีสมรรถนะและความรูท้ จ่ี าเป็ น (Skill Matrix) ทีส่ อดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
ของบริษัทฯ ในหลายด้าน ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพ ยากรบุ ค คล บริห ารจัด การและ
บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา คมนาคมและขนส่ง ความมันคง
่ วิศวกรรม บริหารความเสีย่ ง ธุรกิจการบิน สื่อสาร
เศรษฐศาสตร์ และการตลาด


การกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการอิ สระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระ และเมื่อครบกาหนดระยะเวลา 9 ปี คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว กลับเข้าเป็ นกรรมการ
ต่อไปได้แต่ไม่สามารถดารงตาแหน่งกรรมการอิสระได้อกี
9.3.2 การสรรหากรรมการบริษทั ฯ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า
15 คน สุดแต่ทป่ี ระชุมใหญ่จะเป็ นผูก้ าหนดเป็ นครัง้ คราว และกรรมการจานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้อง
มีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษทั ฯ จะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมายกาหนด ใน
การประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ ในแต่ละปี จะมีการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระจานวน
1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 ในกรณีทแ่ี บ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินการ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ตามทีก่ ระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล หลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหา
กรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวสรุปได้ดงั นี้
1. ดาเนินการกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ ทีต่ อ้ งการสรรหา โดยกรรมการมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1.1 มีคุณสมบัติตามสมรรถนะและความรู้ท่จี าเป็ น (Skill Matrix) ตามที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม สามารถกาหนดกลยุทธ์ และนโยบาย รวมทัง้ กากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 ผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาเป็ นผูท้ ม่ี นใจได้
ั่
ว่าจะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่
สาคัญ คือ การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรอบคอบระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ ตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผล ฯลฯ
1.3 มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.4 ความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนตามทีก่ ฎหมาย กฎ ระเบียบอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1.5 ความสามารถในการอุทศิ เวลาของกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาจากจานวนบริษทั ทีด่ ารงตาแหน่ งอยู่
ฯลฯ เพื่อให้มเี วลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ การดูแลและการติดตามการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ
1.6 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษทั จดทะเบียนทีก่ รรมการแต่
ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง
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2. กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะดาเนินการสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่งกรรมการฯ
กรณีท่ี 1 ตาแหน่ งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบวาระ ซึง่ กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 นัน้
อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจาก (1) บุคคลที่เป็ นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่ งต่อไป (2) บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (Director’s Pool) จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
(3) การเสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (4) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (5) การเสาะหาบุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ ตามตาราง Skill Matrix ทีก่ าหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ
กรณีท่ี 2 ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ
จะดาเนินการสรรหาเมื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ มีมติให้แต่งตัง้ ทดแทน โดยอาจพิจารณารายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมจาก (1) บัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (Director’s Pool)) จานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
(2) การเสนอชื่อของผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) (3) การเสนอชื่อของประธานกรรมการบริษทั ฯ กรรมการบริษทั ฯ ฯลฯ (4) การเสาะหาบุคคลทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ ตามตาราง Skill Matrix ทีก่ าหนดให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ
2.2 คณะกรรมการสรรหาฯ กลันกรองให้
่
ได้บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตสิ อดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้
2.3 เลขานุ การคณะกรรมการสรรหาฯ ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอ
ชื่อให้เป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตามวิธกี ารทีไ่ ด้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การดาเนินการสรรหากรรมการบริษทั ฯ
2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนาชื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ฯ
3.1 กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการโดยใช้
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังนี้
1. ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2. ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดเลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้รบั การเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้เลือกด้วยวิธจี บั สลากเพื่อให้ได้ตามจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
3.2 กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ อ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลหนึ่งซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคล
ซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน
9.3.3 การสรรหาผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
การแต่งตัง้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึ่งเป็ นตาแหน่ งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ นัน้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาผูด้ ารงตาแหน่ งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยมีรอง
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุ ค คล เป็ น เลขานุ ก าร คณะกรรมการสรรหาผู้ดารงต าแหน่ งกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่มอี านาจหน้ าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และดาเนินการสรรหาผู้ทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ
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ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม โดยมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการ
และพนัก งานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม) และกฎหมายอื่นที่เ กี่ ย วข้อง เพื่อ ดารงต าแหน่ งกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ และเสนอชื่อผูท้ ผ่ี ่านการคัดเลือกทีส่ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายการไปดารงต 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 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
โดยการไปดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่น ให้กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่เสนอขอนุ มตั กิ ารเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั อื่นจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ซง่ึ เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่เป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
อื่นทีม่ ใิ ช่บริษทั ในเครือ
9.4

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ที่เกี่ยวข้อง

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง นัน้ บริษทั ฯ ในฐานะผู้ถอื หุน้ ได้ส่ง
ผูแ้ ทนบริษทั ฯ ตามสัดส่วนเพื่อเข้าไปมีสว่ นร่วมในการทาหน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทาธุรกิจ
ระหว่าง บริษัทย่อย บริษทั ร่วม และบริษัททีเ่ กีย่ วข้อง โดยผู้แทนบริษทั ฯ จะเป็ นผู้ทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากฝ่ ายบริหารของ
บริษัทฯ และผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั ย่อย
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนนัน้ ประกอบด้วย บุคคลจากคณะกรรมการบริษั ทฯ
ฝ่ ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้
และต้องมีคุณสมบัตเิ 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
แนวทางที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึ่งในคู่มอื 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
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 กีย่ วข้อง เป็ นประจาทุกไตรมาส และรายปี เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุ นให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจ กาหนดทิศทาง
และแนวทางในการกากับดูแลการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องได้ต่อไป
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การดูแลเรือ่ งการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบ ตั ติ ามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ทาการซือ้ ขาย หลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษัทฯ โดยอาศัยข้อมูลภายในซึ่งเป็ น
สาระสาคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ทย่ี งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนทั ว่ ไปหรือตลาดหลักทรัพย์
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 นการเอาเปรียบผู้ลงทุน และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ แนว
ปฏิบตั ใิ นการเปิ ดเผยและรักษาข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานในหน่วยงานต่างๆ
ของบริษทั ฯ เพื่อให้เกิดการตระหนักรูแ้ ละสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
นอกจากนัน้ ยังจัดทาระเบียบวาระแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารทุกเดือนเรื่องรายงานการถือครองหุ้น
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
ตามทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ได้มมี ติอนุ มตั ิแต่งตัง้ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มคี ่าธรรมเนียมสอบบัญชี
ต่อมา สตง.ได้มหี นังสือที่ ตผ 0037/5564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี และได้
แจ้งค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านสอบบัญชีประจาปี 2561 รวมเป็ นจานวนเงิน 3,550,000 บาท เมื่อรวมค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีของบริษทั ย่อยด้วย จะเป็ นจานวนเงิน 4,670,000 บาท โดยบริษทั ฯ ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั สตง.ในรอบปี
บัญชีทผ่ี ่านมา เนื่องจากต้องผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ประจาปี 2562
ค่าบริการอื่น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนของการบริการอื่นซึง่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบปฏิบตั ติ าม BOI และ
ค่าธรรมเนียมรับรองยอดรายได้ของสาขาประเทศบรูไน ให้แก่ สตง. ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
มีจานวนเงินรวม 470,000 บาท แต่บริษทั ฯ ไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นให้บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ สตง. ในรอบปี บญ
ั ชี
ทีผ่ ่านมาหรือจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี ่านมา
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การนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017 : CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทธุรกิจ ในปี 2560 คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รบั ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดย
มอบหมายให้สานักเลขานุ การบริษทั ฯ ศึกษาในรายละเอียด และในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการ
เพื่อสังคมซึ่งเป็ นตัวแทนของคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบสรุปการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจก ารที่ดี สาหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึง่ สานักเลขานุ การบริษทั ฯ ได้เป็ นผูป้ ระเมิน ในเบื้องต้น โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ฝ่าย
จัดการพิจารณาทบทวนการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษัทฯ ในหัวข้อที่ยงั ปฏิบตั ิได้
ไม่ครบถ้วนต่อไป โดยกาหนดให้มแี ผนงานเพื่อทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียนมา
ปรับใช้ เป็ นประจาทุกปี
9.8

การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรือ่ งอื่นๆ

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุ่งมันและตระหนั
่
กถึงความสาคัญ ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี ทีย่ อมรับในระดับสากล (International Best Practice) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ASEAN CG Scorecard ด้วยเชื่อมันว่
่ าสามารถทาให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการทีด่ เี ลิศ มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความ
เชื่อมันและประโยชน์
่
แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้พฒ
ั นาการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่ อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบตั ิทด่ี ี ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากผลการประเมิน ตามโครงการสารวจการก ากับ ดู แ ลกิจ การบริษัท จดทะเบีย นประจ าปี 2561 (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies 2018: CGR 2018) ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั ผลคะแนนประเมินใน
ภาพรวม 92 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือได้เครื่องหมายสูงสุดคือ 5 ดาว จากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ ดาเนินการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) โดยการสารวจการกากับ
ดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จานวน 657 บริษทั อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2544 เพื่อติดตามพัฒนาการ
ด้านการกากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการกากับ
ดูแลกิจการ หลักเกณฑ์ท่ใี ช้พิจารณาในการสารวจการกากับดูแลกิจ การที่ดี อิง หลักเกณฑ์ในการประเมินที่พฒ
ั นาจาก
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี อง Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) โดยมีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึง่ เป็ นมาตรฐานสากล
สาหรับบริษทั จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ดาเนิ นการในเรือ่ งต่างๆ เพื่อปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี 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 ้ พื้นฐานของผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ งึ ได้รบั ได้แก่ สิทธิในการ
ซือ้ ขาย การโอนหลักทรัพย์ท่ตี นถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งผลกาไรของบริษัทฯ สิทธิการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่าง
เพียงพอและทันเวลา สิทธิต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแ ละออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทฯ สิทธิในการร่วม
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ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ฯ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ การอนุ มตั ธิ ุรกรรมทีส่ าคัญและมีผลต่อทิศทางการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั 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 ของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ของบริษทั ฯ ดังนี้


การกาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประชุม
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มมี ติกาหนดให้จดั การประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึง่ อยู่ภายในกาหนดระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วนั ปิ ดบัญชี
ประจาปี ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยมติดงั กล่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่คาบอกกล่าวเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2561 โดยการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ได้จดั ขึน้ ณ
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีผถู้ อื หุ้น
และผูร้ บั มอบฉันทะแทนจานวน 1,111 ราย (ณ เวลาเปิ ดการประชุม) ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,639,767,531 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
72.12 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบเป็ น องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีประธาน
กรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ เลขานุ การบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษา
กฎหมายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทัง้ นี้ รายละเอียดในการดาเนินการประชุมมีดงั นี้
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแล
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
ทีม่ คี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุน้ ฉบับลงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 และหนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560 พร้อมทัง้ ได้มหี นังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ฯ


การส่งเอกสารการประชุมและการมอบฉันทะ
บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม ซึง่ บรรจุ ระเบียบวาระทีส่ าคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของบริษทั ฯ อาทิ รายละเอียดระเบียบวาระการประชุมทีเ่ พียงพอทีจ่ ะประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้
บริษัทฯ ได้ระบุอย่างชัดเจนในแต่ละระเบียบวาระที่นาเสนอว่า เป็ นเรื่องที่นาเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิ หรือเพื่อพิจารณา
รวมทัง้ นาเสนอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน รายงานประจาปี พร้อมทัง้ เอกสาร
ประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวธิ ีการไว้ชดั เจนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม และได้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคาบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน และก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อบอกกล่าวผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้าในเวลาทีเ่ พียงพอสาหรับ
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เตรียมตัวศึกษาข้อมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับ ระเบียบวาระการประชุมก่อนมาเข้าร่วมประชุม หนังสือเชิญประชุมได้จดั ส่ง
ให้กบั ผูถ้ อื หุ้นทุกรายทีม่ รี ายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษัทฯ รวมทัง้ ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าประชุมแทนได้
วันประชุมผูถ้ อื หุน้
การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
บริษั ทฯ ได้ แจ้ งในเอกสารประกอบการประชุ มที่จ ัดส่ งพร้อมหนั งสือเชิญประชุ ม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึ ง
กระบวนการและขัน้ ตอนในการเข้าร่วมประชุม การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ ได้
อานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยได้กาหนดวันเวลาการประชุม สถานทีป่ ระชุมทีม่ นใจในด้
ั่
านการรักษาความปลอดภัยให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ จัดเจ้าหน้าทีล่ งทะเบียน และกาหนดจุดบริการรับลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัวไป
่ ผูถ้ อื หุน้ สูงอายุ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 4 ชัวโมง
่ และ
ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ จะแล้วเสร็จ โดยบริษทั ฯ ได้จดั การเลีย้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วย


การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
ในการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2561 ก่ อนด าเนิ นการประชุ ม เลขานุ การบริษัทฯ ได้มีการแจ้ ง
รายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธกี ารลงคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผย
ผลการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอย่างชัดเจน โปร่งใส รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ และให้ฝ่ายบริหารที่เกีย่ วข้องชี้แจงและให้ขอ้ มูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและชัดเจน สาหรับการ
ลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ าหนดให้นับหุน้ 1 หุน้ มีเสียง 1 เสียง และมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด การนับคะแนนในกรณีระเบียบวาระทัวไป
่ จะบันทึกคะแนน
จากบัตรลงคะแนนทีไ่ ม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนทีเ่ หลือนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย สาหรับระเบียบวาระเลือกตัง้ กรรมการ
จะบันทึกคะแนนบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยแยกคะแนนเป็ น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และส่วนทีเ่ หลือนับเป็ นไม่ส่งบัตร
ลงคะแนน
รวมทัง้ บริษทั ฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและมีการบันทึกภาพประชุมในลักษณะสื่อวีดทิ ศั น์
และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผถู้ อื หุน้ ทีส่ นใจ
ภายหลังวันประชุมผูถ้ อื หุน้
 การแจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ ได้แจ้งมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่ านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ ใน
วันเดียวกัน ซึง่ มติดงั กล่าวได้ระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งด
ออกเสียง) ในแต่ละระเบียบวาระ และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จดบันทึกรายชื่อกรรมการ/ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ใน ระเบียบวาระที่
ขอรับรอง/อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ประเด็นอภิปรายทีส่ าคัญ ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละระเบียบวาระและการชีแ้ จงของ
บริษทั ฯ อย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่
วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่อภิปรายในที่ประชุม พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายงานการประชุมดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันทีเ่ ผยแพร่
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บริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้หน่วยงานราชการภายในกาหนดเวลา โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทามติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ส่งผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ อให้
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติได้รบั ข้อมูลอย่างทัวถึ
่ งกัน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ไม่มกี ารกีดกันหรืออุปสรรคในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกันของผูถ้ อื หุน้
2) การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
นโยบายของบริษทั ฯ คือการอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม
และเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมาย รวมทัง้ มีมาตรการป้ องกันกรณีท่กี รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
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 น้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ฯ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์การดาเนินการ
ประชุมตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มาประชุมและ
ลงมติแทน การจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ
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 ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของผู้มสี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน ที่จะเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
การสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างกาไรให้กบั บริษทั ฯ บริษทั ฯ จึงมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่ าเทียมกัน
โดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยังยื
่ น
ในฐานะสายการบินแห่ งชาติ บริษัทฯ ดาเนิ นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับหลักมาตรฐาน
สิง่ แวดล้อมสากล เพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดาเนินงาน โดยบริษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบตั งิ าน พึงรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ มีวนิ ัย โดยปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และประเพณีอนั ดีงาม ปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมงานโดยให้เกียรติซ่งึ กันและกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคล ร่วมมือช่วยเหลือกัน
ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม ผู้ปฏิบตั ิงานก็พงึ ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้วยความเคารพ ปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางาน เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ มีนโยบายในการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษด้วยความเสมอภาค
รอบคอบ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ตัง้ อยู่บนหลักเกณฑ์ เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ปราศจากอคติ การ
พิจารณาความดีความชอบ เป็ นไปตามความจริง และเป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยคานึงถึง
ผลการปฏิบตั งิ าน ปริมาณและคุณภาพผลงาน การรักษาวินัย และความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ และเป็ นผลดี
ต่อบริษทั ฯ
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การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
พนักงานทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น
ยิม้ แย้มแจ่มใส มีน้ าใจ สุภาพอ่อนโยน ให้เกียรติและปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่าง
ละเอียดถูกต้อง ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างสัมพันธ์ ท่ดี ีกบั ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนจากลูกค้า และตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มันใจว่
่ าบริษทั ฯ มีการดาเนินการอย่างรอบคอบ คานึงถึงผลตอบแทนทีด่ แี ก่ผถู้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษทั ฯ คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกราย
อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ จะต้องเป็ นไปตามหลักการ คุม้ ค่า โปร่งใส
เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีต่ ดิ ต่อกับคู่คา้ ต้องเก็บ
เอกสาร การเจรจา การร่ างสัญญา การทาสัญญา และการปฏิบ ัติตามสัญญา ไว้เป็ นหลักฐาน และพิจารณาจัดท าข้อตกลง
คุณธรรมร่วมกับคู่คา้ เพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ทาให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม โดยสนับสนุ นให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา/ข้อตกลง
และคามันที
่ ใ่ ห้ไว้ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ส่งเสริมให้ดาเนินการตามหลักการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมทีด่ ี
การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้ และลูกหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยรักษา และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
ของสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างครบถ้วน โดยหากไม่ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด จะรีบแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา ไม่เรียกรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการค้าจากเจ้าหนี้ และ/หรือ
ลูกหนี้ และหากมีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ จ่าย หรือเสนอจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะต้องรีบหาแนวทาง
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่ สุจริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่
เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากซึง่ ข้อมูลความจริง และค้าขายอย่าง
เป็ นธรรมในทุกแห่งทีบ่ ริษทั ฯ ทาการบิน โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า (Antitrust Law) อย่างเคร่งครัด
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในด้านแรงงาน โดยกาหนดให้ปฏิบ ัติต่อผู้ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้อบังคับต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความแตกต่ างในด้าน
เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และสนับสนุ นให้บริษทั คู่คา้ ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกันใน
ทุกกระบวนการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานจากการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก รวมถึงการลงโทษทีเ่ ป็ นการทารุณต่อร่างกาย
หรือจิตใจ การล่วงละเมิดหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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การปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยปลูกฝั งจิตสานึก ที่ดแี ก่ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆ โดยคานึงถึงส่วนรวม รับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ สนับสนุ นกิจกรรมสรรสร้างสังคม ไม่กระทา
การใดๆ หรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย
แนวปฏิ บตั ิ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั ฯ ถือว่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่าของบริษทั ฯ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีหน้าทีป่ กป้ องดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของบริษัทฯ ให้พน้ จากการนาไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
ผูอ้ ่นื ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องโดยได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และไม่นาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
ส่วนตัว
แนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
กรุณาดูขอ้ มูลในข้อ 10 (ส่วนที่ 2-10 หน้า 3 )
4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและปฏิบตั ติ ามหลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตามทีก่ ระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ โดยกาหนดให้หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเป็ นผูด้ แู ลและเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทัง้ ข้อมูลด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่าง
เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ โดยบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านการเงินและด้านอื่นๆ ทีส่ าคัญต่อหน่ วยงานกากับดูแล เช่น การรายงาน
งบการเงินและข่าวที่สาคัญต่ อการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ่วนได้ส่วนเสีย โดยจัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดี การสื่อสารให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องน่ าเชื่อถือมีขอ้ มูลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงธุรกิจ
อย่างเพียงพอ รวมทัง้ ดาเนินการจัดแผนงาน เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน มีสทิ ธิในการ
เข้าถึงข้อมูล และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ทีเ่ หมาะสมผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในประเทศ การเข้า
ประชุม/ประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหาร การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล์ และการจัดกิจกรรมผูบ้ ริหาร
พบนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อชีแ้ จงข้อมูลผลประกอบการเป็ นประจาทุกไตรมาส อีกทัง้ มีการนานักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผูม้ สี ว่ นได้เสียเข้าเยีย่ มชมบริษทั ฯ และพบปะผูบ้ ริหารเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยในปี น้ี ได้นาผูม้ สี ่วนได้เสีย
เยี่ยมชม ฝ่ ายซ่อมใหญ่อากาศยาน ณ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) (อู่ตะเภา) เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงศักยภาพและ
ความสามารถของการบินไทยในการจัดตัง้ ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และฝ่ ายช่าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักลงทุนมีความ
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มันใจในมาตรฐานงานซ่
่
อม และความปลอดภัยของอากาศยานของบริษทั ฯ รวมทัง้ ฝ่ ายครัวการบิน เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการ
เป็ นผูน้ าในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารขนาดใหญ่ นอกจากนัน้ แล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้กบั นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯ ได้มกี จิ กรรมด้านการลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรม

จำนวน

โรดโชว์ในประเทศ

4 ครัง้ / ปี

โรดโชว์ต่างประเทศ

4 ครัง้ / ปี

การเข้าประชุม/การประชุมทางโทรศัพท์กบั ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ

13 ครัง้ / ปี

การตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลทางโทรศัพท์ และทางอีเมล์

192 ครัง้ / ปี

การชีแ้ จงข้อมูลรายไตรมาส

4 ครัง้ / ปี

การเยีย่ มชมกิจการบริษทั ฯ

6 ครัง้ / ปี

การเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เพื่อเป็ นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ท่สี นใจ ได้รบั ทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ได้ จดั ทา
เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯ ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.thaiairways.com ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษทั ฯ
คณะกรรมการ บริการทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ ข่าวสารทีส่ าคัญ ผลการดาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ อื หุน้ การประชุมผูถ้ อื หุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สถิติต่างๆ การกากับดูแลกิจการที่ดี การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบังคับบริษัทฯ
รวมถึงรายงานสารสนเทศทีแ่ จ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการป้ องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ยึดมัน่ และให้ความสาคัญในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่ ี และมีการดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานทุกคน
ถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เป็ นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ซึง่ มีหลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
บริษัทฯ ได้อ อกประกาศบริษัทฯ เรื่องการเปิ ด เผยข้อ มูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การบินไทย จ ากัด
(มหาชน) ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ตัง้ แต่ ก ัน ยายน 2547 เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ ายบริหารทุกท่าน ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามคานิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ เปิ ดเผยข้ อ มู ล บุ ค คลและนิ ติ บุ ค คลที่ เ กี่ย วโยงกัน ทุ ก ครัง้ ที่ มี ก ารแต่ ง ตั ง้ กรรมการหรื อ ผู้ บ ริ ห ารใหม่
สานักเลขานุ ก ารบริษัท ฯ จะจัด ส่งแบบฟอร์ม “รายละเอีย ดของบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน พ.ศ. 2546” ซึ่งได้
ปรับปรุงรายละเอียดตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยตลอด โดยให้กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล กรรมการ
หรือผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทุกครัง้ โดยสานักเลขานุการบริษทั ฯ
จะจัดส่งรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบด้วย
พร้อมทัง้ จัดทาสรุปรายชื่อบุคคลและนิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนาส่งฝ่ ายบริหารทุกฝ่ าย และบุคคลทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานเกีย่ วกับ
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รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของแต่ละหน่ วยงาน เพื่อใช้ตรวจสอบธุรกรรมทีห่ น่ วยงานตนจะเสนอฝ่ ายบริหารหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ และหากมีร ายการที่เ กี่ยวโยงกัน เกิด ขึ้น บริษัทฯ จะดาเนิน การตามขัน้ ตอนปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้ 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
สินค้าและบริการระหว่างบริษทั ฯ กับกิจการที่เกีย่ วข้อง 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 สานักเลขานุ การบริษทั ฯ จะจัดทาระเบียบ
วาระเสนอเรื่อง “รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)” เพื่อเปิ ดเผยให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ าย
บริหารทราบว่าในแต่ละเดือนบริษัทฯ มีการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ และยังได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส ทัง้ นี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงานในด้านนี้ให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยตลอด เพื่อให้การดูแลด้านการขจัดความขัดแย้งและผลประโยชน์เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ แี ละถูกต้องตามข้อกาหนด
การปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุม้ ครองสิทธิในการ
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของรัฐและสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐอันจะเป็ นการส่งเสริมให้รฐั บาลบริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ 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 สามารถสืบค้นข้อมูลได้อ ย่างมีประสิทธิภาพและเป็ 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 นหน่ 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
สามารถดาเนินงานจนบรรลุวสิ ยั ทัศน์ทไ่ี ด้ตงั ้ ปณิธานตัง้ แต่เริม่ แรกว่า เป็ นหน่ วยงานชัน้ นาและเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นด้านการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สามารถตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ท่เี กี่ยวข้องได้อย่างเหมา ะสม นามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ทด่ี ี และเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
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สาหรับปี 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้เข้าร่วมการดาเนินการตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) กาหนดเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (Public Service Quality Enhancement) และเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม
การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองหุน้ ของผูบ้ ริหารทัง้ ทางตรงและทางอ้อม กรุณาดูขอ้ มูล ข้อ 8 โครงสร้าง
การจัดการ (ส่วนที่ 2 – 8 หน้า 4)
5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
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 สุดของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาก าหนดนโยบาย กลยุ ทธ์
เป้ าหมาย และได้มกี ารทบทวนวิสยั ทัศน์ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด โดยมีการสื่อสาร
เปิ ดเผยแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมถึงให้ผบู้ งั คับบัญชาใน
ทุกระดับถือเป็ นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งดูแล ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
รายละเอียดเกีย่ วกับการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรุณาดูขอ้ มูลในหัวข้อ 8.4 (ส่วนที่ 2-8 หน้า 7)
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ ได้ก าหนดให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการบริษัท ฯ เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 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)
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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
บริษัทฯ ได้นาผลการประเมินของคณะกรรมการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมความรูค้ วามสามารถของกรรมการต่อไป โดยผลการประเมินทัง้ 3 รูปแบบข้างต้น สาหรับปี 2561 สรุปได้ว่าจัดอยู่ในระดับ
ดีเยีย่ ม
สาหรับผลการประเมินของประธานกรรมการ ถือเป็ นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิ ดเผยได้
สาหรับกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาจ้าง และนาเสนอผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา ทัง้ นี้ผลการประเมินของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ถือเป็ นข้อมูลเฉพาะบุคคลไม่สามารถ
เปิ ดเผยได้
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
และร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั โดยองค์กรต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูน พัฒนาความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เช่น
คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหารได้เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการ Aircraft Interiors Expo ซึง่ จัดขึน้ ทีเ่ มืองฮัมบรูก
ประเทศเยอรมนี การเข้าร่วมงานประชุม Chairman Forum การเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสนับสนุ นการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ จัดโดย IOD เช่น หลักสูตรสาหรับเลขานุ การบริษทั ฯ (Corporate Secretary Program) การ
จัดทารายงานต่างๆ (Board Reporting Program, Corporate Reporting Program และ Effective Minutes Taking) และหลักสูตร
เกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption : the Practical Guide) เป็ นต้น ทัง้ นี้ กรรมการส่วนใหญ่ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรของ IOD ดังนี้
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) ดังนี้
รายชื่อ
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ

-

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
นายดิสทัต โหตระกิตย์
นางปรารถนา มงคลกุล

รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

-

นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ

-

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการ
กรรมการอิสระ

-

นายรัฐพล ภักดีภูม ิ

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-
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Chairman Forum (R-CF 1/2561)
Board Matters and Trends
(BMT 4/2560)
Role of the Nomination and
Governance Committee (RNG 8/2559)
Financial Statements for Directors
(FSD 29/2558)
Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 4/2558)
Ethical Leadership Program
(ELP 10/2560)
Director Certification Program
(DCP 94/2550)
Advance Audit Committee Program
(AACP 22/2559)
Director Certification Program
(DCP 34/2546)
Director Accreditation Program
(DAP 2/2546)
Diploma Examination
(Exam 11/2546)
Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP 4/2555)
Director Certification Program
(DCP 138/2553)
Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 2/2558)
Audit Committee Program
(ACP 2/2547)
Director Accreditation Program
(DAP 25/2547)
Charter Director Class (CDC 9/2558)
Director Certification Program
(DCP 52/2547)
Director Accreditation Program
(DAP 23/2547)
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ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ

-

นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล

กรรมการอิสระ

-

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

-

พลอากาศเอก อานาจ จีระมณีมยั
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม

กรรมการอิสระ
กรรมการ

-
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Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI 6/2558)
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Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR 16/2555)
Monitoring the Internal Audit
Function (MIA 13/2555)
Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management
(MIR 13/2555)
Director Certification Program
(DCP 94/2550)
Ethical Leadership Program
(ELP 2/2558)
Driving Company Success with IT
Governance (ITG 4/2560)
Role of the chairman Program
(RCP 39/2559)
Director Certification Program
(DCP 178/2556)
Role of Compensation Committee
(RCC 11/2553)
Director Accreditation Program
(DAP 84/2553)
Company Secretary Program
(CSP 28/2551)
Role Of The Compensation
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Director Accreditation Program
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การกากับการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้กบั พนักงานและบุคลากรทุกระดับ นาไปประกอบการปฏิบตั ิงาน ซึ่งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงให้ขอ้ มูลทันสมัยอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ มีการสือ่ สาร เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ต่างๆ
ให้กบั กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรทุกระดับ นอกจากนี้ ได้มกี ารกากับและติดตาม พนักงานและบุคลากรที่
เกีย่ วข้องในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมีนัยสาคัญ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันการผูกขาด
และการกีดกันทางการค้า (Antitrust) และ General Data Protection Regulation (GDPR) เป็ นต้น
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีที่ยงั ไม่อาจปฏิ บตั ิ ได้ตามเกณฑ์ของโครงการ CGR
ในปี 2561 บริษทั ฯ ยังไม่อาจปฏิบตั ไิ ด้ครอบคลุม ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวน 5-12 คน หรือไม่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 15 กาหนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน
แต่ไม่มากกว่า 15 คน เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจ
2. บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติใ นที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด หรือไม่
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 24 กาหนดเฉพาะองค์ประชุมต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด แต่ไม่ได้กาหนดจานวนองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติ
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั มีหนุ้ มากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษทั ได้เปิ ดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของ
หุน้ แต่ละประเภทหรือไม่
ในกรณีน้บี ริษทั ฯ มีหนุ้ เพียง 1 ประเภท คือ หุน้ สามัญ โดยข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 4 กาหนดให้หนุ้ ของบริษทั ฯ
เป็ นหุน้ สามัญและเป็ นหุน้ ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื หุน้
4. บริษัทได้ก าหนดวิธีก ารลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ( Cumulative
Voting) หรือไม่
บริษัท ฯ ไม่ ส ามารถก าหนดวิธีก ารลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ กรรมการโดยการลงคะแนนเสีย 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
5. คณะกรรมการได้ดแู ลให้มกี ารจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่
บริษทั ฯ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ จึงต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ซึง่ กาหนดให้สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงจากบุคคลทีไ่ ม่ใช่พนักงานบริษทั ฯ
6. คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ทีจ่ บการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่
บริษัทฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มคี ุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ และมี
กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ซึง่ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถสอบทานความน่ าเชื่อถือของ
งบการเงินด้วยแล้ว

ส่วนที่ 2-9 หน้าที่ 30

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

10.

แบบ 56-1

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษ ัท ฯ ดาเนิน งานด้า นความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมโดยคานึง ถึง สิง่ แวดล้อ ม สัง คมชุม ชน และธรรมาภิบ าล
(ESG: Environmental, Social, Governance) โดยในปี 2561 บริษทั ฯ มีการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสิง่ แวดล้อม และ
สังคมได้แก่
 โครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทยในหลากหลายรูปแบบ โดยการสังซื
่ ้อผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากทุกภาคของประเทศไทยเพื่อนามาผลิตเป็ นอาหารให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน เช่น
พืชผักผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตรจากดอยคา ปลากะพงขาวจากสมาคมผูเ้ พาะเลี้ยงปลาทะเลไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุ นการจัด
จาหน่ ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนเครื่องบิน และให้บริการผลิตภัณฑ์ OTOP เป็ นอาหารว่างในห้องรับรอง
พิเศษของการบินไทยทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมอิ กี ด้วย
 โครงการด้านสาธารณสุขอานวยความสะดวกทีมผ่าตัดของศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ในการขนส่ง
อวัยวะ ยกเว้นค่าบริการขนส่งโลหิต และอวัยวะ ไปยังต่างจังหวัดทัวประเทศ
่
ผ่านเส้นทางบินภายในประเทศทีเ่ ป็ นจุ ดบินของ
การบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 กิจกรรมวิง่ การกุศล “Run for Life” ของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเพื่อสมทบทุน
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง และโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ จากการบินสู่การแพทย์” สาหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
พระมงกุฎ เกล้า นอกจากนี้ การบินไทยร่วมกับ โรงพยาบาลศิรริ าช จัด โครงการ “ไมล์ปั น สุข ” ขอรับ บริจ าคไมล์จ าก
สมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส ได้จานวน 17,878,204 ไมล์ เพื่อ สนับสนุ นการบริจาคเพื่อ สมทบทุนจัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการ
แพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิรริ าช และ การบินไทยได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างสะพานบุญ
เชื่อมต่อชีวติ ” ให้แก่สมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส และลูกค้าบริษทั ฯ เพื่อสนับสนุ นการสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างทางเดิน Skywalk
กับอาคารเฉลิมพระเกียรติรชั กาลที่ 9 ชัน้ 2 โรงพยาบาลตารวจฯ
 โครงการด้านการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษทั ฯ จัดโครงการ
โทสมาสเตอร์คาราวาน เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเป็ นผู้นาให้แก่เยาวชน โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ บริษทั ฯ ร่วมกับมูลนิธแิ อร์บสั จัดกิจกรรม “ปั นรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้”
ส่งมอบกระเป๋ าและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส
 โครงการส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ ถวายผ้าป่ า “สายธารแห่งเมตตาทอดผ้าป่ าวัดพระบาทน้ าพุ”
จานวนเงิน 320,000 บาท และบริจาคเครื่องใช้สาหรับผูป้ ่ วย ณ วัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี ถวายเงินทาบุญผ้าป่ าสามัคคี
การบินไทย 10 ปี พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมสิ ริ โิ ชค ภ.ป.ร. จานวนเงิน 429,800 บาท และถวายผ้าห่ม ข้าวสาร และถัวดาล
่
แด่ลามะน้อยซึ่งเป็ นเด็กกาพร้าด้อยโอกาส ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล รวมถึงส่งมอบหนังสือ
ธรรมะให้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในวัด 3 จังหวัดชายแดนใต้
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงอัตตะปื อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การบินไทย
สนับสนุนการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภคทางคาร์โก้และร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบภัย และการบินไทยและไทยสมายล์
สนับสนุ นการเดินทางและขนส่งสัมภาระให้กบั ทีมกู้ภยั จากสหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลียและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่วนที่ 2-10 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ช่วยเหลือผูฝ้ ึ กสอนและเยาวชนจานวน 13 ราย ทีต่ ดิ ในถ้าหลวงขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย รวมทัง้ ส่งทีมปี นเขาและ
เก็บรังนกนางแอ่นจากเกาะลิบง จังหวัดตรัง เพื่อกลับสูภ่ ูมลิ าเนาหลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
 โครงการดูแลประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมมอบของขวัญ และจักรยานในงานวันเด็กโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว และการจัดเทีย่ วบินพิเศษนาผูแ้ สวงบุญฮัจย์ส่ปู ระเทศซาอุดอิ าระเบีย จานวน 28
เทีย่ วบิน ผูโ้ ดยสาร 4,046 คน รวมถึงการสนับสนุ นอานวยความสะดวกในการเดินทางของนักกีฬาพาราลิมปิ กไทย และ
การเดินทางนักกีฬา Wheelchair เดินทางไปแข่งขันไตรกีฬา ณ ประเทศออสเตรเลีย และการบินไทยสนับสนุ น Snack Box
จานวน 1,000 กล่อง ให้บริการแก่ประชาชนทีม่ าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา รวมถึง โครงการเหลือ-ขอ รับบริจาคเสือ้ ผ้าสิง่ ของเหลือใช้ให้มูลนิธบิ า้ นนกขมิน้ โครงการมือถือเก่า
ไป ชีวิตใหม่มา รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีไร้มลพิษ และนารายได้จากการรีไซเคิล สมทบทุนสร้าง
โรงพยาบาลทีข่ าดแคลนทัวประเทศ
่
กิจกรรม “เยีย่ มผูส้ งู อายุ” ณ บ้านพักคนชรารังสิต และกิจกรรมมอบเงินบริจาคและสิง่ ของ
ให้แก่มลู นิธธิ รรมิกชน เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
 โครงการด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่ โครงการ “ประเมินคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กรและกิจกรรมชดเชยคาร์บอน”
พื้นที่สุวรรณภูมิและสานักงานใหญ่ เพื่อหามาตรฐานการลดการปลดปล่อยและบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจกขององค์กร
กิจกรรม “การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย” ครัง้ ที่ 8 เน้นความสาคัญเรื่องการบริหารจัดการด้าน
พลังงาน สิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมการทางานทีด่ ี กิจกรรม “การบินไทยคืนชีวติ ให้คูคลองเลียบวิภาวดี” เพื่อรักษาสภาพน้ า
ในคลองเลียบถนนวิภาวดีรงั สิตหน้าบริษทั ฯ ให้ใสสะอาด กิจกรรม “รวมไมล์ รักษ์ป่า รูค้ ่าชุมชน” นาสมาชิกรอยัล ออร์คดิ พลัส
ท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ สนับสนุ นนโยบายการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปยังชุมชนบ้านถ้ าเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้ การบินไทยร่วมกับบริษทั ไทยวาโก้ จากัด (มหาชน) รับบริจาคบราเก่าทีไ่ ม่ใช้แล้วจานวนมากกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อ
ใช้เป็ นพลังงานทดแทนลดโลกร้อน และนาวัสดุเหลือใช้บางส่วนเป็ นวัตถุดบิ สร้างอาชีพแก่สตรีดอ้ ยโอกาส รวมถึงพนักงานสถานี
ภูเก็ต ร่วมทาความสะอาดและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ตงั ้ แต่บริเวณหัวทางวิง่ สนามบินภูเก็ตถึงอุทยานแห่งชาติสริ นิ าถ ในโครงการ
“ท่าอากาศยานภูเก็ต รักษ์ชุมชน”
 โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจส่งเสริมความยังยื
่ น ได้แก่ การบินไทยและบริษทั โรลส์ รอยซ์ ร่วม
วิจยั และพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลก เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั ้ สูงในอุตสาหกรรมการบินสู่ประเทศไทย และ
การบินไทยจัดโปรแกรมท่องเทีย่ วทัวร์เอือ้ งหลวงมากกว่า 20 โปรแกรม สนับสนุนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองรอง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในโครงการ “ไทยเทีย่ วไทย ไทยยังยื
่ น”
ผูส้ นใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ประจาปี 2561 ซึง่ บริษทั ฯ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com หรื อ Scan QR CODE ด้านล่าง
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แนวทางปฏิ บตั ิ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้นานโยบาย Whistle
Blower หรือการเป่ านกหวีด เข้ามาใช้รณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ เพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรทีม่ กี ารกากับ
ดูแลกิจการที่ด ี พร้อมทัง้ จัดทาระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษัท หรือธรรมาภิ บาล หรือจริยธรรม ตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553
(แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 25 มกราคม 2553 เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ผู้มสี ่วนได้เสีย และ
บุคคลภายนอก ใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งเบาะแส/ความเคลือบแคลงสงสัยที่อาจทาให้เข้าใ จได้ว่าเป็ นการกระทาทุจริต
ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ เพื่อให้บริษทั ฯ ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการ
ร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 อันจะนาไปสูค่ วามโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ขององค์กรต่อไป
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
และเปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้เสียร้องเรียนในกรณีท่พี บเห็น การกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตของบุคคลในบริษัทฯ สามารถ
ร้องเรียนมายังผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน ได้ดงั นี้
1. ประธานกรรมการบริษทั
2. กรรมการบริษทั
3. กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษทั
5. รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงต่อผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
2. ผ่านทาง E-mail ของผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน ดังนี้
 ประธานกรรมการบริษทั (email : tgchairman@thaiairways.com)
 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ (email : tgpresident@thaiairways.com)
 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั (email : good.gov@thaiairways.com)
3. ทาเป็ นจดหมายถึง ผูม้ สี ทิ ธิรบั ข้อร้องเรียน
 โดยส่งมาที่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
ทัง้ นี้ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทาง และเลือกที่จะเปิ ดเผยชื่อหรือไม่ก็ได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง โดยบริษทั ฯ จะดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกาหนดเวลาทีก่ าหนด
ไว้ในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการร้องเรียนฯ ไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ร้องเรียนทัง้ ในระหว่างตรวจสอบและภายหลังการตรวจสอบ
พร้อมทัง้ มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน อันจะสร้างความเชื่อมันและความปลอดภั
่
ยให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน
การขับเคลื่อนการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบของบริษทั ฯ มีดงั นี้
1. เมื่อ วัน ที่ 27 กัน ยายน 2560 บริษัท ฯ เข้า ร่ว มลงนามในบันทึก ข้อ ตกลงความร่ วมมือ (MOU) เรื่อ ง การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 3 ฝ่ าย ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
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รัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 54 แห่ง ทัง้ นี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กร
2. มีแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2560-2564 ของบริษทั ฯ และแผนปฏิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์ดา้ นการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ประจาปี 2561
ของบริษทั ฯ เพื่อให้มคี วามสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี (Action Plan) ของสานักงาน ป.ป.ช.
3. จัดอบรมในหัวข้อ “การป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติชอบ” ให้กบั พนักงานทุกระดับ ทุกตาแหน่ ง
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ พนักงานแรกเข้าจนถึงระดับผูจ้ ดั การกอง โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานของบริษทั ฯ รวมถึงการจัด
อบรมบรรยายแบบ Site visit ตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ในโอกาสทีเ่ หมาะสม
4. มีคาสังบริ
่ ษทั ฯ ที่ 106/2558 เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบของบริษัท การบินไทย
จากัด (มหาชน)
5. มีประกาศบริษทั ฯ ที่ 006/2560 เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มุ่งสู่
การเป็ นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
6. เผยแพร่ Bulletin เกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ อาทิเช่น กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง,
Case study จากข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว , ข้อมูลข่าวสารต่ างๆ เป็ นต้น ผ่านทาง Thaisphere , E-mail พนักงาน, PD
Homepage และโปสเตอร์ เป็ นประจาทุกเดือน จานวนเดือนละ 2 ฉบับ เพื่อป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และป้ องกัน
มิให้เกิดการกระทาผิดวินยั
7. มีการเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ ในหัวข้อ “การป้ องกันการ
ทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ” ใน Website ภายนอกของบริษทั ฯ www.thaiairways.com ให้สาธารณชนรับทราบ
8. จัดตัง้ “เครือข่าย TG รวมพลัง ป้ องกันภัยทุจริต” ปั จจุบนั มีสมาชิกเครือข่ายฯ จานวน 1,279 คน เพื่อช่วยกัน
สอดส่อง ดูแล ติดตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั บริษทั ฯ
9. บริษทั ฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาปี 2561 โดยบริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมินจากเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ซึง่ ได้รบั ผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม และได้รบั ผลคะแนนประเมิน ITA โดยรวม
82.47 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ในเกณฑ์สงู มาก
ปั จจุบนั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (ITA) ถูกกาหนดเป็ นกลยุทธ์
ทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และถือเป็ นมาตรการ
ป้ องกันการทุจริตเชิงรุกทีห่ น่ วยงานภาครัฐ ทัวประเทศจะต้
่
องดาเนินการ เพื่อนาข้อมูลและผลคะแนนทีไ่ ด้รบั นาไปปรับปรุง
พัฒ นาการท างานของหน่ ว ยงานได้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น รวมถึง เพื่อ ยกระดับ ดัช นี ร ับ รู้ก ารทุ จ ริต (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทย
10. บริษทั ฯ เสนอชื่อ นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สายปฏิบตั กิ าร เพื่อ
คัดเลือกเป็ น “คนต้นแบบคมนาคม” ประจาปี 2561 ของกระทรวงคมนาคม โดยนาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา ได้รบั
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รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจาปี 2561 ในฐานะเป็ นบุคลากรทีม่ คี วามประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ี มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอยืนยันว่า บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
ต่อการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนการทางานของหน่ วยงานตรวจสอบต่างๆ ในทุกกรณี
จนถึงทีส่ ดุ ต่อไป
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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 นแปลง และสอดคล้องกับระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบและ
17 หลักการ ตามมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO 2013
ทัง้ นี้ ผลการประเมินการควบคุมภายใน สรุปได้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
บริษทั ฯ กาหนดแนวทางเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ข้อพึงปฏิบตั ิ/ไม่พงึ
ปฏิบตั ิไว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที่ และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจน
บริห ารงานโดยยึด หลัก ธรรมาภิบ าล มีบทลงโทษที่เ หมาะสมหากมีการฝ่ าฝื น ข้อ กาหนด อีก ทัง้ มีบ รรจุอ ยู่ใ นหลัก สูต ร
Orientation เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลขององค์กรและสามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านต่อไป กรณีมกี ารประพฤติปฏิบตั ฝิ ่ าฝื นหลักจริยธรรมของบริษทั ฯ ให้ สานักงานตรวจการองค์กรมีอานาจหน้าที่
ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั ฯ หรือตามคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
1.2 คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้ าที่ กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ
ดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
บริษัทฯ กาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ ายบริหารไว้ในคู่มือกรรมการ โดยอ้างอิงจาก
พระราชบัญญัติ บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน ระหว่างบริษทั ฯ กับภาครัฐ ผ่านสานักงานคณะกรรมการ นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึง่ จะมีการกาหนดตัวชีว้ ดั น้ าหนัก ค่าเกณฑ์วดั /เป้ าหมายการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจาปี ของ
บริษัทฯ ที่ชดั เจน เพื่อใช้ในการประเมินผลความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจขององค์กร มีการติดตามผลการดาเนินงานใน
ทีป่ ระชุมคณะ กรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม เป็ นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตาม Skill Matrix เพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้มกี ารกาหนดให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดตามข้อกาหนดของ กลต. และ สคร. โดยในบางขณะมีกรรมการอิสระมากกว่า 50% ของกรรมการทัง้ หมด
จึงมันใจได้
่
ว่าคณะกรรมการมีความเป็ นอิสระและมีการถ่วงดุลทีเ่ หมาะสม
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1.3 ฝ่ ายบริ ห ารได้ จ ัด ให้ มี โ ครงสร้ า งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่ การและความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั กิ ารปรับปรุงโครงสร้างองค์กรทีเ่ หมาะสม โดยมีการจัดสายงาน หน่ วยงานใน
การบังคับบัญชา อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดในเอกสาร Function Description และ Job Description
ไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ ทีส่ าคัญระหว่างการประกอบธุรกิจการบินและหน่ วยธุรกิจ อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในแต่ละเรื่องไว้แล้ว แต่อยู่ระหว่างจัดทา
อานาจในการบริหารงาน Table of Authority/ToA สาหรับตาแหน่ งงานระดับบริหารทุกหน่ วยงาน โดยรวบรวมอานาจการ
บริหารงานทีร่ ะบุในเอกสารต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกาหนดอานาจตามตาแหน่ งมาไว้ในทีเ่ ดียวกัน โดยผูด้ ารง
ตาแหน่ งของหน่ วยงานลงนามรับรองอานาจการบริหารรายตาแหน่ งงานเพื่อยึดปฏิบตั ติ ามอานาจดังกล่าว พร้อมทัง้ จัดทา
ทะเบียนเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและติดตามเมื่อมีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร
1.4 องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ
บริษทั ฯ มีกระบวนการในจัดหาบุคลากรทีเ่ ป็ นไปตามข้อกาหนดตาม พ.ร.บ. คุณสมบัตมิ าตรฐานสาหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีการกาหนดเกณฑ์
คุณสมบัติในการจัดหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถ และศักยภาพตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ รวมทัง้ มี
กระบวนการ/วิธกี ารในการวัดและประเมินผลบุคลากรประจาปี มีการกาหนดมาตรฐานตัวชีว้ ดั กับเป้ าหมายและเกณฑ์วดั ผล
ที่เชื่อมโยงสู่การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อรัก ษาบุคลากร เช่ น ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน โดยมีแผนการฝึ กอบรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะงาน และความรับผิดชอบในแต่ละระดับตาแหน่ งงาน ทัง้ ด้าน Soft
Skill และ Hard Skill เช่น การอบรมด้านภาษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการอบรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ทัง้ ภายในประเทศ และตามมาตรฐานสากล เช่น ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมันคงการบิ
่
น ตามข้อกาหนดของ IATA ICAO IOSA
รวมถึงการอบรมตามข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมชิ อบ มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็งเป็ นหนึ่งเดียว (Strong Corporate Culture) และปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรทีม่ ุ่งเน้น
การทางานเชิงรุก (Proactive Culture) โดยพัฒนาเครือข่ายพนักงานกลุ่มผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Change Agent) ให้มกี าร
ทางานเชิงรุกแบบ Cross Function ทาให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันทางาน นอกจากนี้มกี ารสร้างแรงจูงใจด้วยการเชื่อมโยง
ผลการประเมินกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนตาแหน่ งและขึน้ เงินเดือ นประจาปี เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน ตลอดจนการดาเนินโครงการบริหารจัดการพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง สาหรับผูบ้ ริหาร เพื่อเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดตาแหน่งงานหลัก (Key Position) และตาแหน่งงานสาคัญ (Critical Position)
1.5 องค์ก รก าหนดให้ บุค ลากรมี หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบในการควบคุมภายใน เพื่ อให้ บ รรลุต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงกาหนดให้ผบู้ ริหาร พนักงาน มีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มนี โยบายควบคุมภายใน ซึง่ เป็ นกระบวนการสื่อสารเชิงบังคับทีก่ าหนดให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยผ่านกระบวนการทางานทีไ่ ด้จดั วางไว้อย่างเหมาะสม มีการแบ่ง
หน้าทีง่ านอย่างเป็ นระบบ เพื่อมิให้หน่ วยงานหรือบุคคลเดียวกัน ปฏิบตั หิ น้าทีส่ าคัญหรือเสีย่ งต่อความเสียหายของบริษทั ฯ
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มี Check & Balance เพื่อป้ องกันความผิดพลาดและการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นไปตามกฏ ระเบียบ และกาหนดตัวชีว้ ดั (KPI) ซึง่
ถ่ายทอดเป้ าหมายของแต่ละสายงานไปยังพนักงานตามลาดับชัน้
2. การประเมิ นความเสี่ยง
2.1 องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษัทฯ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ให้การบริการ
ระดับโลก สร้างคุณค่าในทุกมิติ ด้วยวิสยั ทัศน์ “เป็ นสายการบินแห่งชาติทม่ี กี ารบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีกาไร
อย่างยังยื
่ น ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ หค์ วามเป็ นไทย” มีเป้ าหมาย “เป็ นสายการบินชัน้ นาใน 5 อันดับแรกของโลกทีล่ ูกค้าพึง
พอใจ และสามารถแก้ปัญหาการขาดทุนสะสมภายในปี 2565” ภายใต้การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดระดับความเสีย่ งทีอ่ งค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็ นกรอบในการกาหนด
กลยุทธ์ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ ได้
2.2 องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ 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
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ระบุความเสีย่ งในด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ รวมถึงสายงานต่างๆ ได้มกี ารบริหารความ
เสี่ ยงในหน่ วยงาน ตามคู่มือบริ หารความเสี่ ย งของบริ ษัทฯ และมีการจัดทาดัชนี ชี้วดั ความเสี่ ยงที่ สาคัญ (Key
Risk Indicator/KRI) หากระดับคะแนนของความเสี่ ยงเข้าสู่ Trigger และ Threshold จะมีการทบทวนมาตรการ
การควบคุม และจัดทาแผนงานรองรับ
ทัง้ นี้ การบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ได้รบั การ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ
2.3 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริตในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
บริษทั ฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อประเมินความเสีย่ ง
ด้านทุจริตในกระบวนการทางานกับหน่ วยงานระดับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจ ริต ในการ
ปฏิบตั ิงาน มีการประเมิน แรงจูง ใจและทัศ นคติอ นั จะนาไปสู่โ อกาสการทุจ ริต โดยพิจ ารณาจากผลสารวจ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดย
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึง่ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลคะแนนประเมิน
เฉลีย่ รวมร้อยละ 82.47 จัดอยู่ในระดับมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก (เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานร้อยละ 80-100=สูงมาก) มีการจัดบรรยายรณรงค์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กบั
พนักงานในหน่ วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้พนักงานตระหนักและพึงระวังในการปฏิบตั ิท่เี ป็ นการขัดต่อ
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นการกระทาผิดจากการปฏิบตั งิ านโดยรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ จัดทา Bulletin ให้
ความรูเ้ รื่องการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบทุกเดือน มีเครือข่าย "TG รวมพลังป้ องกันภัยทุจริต" โดยมีพนักงาน
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เข้าร่วมเป็ นสมาชิกและมีสว่ นร่วมในการเฝ้ าระวัง สอดส่องดูแลการกระทาทุจริตและประพฤติมชิ อบ อันจะนามาซึง่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ ในการสร้างบุคคลต้นแบบทีม่ คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั งิ านอย่างยังยื
่ นต่อไป
2.4 องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ ได้นาปั จจัยต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน มาประเมินและวิเคราะห์ความ
เปลีย่ นแปลง เพื่อระบุเป็ นความเสีย่ งระดับองค์กรและระดับฝ่ าย เช่น การขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ า การก่อการร้าย
ภัยพิบตั ิและโรคระบาด การเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตามความคืบหน้าในการ
บริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ รวมถึงจัดทาแผนเพื่อควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. กิ จกรรมการควบคุม
3.1 องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมทีช่ ่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีการกาหนดนโยบาย
จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ อีกทัง้ จัดทามาตรการเพื่อควบคุมความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากปั จจัย
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนมีการคาดการณ์ สถานการณ์ ในอนาคตที่มีผลกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุ ประสงค์
รวมทัง้ มีการทบทวน ปรับปรุงระเบียบ วิธปี ฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ เช่น การ
ปฏิบตั ติ ามกฏหมาย GDPR ซึง่ เป็ นกฏหมายใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) ทีใ่ ห้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ อ่ี าศัยอยู่
ในเขตสหภาพยุโรป และมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อองค์กรที่กระทาการละเมิดกฏหมาย โดยได้กาหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อสามารถรองรับการปฏิบตั ติ ามกฏหมายใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) รวมถึงการดาเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริต(คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วย
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุท่เี กีย่ วกับการพาณิชย์โดยตรงของบริษทั ฯ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัด
จ้างเป็ นไปตามข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. เป็ นต้น
3.2 องค์กรเลื อกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุ มทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่ อช่ วยสนั บสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์
บริษทั ฯ จัดทาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายและมาตรการการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ย
ด้านสารสนเทศโดยอ้างอิงกรอบมาตรฐาน ISO : 27001 โดยออกเป็ นคาสังบริ
่ ษัทฯ เพื่อให้ทุกหน่ วยงานต้องถือปฏิบตั ิ
รวมถึงกาหนดให้มกี ารควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดทาเป็ นคู่มอื
บริหารจัดการโครงการ (Project Management Handbook) มีการจัดทาแผนแม่บท IT เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการ
ลงทุน และพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ โดยมีการทบทวนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์
บริษทั ฯ ตลอดจนมีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ อาทิเช่น การพัฒนา “Smart Flow Application” เพื่อรองรับงานบริการกรณี
เปลีย่ นการเดินทางให้ผโู้ ดยสาร สามารถช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากและความล่าช้าในการโอนย้ายผูโ้ ดยสารระหว่างสายการบิน
ให้ส ะดวก รวดเร็ว และยัง ลดค่า ใช้จ่า ยในการสารองที่นั ง่ ใหม่ก บั สายการบิน อื่น ได้เ ป็ น จานวนมาก หรือ โครงการ
“THAI Connect” ซึง่ ใช้ Application Line เป็ นช่องทางในการส่งเสริมและสนับสนุ นการขาย โดยนาข้อมูลของสมาชิกมา
วิเคราะห์ และสร้างแคมเปญส่งเสริมการตลาดและสนับสนุนการขาย รวมทัง้ นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชัน่ ผลิตภัณฑ์และ
การบริการต่างๆ ได้ตรงกับความสนใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Segmentation) และสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของ
ลูกค้า (Personalization) เป็ นต้น
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3.3 องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่า นทางนโยบาย ซึ่ ง ได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการ
ปฏิ 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 เพื่อให้นโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิและคู่มอื ต่างๆ สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ โดยมีการทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมอยู่เสมอ เช่น มีการปรับปรุงระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุทเ่ี กีย่ วกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ. 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการปรับปรุงกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการลงโทษทางวินัย
ให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เป็ นต้น
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 องค์กรมีข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้
ตามที่กาหนดไว้
บริษทั ฯ มีการนาข้อมูลทีต่ อ้ งการใช้ในการดาเนินงาน โดยพิจารณาทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก ได้แก่ ข้ อมูล
ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อมูลการปฏิบตั ิงาน ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดยนามาศึกษา วิเคราะห์
พิจารณากลันกรอง
่
และเปรียบเทียบอย่างเป็ นระบบ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้นหาข้อมูล
และรองรับการปฏิบตั ิงาน มีการพัฒนาระบบ IT ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลยี อาทิ การนาระบบ
Network Management System (NMS) มาใช้ในการวางแผนเทีย่ วบิน วิเคราะห์และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน
ระยะยาว การนาระบบ SAP มาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ช่วยให้ผบู้ ริหารมีขอ้ มูลในการพิจารณาต้นทุน และ
ความคุม้ ค่าได้เป็ นอย่างดี มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินปั จจัยแวดล้อม โดยจัดทา Feasibility Study หรือการลงทุนผ่านทาง
คณะกรรมการหรือคณะทางานชุดต่างๆ เพื่อบริหารโครงการลงทุนให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และได้ประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้
ยังมีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ทาหน้าที่กากับ ดูแล บริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติฯ
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด
4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายใน ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการควบคุมภายใน ที่ จาเป็ น
ต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
บริษทั ฯ มีระบบสารสนเทศ และกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง
ข้อ มูลในการปฏิบ ตั ิง านได้อ ย่า งรวดเร็ว ผ่า นช่อ งทางต่างๆ เช่น การประชุม เอกสาร e-mail Intranet ของบริษ ัท ฯ
ประกาศเสียงตามสาย ตลอดจนการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ระบบ Government Chat (G-Chat),
Line Group ของสายงานต่างๆ เป็ นต้น เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และเข้าถึง
พนักงานทุกกลุ่ม อันเป็ นปั จจัยสาคัญในการเชื่อมพนักงานทัง้ องค์กรเข้าไว้ดว้ ยกัน นอกจากนี้ยงั มีศนู ย์ปฏิบตั กิ ารการบินไทย
(DD Command Center) ซึง่ ดาเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อใช้ประสานงานและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารโดยผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของทุกสายงานประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟั งและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ รวมทัง้ อุบตั ภิ ยั และ
ภัยพิบตั ิ รวมถึงรายงานอื่นๆ จากหน่ วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องผ่านระบบ Teleconference โดยเชื่อมโยงการประชุมจาก
สานักงานใหญ่ ไปยังอาคารศูนย์ปฏิบตั ิการต่างๆ ของบริษทั ฯ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อ การดาเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที อี กทัง้ ยัง มีช่องทางสาหรับพนัก งานสามารถแจ้งข้อ มูลหรือเบาะแส
เกีย่ วกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ (นโยบาย Whistle Blower) ตามระเบียบบริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต ฯ
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พ.ศ. 2553 โดยสามารถร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หรือผ่านทาง e-mail, จดหมาย ถึงผู้มสี ทิ ธิ ์รับ
ข้อร้องเรียน ได้แก่ ประธานกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ซึง่ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายงานทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียน
4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
บริษ ัท ฯ ได้จ ดั ทารายงานประจาปี รายงานการพัฒ นาอย่า งยั ่งยืน เผยแพร่ท าง Website ของบริษ ัท ฯ มีก าร
ประชาสัมพัน ธ์ข่าวสารของบริษทั ฯ ผ่านทางสื่อ ต่างๆ รวมถึง Mobile Application ตลอดจนจัดให้มชี ่อ งทางในการ
ร้องเรียน/สือ่ สารข้อมูลจากลูกค้า/คู่คา้ สายการบินลูกค้า และองค์กร/หน่ วยงานภายนอกต่างๆ มีการจัดทาแบบสารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟั งปั ญหาและข้อร้องเรียนทีเ่ กิดจากการให้บริการ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนมีการติดต่อสือ่ สารเพื่อรับนโยบายจากหน่วยราชการ และกระทรวงต่างๆ
รวมถึงการจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ยังเปิ ดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตมายัง ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อานวยการใหญ่
เลขานุ การคณะกรรมการบริษัทฯ รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ซึ่งเป็ นผู้บงั คับบัญชาสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อร้องเรียน โดยสามารถร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทางคือ โดยวาจา/ลายลักษณ์อกั ษร จดหมาย และ e-mail
5. การติ ดตามประเมิ นผล
5.1 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 เช่ น จัดให้มกี ารประชุมภายใน
ฝ่ ายเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายตามดัชนีช้วี ดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) มีการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับเป้ าหมายตามแผนงาน หรืองบประมาณ เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมายอย่างสม่าเสมอ ทุกฝ่ ายมีการประเมินการควบคุมภายใน และจัดทารายงานการควบคุมภายใน เป็ นประจาทุกปี
มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่ วยงานต่างๆ โดยผูต้ รวจสอบภายในจากสานักงานการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี อีกทัง้ ยังมีฝ่ายความปลอดภัย ความมันคง
่ และมาตรฐานการบิน
ทาการตรวจสอบด้านปฏิบตั กิ าร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกหน่ วยงานมีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อกาหนดตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังมีผตู้ รวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง), สานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.), IATA Operational Safety Audit (IOSA), European Aviation Safety Agency (EASA), Japan Civil
Aviation Bureau (JCAB), และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standards Organization : ISO)
ต่างๆ เป็ นต้น ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ให้ความสาคัญและมีการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบดังกล่าว
5.2 องค์กรประเมิ นและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ
ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
บริษัท ฯ โดยส านั ก งานการตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดแนวทางการจัด ท ารายงาน ผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ นาเสนอต่อผู้บริหารหน่ วยรับตรวจ
และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดาเนินการตามข้อเสนอแนะโดยสานักงานการตรวจสอบภายใน มีการ
ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็นจนกว่าจะมีการดาเนินการแล้ว
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เสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นาเสนอต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกไตรมาส
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ามีการนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในกรณีทพ่ี บหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างร้ายแรง เช่น การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต
มีสงิ่ ผิดปกติหรือความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ เป็ นต้น หัวหน้าสานักงาน
การตรวจสอบภายในจะรายงานต่อกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบทันที
ทัง้ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีกรรมการอิสระจานวน 6 ท่าน
ซึง่ รวมกรรมการตรวจสอบจานวน 2 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย สรุปได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ มีความ
เพียงพอกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
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12.

รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันทีส่ าคัญกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และนิตบิ ุคคล/บริษทั ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

กระทรวงการคลัง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1. กระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
สถาบันการเงินต่างประเทศให้
รายใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้
บริษทั ฯ กูต้ ่อ ประกอบด้วย
ประมาณร้อยละ 51.03
 เงินกูย้ มื ระยะยาว
ซึง่
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
ยังคงมียอดคงค้างและดอกเบีย้
นายสมชัย สัจจพงษ์ ดารง
จ่ายดังนี้
ตาแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง
- เงินกูย้ มื ระยะยาวคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
หมายเหตุ นายสมชัย สัจจพงษ์
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ โดยมี
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย
ผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการ
ใช้วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

14,372.18
354.29
154.34
47.59
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นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ซึง่ ยังคงมี
ยอดคงค้าง และดอกเบีย้ จ่าย
ดังนี้
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้ คงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ จ่ายล่วงหน้า
- ค่าธรรมเนียมเงินกู/้ ค้างจ่าย
2. บริษทั ฯ มีรายการเช่าทีด่ นิ
จากทีร่ าชพัสดุ

3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่กระทรวงการคลัง
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

0.00
9.02
0.00
2.30

4,270.14
73.43
9.02
6.83

5.10

5.12

การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
0.31
0.16

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 2

0.12
0.03

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
2561

1. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนกับ
ธนาคารออมสินจานวนเงิน ไม่
เกิน 3,500 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
2560
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

8.40
2.21
0.00

17.50
4.36
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

8.34
1.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 3

8.23
1.23

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
2561

1. บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื
ระยะยาว กับธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย ซึง่ ยังมียอดคงค้างและ
ดอกเบีย้ จ่ายดังนี้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
2. บริษทั ฯ ทาสัญญาวงเงินกู้
ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กับ
ธนาคารเพือ่ การส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย
จานวนเงิน 3,000 ล้านบาท
ในปี 2561 มีการใช้วงเงิน
1,000 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกู้
- ค่าธรรมเนียมวงเงินกูค้ า้ งจ่าย
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

713.91
16.74
0.11

952.54
22.55
0.10
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

3.51
0.05
1,000.00
32.40
0.46

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 4

4.89
0.02
2,000.00
1.02
0.43

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

3. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบินแก่ธนาคารเพือ่ การ
ส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศ
ไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ
ไทย

 กระทรวงการคลัง ซึง่ เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ มี
อานาจควบคุมธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)

บริษทั ฯ ทาสัญญาเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวกับ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ยังคงมียอดคง
ค้างและดอกเบีย้ จ่าย ดังนี้
- ยอดเงินคงค้าง
- ดอกเบีย้ จ่าย
- ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.15
0.00

0.07
0.00
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2,000.00
53.68
5.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 5

0.00
0.00
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

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
2. บริษทั ฯ ขายบริการให้เช่า
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
สานักงาน ตู้ ATM ค่าน้า-ไฟ
นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ
และ Lease line แก่
ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จากัด
ของธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
(มหาชน) แทน นายสมชัย
- ยอดรายได้รวม
สัจจพงษ์ และ นายดิสทัต
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
โหตระกิตย์ ดารงตาแหน่ง
กรรมการ ของ ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นายเอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์
ประภาศ ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การกาหนดราคา/เงือ่ นไข/อัตราดอกเบีย้ /ค่าธรรมเนียมการใช้
วงเงินกูเ้ ป็ นไปตามปกติของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันกับการกาหนดให้กบั บุคคลหรือกิจการอืน่ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกัน

7.56

7.35

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.70
0.37

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 6

3.92
0.20

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ระหว่างกัน

2561 นายสมชัย สัจจพงษ์ ลาออก
จากกรรมการบริษทั ฯ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
เป็ นต้นไป

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

ลักษณะของรายการ

 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด และของบริษทั ฯ
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ดารง
ตาแหน่ง ประธานกรรมการของ
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด และ
นางปรารถนา มงคลกุล ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

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

2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั ไปรษณีย์
ไทย จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.98
0.03

6.05
0.03
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.59
0.08

1.63
0.09

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
2.08
0.24

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 7

2.79
0.65

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
2561

 กระทรวงการคลังซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ 1. บริษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย แก่
รายใหญ่ของบริษทั ฯ มีอานาจ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ควบคุมการท่องเทีย่ วแห่ง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ประเทศไทย
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน และให้เช่า
สานักงานแก่การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.01
0.26

0.70
0.001
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

52.62
8.90

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 8

64.43
5.89

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1. บริษทั ฯ จ่ายค่าโฆษณา
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
ให้แก่ บริษทั อสมท จากัด
รายใหญ่ของบริษทั อสมท
(มหาชน)
จากัด (มหาชน) และของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
อสมท จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ นางสาวศิรกิ ุล เลากัยกุล 2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
เครือ่ งบิน แก่บริษทั อสมท
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ของ
จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน
- ยอดรายได้รวม
2561
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.59
0.00

1.73
0.16

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
0.00
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 9

0.54
0.00

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
2561

1. บริษทั ฯ ซื้อน้ามันเครือ่ งบินและ
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
น้ามันรถยนต์จากบริษทั ปตท.
รายใหญ่ของ บริษทั 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
หมายเหตุ นายสมชัย สัจจพงษ์
Dielectric Tester) แก่บริษทั
ลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ โดยมี
ปตท. จากัด (มหาชน)
ผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2561
- ยอดรายได้รวม
เป็ นต้นไป
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

6,463.28
476.58

9,020.95

567.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

46.98
5.63

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 10

86.07
21.98

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
2561

1.บริษทั ฯ ประกอบกิจการและเช่า
พืน้ ทีใ่ นเขตท่าอากาศยานต่างๆ
เพือ่ ใช้สาหรับจอดอากาศยาน
จอดพาหนะ ขนถ่ายสินค้า
เก็บอุปกรณ์ภาคพืน้ ดิน เก็บตู้
คอนเทนเนอร์ ตัง้ สานักงานสาย
การบิน และบริการอื่นๆ จาก
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
บัตรโดยสารเครือ่ งบิน และได้รบั
ส่วนแบ่งรายได้ 2% จากการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน (Passenger Service
Charges) ให้กบั บริษทั ท่า
อากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5,753.57
172.27

5,855.42
174.66
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

93.44
11.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 11

96.95
11.51

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

สถาบันการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

 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
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

58.88

66.12
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 12

0.44

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 และนางสุวมิ ล
บัวเลิศ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์
อีสต์เอเชีย จากัด

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

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
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

20.05
5.96
1.84

หมายเหตุ นายณรงค์ชยั
ว่องธนะวิโมกษ์ ลาออกจาก
ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ โดยมีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 สิงหาคม 2561
เป็ นต้นไป

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 13

0.59
0.01
0.16

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1. บริษทั ฯ ให้เงินกูย้ มื ระยะสัน้
 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
แก่บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
ของบริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ
เซส จากัด
เซส จากัด โดยถือหุน้ ประมาณ
- เงินกูย้ มื ระยะสัน้
ร้อยละ 49 และมีอานาจควบคุม
- ดอกเบีย้ รับ
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ดอกเบีย้ ค้างรับ
นางสุวมิ ล บัวเลิศ ดารงตาแหน่ง
2. บริษทั ฯ ซื้อบริการจัดส่ง
ประธานกรรมการ ของ บริษทั
พนักงานแรงงานภายนอก
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
เพือ่ ปฏิบตั งิ านในบริษทั ฯ จาก
แทน เรืออากาศเอก กนก
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส
ทองเผือก นางสาวปิ ยาณี
จากัด
สังข์ทอง ดารงตาแหน่งรอง
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ประธานกรรมการ และนางภัครา
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
เรืองสิรเดโช ดารงตาแหน่ง
- ค่าแรงจ่ายล่วงหน้า
กรรมการของ บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด
3. บริษทั ฯ ให้บริการเช่าพืน้ ที่
สานักงานและอุปกรณ์
หมายเหตุ นางสุวมิ ล บัวเลิศ ได้รบั
แต่งตัง้ เป็ น ประธานกรรมการ ของ
สานักงาน แก่บริษทั วิงสแปน
บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด
เซอร์วสิ เซส จากัด
เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
- ยอดรายได้รวม
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก และ
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
นางภัครา เรืองสิรเดโช เกษียณอายุ
จากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
การกาหนดราคา/เงือ่ นไขและอัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึง่ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับการกาหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
1.91
0.00

45.00

0.52
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,113.89
582.61
279.86

910.54
427.69
345.22
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

7.99
4.22

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 14

49.63
47.96

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
เทพกาญจนา ดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ นายอริชยั
นุ่มลมุล ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
หมายเหตุ นายอริชยั นุ่มลมุล
ลาออกจากผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 มีนาคม
2561 เป็ นต้นไป

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1. บริษทั ฯ ให้บริการใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมด้านการบิน และ
ให้บริการเช่าพืน้ ทีส่ านักงาน
และอุปกรณ์สานักงาน แก่
บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
- เงินมัดจาค่าเช่าพืน้ ที่
2.บริษทั ฯ ซื้อบริการการฝึกอบรม
พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน
จากบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง
จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

30.47
4.09
0.18

12.75
0.10
0.18
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็ นไปตามราคา
ตลาด

0.05

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 15

0.82

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
2561

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
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ได้รบั
- เงินมัดจาค่าเช่าพืน้ ที่
แต่งตัง้ จาก บริษทั วิงสแปน
เซอร์วสิ เซส จากัด ให้ไปดารง
2. บริษทั ฯ ขายทัวร์เอือ้ งหลวง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ให้แก่บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง
ทัวร์เอื้องหลวง จากัด แทน
จากัด
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
- ยอดรายได้รวม
และ นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด
หมายเหตุ นางสาวปิ ยาณี
สังข์ทอง ได้รบั แต่งตัง้ จาก บริษทั
วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด ให้ไป
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ของ
บริษทั ทัวร์เอื้องหลวง จากัด เมือ่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 แทน
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก ที่
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2561

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.05
0.004

0.09
0.004
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

41.86
7.60

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 16

59.02
0.45

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด
(บริษทั ย่อย)

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

 บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์
จากัด ร้อยละ 100
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายวิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว ดารง
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
หมายเหตุ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2561

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการ Block
Space และอื่นๆจาก บริษทั
ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2. บริษทั ฯ ให้บริการเช่า
เครือ่ งบิน น้ามันเครือ่ งบิน
บริการภาคพืน้ ดิน ลานจอด
สนามบิน ค่าเบีย้ ประกัน
เครือ่ งบิน บัตรผ่านขึน้
เครือ่ งบิน ฝึกนักบินใช้
เครือ่ งบินจาลอง และอาหาร
ขึน้ เครือ่ งบิน
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

5,041.45
1,837.38

1,284.51
2,016.47
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

9,543.60
9,465.45

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 17

8,942.06
7,951.12

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
นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์ นาย
วิวฒ
ั น์ ปิ ยะวิโรจน์ และนางสุวมิ ล
บัวเลิศ ดารงตาแหน่งกรรมการ
ของ บริษทั ดอนเมือง อินเตอร์
เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล
จากัด
หมายเหตุ เรืออากาศเอก กนก
ทองเผือก เกษียณอายุจากบริษทั ฯ
เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2561

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

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
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.02
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 18

0.04
0.00

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

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
นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว นาวา
อากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
และนายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ ์
ดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

หมายเหตุ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2561

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1. บริษทั ฯ ซื้อบริการเติมน้ามัน
เครือ่ งบินจากบริษทั บริการ
เชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด
(มหาชน)
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2 บริษทั ฯ มีการให้บริการขนส่ง
และการบริการด้านอาหารให้แก่
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

354.43
0.00

338.02
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 19

0.08
0.06

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

นิ ติ บคุ คล/บริ ษทั
ที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
(บริษทั ร่วม)

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั โรงแรม
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ประมาณร้อยละ
24
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายณรงค์ชยั ว่องธนะวิโมกษ์
ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ บริษทั ฯ ได้โอนขายหุน้
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ทัง้ จานวนให้กบั บริษทั แกรนด์
แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพ
เพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่
23 เมษายน 2561

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

1.บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักของ
บริษทั โรงแรมรอยัล ออคิด
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
สาหรับผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
2.บริษทั ฯมีรายได้จากการโฆษณา
ในแผ่นโฆษณาของบริษทั ทัวร์
เอื้องหลวง จากัด
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.33
0.00

2.90
0.04
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

0.00
0.00

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 20

0.13
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
2561

 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ครัวการบิน 1. บริษทั ฯ ซื้ออาหารและบริการ
จากบริษทั ครัวการบินภูเก็ต
ภูเก็ต จากัด ประมาณร้อยละ 30
จากัด
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นางภัครา เรืองสิรเดโช ดารง
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ตาแหน่งกรรมการ ของ บริษทั
ครัวการบินภูเก็ต จากัด
2. บริษทั ฯ มีรายได้จากการขาย
วัตถุดบิ และการให้บริการแก่
หมายเหตุ นางภัครา เรืองสิรเดโช
บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
- ยอดรายได้รวม
30 กันยายน 2561
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

133.28
2.34

79.39
7.95
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1.50
0.04

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 21

0.39
0.03

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
นางสาวปิ ยาณี สังข์ทอง ดารง
ตาแหน่งรองประธานกรรมการ
ของบริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด แทน
นางภัครา เรืองสิรเดโช

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

บริษทั ฯ ซื้อบริการห้องพักจาก
บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ จากัด สาหรับ
ผูโ้ ดยสารของบริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

19.65
1.62

หมายเหตุ นางภัครา เรืองสิรเดโช
เกษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2561

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 22

27.15
0.30

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
2561

1. บริษทั ฯ ชาระค่าบริการ
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั
อุปกรณ์ บริการภาคพืน้ ที่
สายการบินนกแอร์ จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี และค่า
(มหาชน) ร้อยละ 21.80
Engineer Licence ของบริษทั
 กรรมการของบริษทั ฯ ได้แก่
สายการบินนกแอร์ จากัด
นายรัฐพล ภักดีภมู ิ ดารงตาแหน่ง
(มหาชน)
กรรมการของ บริษทั สายการบิน
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
นกแอร์ จากัด (มหาชน)
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
นายสุเมธ ดารงชัยธรรม ดารง
2.บริษทั ฯ ให้บริการด้านธุรกิจ
ตาแหน่งกรรมการของ บริษทั
การบิน เช่น ค่าซ่อมบารุง
สายการบินนกแอร์ จากัด
อากาศยาน ค่าซ่อมบารุง
(มหาชน) แทนนางอุษณีย์
อุปกรณ์ ค่าน้ามัน เครือ่ งบิน
แสงสิงแก้ว และ นายวิวฒ
ั น์
เป็ นต้น แก่บริษทั สายการ
ปิ ยะวิโรจน์ ดารงตาแหน่ง
บินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการของบริษทั สายการบิน
- ยอดรายได้รวม
นกแอร์ จากัด (มหาชน)
- ยอดลูกหนี้คงค้าง
หมายเหตุ นายสุเมธ ดารงชัยธรรม
ดารงตาแหน่ง กรรมการของ
บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม
2561 แทนนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
ทีเ่ กษียณอายุจากบริษทั ฯ เมือ่ วันที่

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

3.83
0.24

0.06
0.00
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

190.18
56.82

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 23

142.64
53.14

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
2561

30 กันยายน 2561 นายวิวฒ
ั น์
ปิ ยะวิโรจน์ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ของ บริษทั สายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 13
กันยายน 2561
1. บริษทั ฯ ซื้อบริการนาร่อง
 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ อื หุน้
(Navigation) และเช่าอุปกรณ์
รายใหญ่ของ บริษทั วิทยุการบิน
สือ่ สารจากบริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จากัด และของ
แห่งประเทศไทย จากัด
บริษทั ฯ
- ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 บริษทั ฯ ถือหุน้ ประมาณร้อยละ
- ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
0.90 ในบริษทั วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จากัด
2. บริษทั ฯ ขายบัตรโดยสาร
 ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้แก่
เครือ่ งบิน และให้บริการขนส่ง
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร
แก่บริษทั วิทยุการบินแห่ง
เทพกาญจนา ดารงตาแหน่ง
ประเทศไทย จากัด
กรรมการของ บริษทั วิทยุการบิน
- ยอดรายได้รวม
แห่งประเทศไทย จากัด
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560

กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

1,544.23
128.39

1,600.60
135.95
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

2.02
1.19

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 24

19.26
0.17

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 ลาออกจากกรรมการบริษทั ฯ
โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็ นต้นไป

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561

บริษทั ฯ ให้บริการปรับปรุง
ภายในเครือ่ งบินAirbus 340500 รวมทัง้ ซ่อมบารุงเครือ่ งบิน
เครือ่ งยนต์ อะไหล่เครือ่ งบิน
และอื่นๆ ให้แก่กองทัพอากาศ
- ยอดรายได้รวม
- ยอดลูกหนี้คงค้าง

เงื่อนไข/นโยบายราคา

สาหรับปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
กาหนดจากราคาปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับทีก่ าหนดให้กบั
บุคคลหรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน

479.71
268.39

506.20
275.02

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 41.35 ล้านบาท สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมียอดคงค้าง
2.38 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 25

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 กาหนดจากราคาปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับทีบ่ ริษทั ฯกาหนดให้กบั บุคคล หรือกิจการอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ เป็ นไปตามความเหมาะสมของ
เงื่อ นไข และการใช้ร าคาตลาดที่อ้ า งอิง ได้ ซึ่ง ก่ อให้เ กิดประโยชน์ แก่ ท งั ้ บริษัท ฯ และบริษัท ที่เกี่ย วข้อง โดยมิไ ด้มี
วัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใดๆ เป็ นพิเศษ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกราย
ได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะ
เป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนและกฎระเบียบที่
เกีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิ ดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกากับตลาด
ทุน สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ส่วนที่ 2-12 หน้าที่ 26

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
13. ข้อมูลทางการเงิ นที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงิ นโดยสรุป
งบการเงิ นรวม
ปี 2561
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 2560

ปี 2559

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

200,586
212,192
(11,606)
(11,625)
(11,569)

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

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

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

268,721
248,265
20,456

280,775
248,762
32,013

283,124
249,536
33,588

(ล้านหุน้ )
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,182.77
10.00
(5.33)
-

2,182.77
10.00
(0.97)
-

2,182.77
10.00
0.01
-

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

(5.8)
(2.6)
(44.1)
7.4

(1.1)
0.7
(6.3)
5.0

0.03
1.3
0.1
5.0

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 2561

ปี 2560

ปี 2559

งบกาไรขาดทุน :
ค่าโดยสารและน้าหนักส่วนเกิน

160,255

157,475

148,060

21,640

19,544

17,963

701

728

615

13,369

12,111

11,674

3,710

2,258

2,449

911

(1,581)

685

200,586

190,535

181,446

ค่าน้ามันเครือ่ งบิน

60,096

50,215

45,336

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

30,875

29,702

29,995

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน (1)

47,883

45,755

43,158

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

19,045

17,022

17,991

ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่

15,017

11,282

9,871

9,111

9,009

8,151

10,843

11,215

9,404

590

512

570

3,459

3,191

3,628

10,243

10,219

8,841

5,030

5,308

5,919

รวมค่าใช้จ่าย

212,192

193,430

182,864

ขาดทุนก่อนหักภาษีเงินได้

(11,606)

(2,895)

(1,417)

รายได้ภาษีเงินได้สุทธิ

37

823

1,464

กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

56

35

32

ขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

(11,625)

(2,107)

15

ขาดทุนสุทธิ

(11,569)

(2,072)

47

จานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว (ล้านหุน้ )

2,183

2,183

2,183

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้ (บาท)

(5.33)

(0.97)

0.01

ค่าระวางขนส่ง
ค่าไปรษณียภัณฑ์
กิจการอื่นๆ
ดอกเบีย้ รับและรายได้อ่นื
ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รวมรายได้

ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งบินและสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)

หมายเหตุ:

(1) ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือและค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
(2) ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงิน
ลงทุน

ส่วนที่ 3-13 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

หน่ วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

15,247
17,400

24,906
23,692

25,345
24,559

(3,870)

(3,618)

(5,697)

4

258

1,464

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,099)

(3,106)

(3,826)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูร้ ะยะสัน้

(4,328)

110

(7,261)

2,750

2,800

2,700

(2,417)

(17,325)

(18,725)

งบกระแสเงิ นสด :
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2555

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์

เงินสดรับ (จ่าย) จากหุน้ กู้
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

(16,846)

(18,677)

(28,171)

(1)

29,511

35,327

34,727

EBITDAR ต่อหุน้ (บาท)

13.52

16.18

15.91

EBITDAR

หมายเหตุ :
(1)
EBITDAR เท่ากับ EBITDA + ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
EBITDA เท่ากับ รายได้ (ไม่รวมกาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น) - ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินและผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน)
(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 2561

ปี 2560

ปี 2559

13,692
49,548
179,599
268,721
88,908
125,413
248,265
21,828
20,456

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

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 2561

ปี 2560

ปี 2559

0.84
0.43
0.29
16.12
22.33
17.68
20.36
32.04
11.24
31.46

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

16.53
(4.54)
1.76
(192.10)
(5.79)
(44.10)

22.85
1.49
1.10
829.34
(1.08)
(6.32)

23.12
2.25
1.24
603.33
0.03
0.14

(2.58)
4.07
0.73

0.65
7.81
0.68

1.34
8.95
0.62

7.40
3.22
0.85
-

4.98
5.10
0.90
-

4.98
4.66
1.02
-

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 และบริ ษทั ย่อย
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยโดยเทียบเป็ นอัตราร้อยละ
ของยอดรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี ทผ่ี ่านมา
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2561

รายได้
รายได้จากค่าโดยสาร
ในภูมภิ าค
ระหว่างทวีป
ในประเทศ
เทีย่ วบินไม่ประจา
ค่าระวางขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
รายได้จากกิจกรรมอื่นๆ
ค่าเงินประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเรียกเก็บจากผูโ้ ดยสาร
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริ การ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าน้ามันเครือ่ งบิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบิน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครือ่ งบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
ประมาณการค่าซ่อมแซมเครือ่ งบินเช่าดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิรปู
ผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครือ่ งบิน
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
กาไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2560

ปี 2559

41.42
28.40
4.94
0.37
8.98
6.70
7.34
98.14
1.86
100.00

44.59
29.52
6.05
0.13
8.92
6.30
3.31
98.82
1.18
100.00

39.39
24.35
6.87
0.20
8.78
6.46
12.59
98.65
1.35
100.00

30.10
15.46
23.98
9.54
7.52
4.56
5.43
0.30
5.13
0.26
102.28
2.26
104.54
(4.54)
1.73
0.46
(5.79)

26.14
15.46
23.53
8.86
5.87
4.69
5.84
0.27
5.32
0.08
96.06
2.46
98.51
1.49
0.29
0.22
1.66
(0.8)
(1.08)

25.08
16.13
23.47
10.09
5.54
4.57
5.27
0.32
4.96
0.32
96.10
2.95
97.75
2.25
0.73
0.68
2.01
0.38
0.03
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ผลการดาเนิ นงานในรอบ 5 ปี
ปี 2561
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)

103
423,209
13,397
9,788
73.1
24,319
93,131
72,315
77.6
4,054
2,465
60.8
22,054
(11,606)

ปี 2560
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)

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
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิ บายผลการดาเนิ นงานและการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ของบริษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2561 ยังขยายตัวได้ดี อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังอยู่ในระดับสูง
ในขณะที่เขตยูโรโซน ญี่ป่ ุน และจีน เริม่ เห็นสัญญาณการเติบโตที่ชะลอลงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมี
พืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งจากภาวะการค้าโลกทีย่ งั ขยายตัว ถึงแม้ว่าจะเริม่ ชะลอตัวลง ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกใน
ปี 2561 เฉลีย่ ที่ 69.4 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สูงกว่าปี ก่อนประมาณร้อยละ 30.5
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเป็ นการขยายตัวจากทัง้ การบริโภคและการลงทุนของทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน และการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ การส่งออกในภาพรวมยังคงขยายตัวจากเศรษฐกิจของประเทศ
คู่ค้าหลักและการค้าโลกที่ยงั ขยายตัวได้ดี แต่เริ่มหดตัวในช่วงปลายไตรมาส 3 และ 4 ของปี นี้ในตลาดสาคัญ เช่น จีน
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เป็ นต้น สาหรับภาคการท่องเทีย่ วยังขยายตัวได้ดตี ามการเติบโตของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ โดย
จานวนนักท่องเที่ยวต่ างชาติท่เี ดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2561 มีจานวน 38.3 ล้านคน เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 7.6%
แม้ว่าจะเป็ นการเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีล่ ดลงจากปี ก่อนทีเ่ พิม่ ขึน้ 8.9% เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์อุบตั เิ หตุทางทะเลที่
ภูเก็ตส่งผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วชาวจีนซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้อยละ 27.5 ของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทงั ้ หมด ลดลงในช่วง
ครึ่ง ปี หลังร้อ ยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง ร้อ ยละ 32.0 โดยเป็ น การลดลงต่ อ เนื่ องจากเดือ น
กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน 2561 แต่เริม่ ปรับเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยในเดือนธันวาคม 2561
ในปี 2561 อุตสาหกรรมการบินของโลกยังคงมีแนวโน้มขยายตัว ปริมาณความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสารยัง
เพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง แต่แนวโน้มการขยายตัวเริม่ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน จากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) แสดงการขยายตัวของปริมาณการขนส่งด้านผูโ้ ดยสารในปี 2561 ทีเ่ ท่ากับ 6.5% ต่ ากว่าปี 2560
ทีเ่ ท่ากับ 7.6% สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงครึง่ ปี หลัง และราคาบัตรโดยสารทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้
จากต้นทุนของสายการบินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากราคาน้ ามันเครื่องบินทีป่ รับตัวสูงขึน้ ส่งผลให้ความต้องการเดินทางของผูโ้ ดยสาร
ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามสายการบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก มีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเติบโตสูงสุดทีร่ ้อยละ 8.6
ในขณะทีเ่ ส้นทางภายในประเทศอินเดียมีอตั ราการเติบโตของปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารสูงสุด 4 ปี ตดิ ต่อกัน ทัง้ นี้ ปริมาณ
การผลิตด้านผูโ้ ดยสารรวมทัง้ ระบบเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 6.1% และมีอตั ราการบรรทุกผูโ้ ดยสารเฉลีย่ 81.9% สูงกว่าปี
ก่อนทีเ่ ฉลีย่ 81.4% ในขณะทีก่ ารขนส่งสินค้าในภาพรวมยังคงเติบโตจากปริมาณการค้าโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่มแี นวโน้มการ
ชะลอตัวลง โดยการเติบโตของปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ในปี 2561 อยู่ท่เี ท่ากับ 3.5% ต่ากว่าช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนที่ 9.0% อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ในปี 2561 เท่ากับ 49.1% สูงกว่าปี ก่อนที่ 45.5%
ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของไทยยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากปั จจัยสนับสนุ นได้แก่ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย การเพิม่ ขึน้ ของจานวนนักท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างจากนักท่องเทีย่ วชาวจีนในช่วง
ครึ่งปี หลัง แผนการขยายธุรกิจของหลายสายการบิน ทัง้ การขยายฝูงบิน การเปิ ดเส้นทางบินใหม่ และการเพิม่ จานวน
ความถี่ของเที่ยวบินเป็ นผลจากการปลดธงแดงของ ICAO ได้สาเร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ความคืบหน้าในการกลับสู่
Category 1 ของสานักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) และการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานใน
ประเทศไทย ได้แก่ แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมริ ะยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 และ
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โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา อย่างไรก็ตามการแข่งขันทีร่ ุนแรง และราคาน้ ามันทีป่ รับตัวสูงขึน้ ในปี น้ีโดยปรับตัว
สูงสุดในรอบ 4 ปี ทาให้ตน้ ทุนในการดาเนินงานของสายการบินเพิม่ ขึน้
บริษัทฯ ได้จดั ทาแผนฟื้ นฟูธุรกิจปี 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีกาไรอย่างต่อเนื่องและ
ยังยื
่ น และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการทีเ่ ทียบเคียงมาตรฐานชัน้ นา โดยมีแนวทางการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การสร้างกาไรจากการเพิม่ รายได้ ควบคุมต้นทุน และนารูปแบบธุรกิจของสายการบิน
ต้นทุนต่ามาประยุกต์ใช้ 2) การปรับปรุงหน่วยธุรกิจให้เป็ นศูนย์กาไร (Profit Center) ทีเ่ ติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
และบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ 3) การปรับปรุงการบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้ าหมายอย่างเหมาะสม 4) การนา Digital Application มาเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 5) การพัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยเน้นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นาและการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามสามารถ
โดยในปี น้มี กี ารดาเนินการทีส่ าคัญได้แก่
 การพัฒ นาประสิท ธิภ าพในการหารายได้ ได้ แ ก่ การเพิ่ม รายได้จ ากผู้โ ดยสารผ่ า นระบบ
Revenue
Management System (RMS)
 การขยายเครือข่ายเส้นทางบินโดยการร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code
Share Flight) กับสายการบินเซินเจิ้น เพื่อขยายเส้นทางบินไปสู่จุดหมายปลายทางในสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ
เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว กรุงเทพฯ-เซินเจิน้ และเส้นทางไป-กลับ เซินเจิน้ -ภูเก็ต เป็ นต้น และกับสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ในเส้นทางภายในประเทศรวม 10 เส้นทาง และเส้นทางระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง นอกจากนี้ยงั ได้ลง
นามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วมกับบริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ในเส้นทางบินรอง
ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองรอง ในส่วนของ
สายการบินไทยสมายล์ ทาการบินทดแทนการบินไทยและทาการบินเสริมในจุดบินทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ขยายเส้นทางบินให้
ครอบคลุมในภูมภิ าคอาเซียน จีน และอินเดีย เพื่อรองรับผู้โดยสารจากทัวโลกให้
่
สามารถเดินทางเชื่อมต่ อเที่ยวบินได้
หลากหลายและสะดวกสบาย อีกทัง้ ยังเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั เครือข่ายเส้นทางบิน เพิม่ ศักยภาพในการขายและรองรับ
การขยายตัวของตลาด
 ดาเนินการขายอสังหาริมทรัพย์ท่ไี ม่มค
ี วามจาเป็ นในการใช้งาน โดยการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่
จัง หวัดแม่ฮ่ องสอน และอสังหาริมทรัพ ย์ต่ างประเทศที่เมืองซิด นีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก เมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยรับรูก้ าไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทงั ้ สิน้ จานวน ประมาณ 763 ล้านบาท
 ดาเนินการขายหุน
้ ในบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 22.5 ล้านหุน้ ซึง่ คิด
เป็ นสัดส่วนการถือหุน้ 24% ของทุนจดทะเบียน ในราคาหุน้ ละ 41 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน 922.5 ล้านบาท โดยรับรูก้ าไร
จานวน 657 ล้านบาท ทัง้ นี้ เป็ นไปตามแนวทางการดาเนินการขายหุ้นบริ ษัทร่วมลงทุนที่ไม่สอดคล้องหรือ สนับ สนุ น
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของบริษทั ฯ ตลอดจนผลการดาเนินงานและการจ่ายผลตอบแทนให้บริษทั ฯ ลดลงเมื่อเทียบกับ
อดีตทีผ่ ่านมา
 บริษท
ั ฯ ได้ทบทวนแผนการจัดหาเครื่องบินปี 2561 - 2565 ตามโครงการจัดหาเครื่องบินบริษทั ฯ ปี 2562 2567 ซึ่งเป็ นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่มอี ายุใช้งานมากกว่า 20 ปี โดยมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้
คาแนะนาในเรื่องเส้นทางบินและฝูงบิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและการใช้งานจริง ทัง้ นี้แผนการจัดหาเครื่องบินปี
2562 - 2567 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ตามขัน้ ตอนการเสนอขออนุมตั ติ ่อไป
 การเพิม
่ ศักยภาพฝูงบินด้วยการรับมอบเครื่องบินใหม่แบบแอร์บสั A350-900 รวม 5 ลา ประกอบด้วยเครื่องบิน
เช่าการเงินจานวน 2 ลา และเครื่องบินเช่าดาเนินงานจานวน 3 ลา สาหรับให้บริการในเส้นทางข้ามทวีปและเส้นทางภูมภิ าค
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

และดาเนินการติดตัง้ Crew Rest และระบบสื่อสารสนเทศ (In-flight Connectivity : IFC) บนเครื่องบินแบบโบอิง้ 787-8
แล้วเสร็จจานวน 4 ลา
 การร่วมลงนามกับ กองทัพเรือ และสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นว่าด้วยการให้สทิ ธิแก่บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO Campus) เพื่อประกอบกิจการบนพืน้ ทีท่ ่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ซึง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ทัง้ นี้ เป็ นการดาเนินการในลาดับถัดมาต่อจากการจัดทา
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งจะใช้นาไปประกอบการเสนอขอความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภาจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ซึง่ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทีด่ รี ะหว่างหน่ วยงานภาครัฐกับการบินไทยอันจะนาไปสู่การจัดตัง้ ศูนย์
ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภาซึง่ เป็ นโครงการนาร่องในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเป็ นโครงการ
สาคัญยิง่ ของประเทศไทย
 การลงนามข้อตกลงร่วมทุนก่ อตัง้ ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561
เพื่อเป็ นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานทีท่ นั สมัยระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนาศูนย์ซ่อม
บารุงเครื่องยนต์อากาศยานของการบินไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการจัดตัง้ ศูนย์
ซ่อมบารุงเครื่องยนต์อากาศยานของการบินไทยแบบครบวงจรซึง่ นอกจากรองรับการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ทใ่ี ช้กบั เครื่องบิน
ในฝูงบินของบริษทั ฯ แล้วยังสามารถรองรับการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ของเครื่องบินของสายการบินลูกค้าได้ดว้ ย
 การเปิ ดโครงการร่วมวิจยั และพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB แห่งแรกของโลกร่วมกับ บริษัท โรลส์รอยซ์ เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการวิจยั และพัฒนาเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ รุ่น Trent XWB-97 ซึง่ เป็ น
เครื่องยนต์รุ่ น ล่ าสุด ที่ถูก น ามาใช้ง านเป็ น ครัง้ แรกในอุต สาหกรรมการบิน กับ เครื่องบิน แบบแอร์บ ัส A350-1000 ทัง้ นี้
โครงการร่วมวิจยั และพัฒนาเครื่องยนต์ Trent XWB ดังกล่าวข้างต้น เป็ นความร่วมมือในรูปแบบใหม่ครัง้ แรกของโลก
ระหว่างการบินไทยและบริษัท โรลส์ รอยซ์ ในการวิจยั และพัฒนาเครื่องยนต์ทเ่ี กิดขึน้ นอก สหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัท
โรลส์ รอยซ์ ไม่เคยร่วมมือกับแหล่งซ่อมใดมาก่อน อาคารทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อากาศยาน (Test Cell) ของฝ่ าย
ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน ฝ่ ายช่าง การบินไทย ดอนเมือง จึงนับเป็ นศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งแรกที่ได้รบั ความ
ไว้วางใจจากบริษทั โรลส์ รอยซ์ โดยโครงการนี้เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารกลยุทธ์ปี 2561 - 2562 เพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ ใน
อนาคต และยังเป็ นการร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขนั ้ สูงในอุตสาหกรรมการบินสูป่ ระเทศไทย
 การประกาศความร่วมมือของพันธมิตรรัฐวิสาหกิจทัง้ 3 หน่ วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
(ททท.) บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ จะช่วยผลักดันให้เกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามก้าวหน้าได้อย่างยังยื
่ น โดยทัง้ 3 รัฐวิสาหกิจพร้อมให้การสนับสนุ นและ
ทางานร่วมกับการบินไทย ในหลายๆ ด้านได้แก่
- ด้านธุรกิจการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นรายได้หลักของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เมืองรอง จะมีส่วนสนับสนุ นธุรกิจการบิน รวมทัง้ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ก ับทุ กภาคส่วนในประเทศ ซึ่งการบินไทยสามารถน า
นักท่องเทีย่ วจากทัวโลกเข้
่
าสูเ่ มืองรอง โดย ททท. สามารถสนับสนุนทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ด้านอุตสาหกรรมการบิน ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ทีม่ เี ที่ยวบินเข้า-ออก ที่ท่าอากาศยานสุว รรณภูมิ
มากทีส่ ดุ การได้ผนึกกาลังร่วมกับ ทอท. จะเป็ นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางในการขนส่งทางอากาศทีแ่ ข็งแกร่ง
ในภูมภิ าคนี้
- ด้านข้อมูลข่าวสารในยุคดิจทิ ลั เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 โดยการสนับสนุ นในเรื่อง Big Data
โดยการบินไทย ททท. ทอท. และ ธนาคารกรุงไทย ร่วมพัฒนาข้อมูลในส่วนของนักท่องเทีย่ ว และพัฒนาด้าน Payment
Gateway ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการขายให้การบินไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 3
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การปลดระวางเครืองบินแบบโบอิง: 737-400 จํานวน 2 ลํา และดําเนินการขายเครืองบินทีปลดระวางแล้ว 2 ลํา
ได้แก่ แอร์บสั A330-300 จํานวน 1 ลํา และโบอิง: 737-400 จํานวน 1 ลํา
 การออกและเสนอขายหุน
้ กู้ครัง: ที 1/2561 และ ครัง: ที 2/2561 รวมจํานวน 13,000 ล้านบาท เมือวันที 28
กุมภาพันธ์ 2561 และ 16 สิงหาคม 2561 ตามลําดับ ระยะเวลา 1-15 ปี เพือชําระคืนหุน้ กูท้ ครบกํ
ี
าหนดชําระ และหรือคืน
เงินกูข้ องบริษทั ฯ ทีมีตน้ ทุนทางการเงินทีสูงกว่า และหรือลงทุนในสินทรัพย์ และหรือใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นอกจากนี: คณะกรรมการบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้มีม ติแต่ งตัง: นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม ดํารง
ตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ มีผลตัง: แต่วนั ที 1 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป
ทัง: นี: จากผลสําเร็จของการดําเนินการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนือง ทําให้การบินไทยยังได้รบั รางวัล TTG
Travel Hall of Fame จากนิตยสาร TTG Travel โดยได้รางวัลสายการบินยอดเยียมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Best South-East Asian Airline) ติดต่อกันครบ 10 ปี โดยได้ต่อเนืองเป็ นปี ที 3 รางวัลสายการบินยอดเยียมของโลกจาก
สกายแทรกซ์ประจําปี 2561 ถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับ 1 สายการบินทีให้บริการชัน: ประหยัดยอดเยียมของโลก
(World’s Best Economy Class) และรางวัลอันดับ 1 สายการบินทีให้บริการอาหารสําหรับชัน: ประหยัดยอดเยียม
(Best Economy Class Onboard Catering) โดยทัง: สองรางวัลได้รบั ต่อเนืองเป็ นปี ที 2 นอกจากนี:ยงั ได้รบั รางวัลอันดับ 1
สายการบินทีให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยียมของโลก (World’s Best Airline Lounge Spa) ซึงได้รบั ต่อเนืองกันเป็ นปี ที 4
รวมทัง: ยังได้รบั การจัดอันดับให้เป็ น 1 ใน 10 สายการบินทีดีทสุี ดในโลก (World’s Best Airline 2018) เป็ นต้น ประกอบกับ
สายการบินไทยสมายล์ ยังได้รบั รางวัลใหญ่จาก Trip Advisor ต่อเนืองเป็ นปี ที 2 ได้แก่สายการบินยอดเยียมอันดับหนึงของ
ประเทศไทย (Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยียมในภูมภิ าคเอเชีย (Best Regional Airline in Asia)
ในปี 2561 บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ได้รบั มอบเครืองบินใหม่จํานวน 5 ลํา และปลดระวางเครืองบิน
แบบโบอิง: 737-400 จํานวน 2 ลํา ทําให้ฝงู บินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 103 ลํา สูงกว่า
ณ สิน: ปี ก่อน 3 ลํา โดยมีอตั ราการใช้ประโยชน์ของเครืองบิน 12.0 ชัวโมง เท่ากับปี ก่อน มีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ASK) เพิมขึน: 2.9% ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร (RPK) เพิมขึน: 1.0% อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor)
เฉลีย 77.6% ตํากว่าปี ก่อนซึงเฉลียที 79.2% โดยมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารทีทําการขนส่ง รวมทัง: สิน: 24.3 ล้านคน ลดลงจากปี ก่อน
1.0%
ทัง: นี: จากเหตุการณ์เครืองยนต์โรลส์รอยซ์ TRENT1000 ทีติดตัง: กับเครืองบินโบอิง: 787-8 และ 787-9 ทีบริษทั ฯ
มีอยู่ในฝูงบินรวม 8 ลํา และ TRENT 900 ทีติดตัง: กับเครืองบินแอร์บสั A380-800 ทีบริษัทฯ มีอยู่ในฝูงบินจํานวน 6 ลํา
ประสบปั ญหาตัวใบพัด (Turbine Blade) เกิดรอยร้าวและแตกในเครืองยนต์ทีอาจส่งผลกระทบต่ อความปลอดภัย ใน
การปฏิบตั ิการบิน ทัง: นี:เป็ นปั ญหาทีเกิดขึน: ต่อเนืองมาตัง: แต่ปี 2560 และเกิดขึน: กับสายการบินทัวโลกทีใช้เครืองยนต์รุ่น
ดังกล่าว ทําให้บริษทั ฯ ต้องทยอยสลับจอดเครืองบินโบอิง: 787-8 787-9 และแอร์บสั A380-800 เพือถอดเครืองยนต์ส่งไป
ซ่อม โดยส่งผลกระทบกับตารางบินโดยเฉพาะตารางบินภาคฤดูหนาว (28 ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562) บริษทั ฯ ได้
ทํา การปรับ ตารางบิน และความถีของเทียวบินให้ส อดคล้อ งกับจํา นวนเครืองบินทีมีอ ยู่ ทัง: นี: จากเหตุ การณ์ ด ังกล่า วมี
ผลกระทบกับการบริการทําให้เกิดเทียวบินล่าช้า เกิดค่าใช้จ่ายเพิมขึน: ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการหารายได้ตามแผน
ทีวางไว้ ทัง: นี: ณ 31 ธันวาคม 2561 เครืองบินโบอิง: 787-9 และแอร์บสั A380-800 ทําการบินได้ตามปกติแล้ว คงเหลือ
เครืองบินโบอิง: 787-8 จํานวน 4 ลํา ทีต้องจอดเพือนําเครืองยนต์ไปส่งซ่อม
ในปี 2561 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยังคงรุนแรง ราคานํ:ามันในตลาดโลกทีเพิมสูงขึน: โดยปรับตัวสูงสุด
ในรอบ 4 ปี การปรับประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครืองบินและเครืองยนต์อะไหล่จากร้อยละ 10 เป็ นร้อยละ 6 ของมูลค่า
ต้นทุนเริมแรก ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทียังคงอยู่ในระดับสูง ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ประจําปี 2561 ขาดทุนจากการดําเนินงาน 9,058 ล้านบาท ในขณะทีปี ก่อนมีกําไร 2,856 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม
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จานวน 199,500 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7,554 ล้านบาท (3.9%) ทัง้ จากรายได้ ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกิน รายได้
ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ รายได้จากการบริการอื่นๆ และรายได้อ่นื ๆ แต่มคี ่าใช้จ่ายรวมจานวน 208,558 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 19,468 ล้านบาท (10.3%) เป็ นผลจากค่าน้ ามันเครื่องบินเพิม่ ขึน้ 9,881 ล้านบาท (19.7%) จากราคาน้ ามันเฉลีย่
เพิม่ ขึน้ 30.1% ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารความเสีย่ งราคาน้ ามันได้ดขี น้ึ กว่าปี ก่อนก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวม
น้ามันสูงขึน้ 9,802 ล้านบาท (7.3%) สาเหตุหลักเกิดจาก ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าเสื่อม
ราคาเพิม่ ขึน้ ประกอบกับปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ ขณะทีม่ ตี ้นทุนทางการเงิน-สุทธิ ลดลง 215 ล้านบาท
(4.7%) จากการบริหารเงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงินต่อเนื่องจากปี ก่อน
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบินจานวน 3,459 ล้านบาท
ขณะที่ม ีกาไรจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ 911 ล้า นบาท ส่ว นใหญ่ เ กิด จากการตีมูล ค่า หนี้ ส นิ ที่เ ป็ น
เงิน ตราต่างประเทศ ส่งผลให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยขาดทุนสุทธิ 11,569 ล้านบาท โดยเป็ นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็ นของ
บริษทั ใหญ่ 11,625 ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ 5.33 บาท ในขณะทีป่ ี ก่อนขาดทุนต่อหุน้ 0.97 บาท
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน(EBITDA) จานวน 14,494
ล้านบาท ต่ ากว่าปี ก่อน 9,551 ล้านบาท (39.7%) โดยมี EBITDA Margin เท่ากับ 7.3% เปรียบเทียบกับปี ก่อนทีเ่ ท่ากับ
12.5%
2. คาอธิ บายและวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานปี 2561
ในปี 2561 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีการเปลีย่ นแปลงทางบัญชีดงั นี้
 การทบทวนมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่อ งยนต์อะไหล่ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง
2560) เรื่อง ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และได้เปลีย่ นแปลงประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่
จากเดิม ร้อยละ 10 เป็ นร้อ ยละ 6 ของมูลค่า ต้นทุ นเริ่มแรกโดยอาศัยข้อมูลราคาขายเครื่องบินในอดีต และข้ อมูลจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญการประเมินราคาเครื่องบินทีไ่ ด้รบั การยอมรับในอุตสาหกรรมการบินและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการบิน
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้ค่าเสื่อมราคาของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่ในปี 2561 เพิม่ ขึน้ จานวน 3,129 ล้านบาท
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.9)
 การทบทวนระยะเวลาการรับรูบ้ ตั รโดยสารทีจ่ าหน่ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้ใช้บริการจากเดิมรับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อบัตร
โดยสารมีอายุเกินกว่า 24 เดือน เป็ น 15 เดือนนับจากวันทีอ่ อกบัตรโดยสาร ทาให้รายได้ค่าโดยสารสาหรับปี 2561 เพิม่ ขึน้
1,028 ล้านบาท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.37)
งบการเงินรวมของปี 2561 ประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินของบริษทั ย่อย 5 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อสี ต์เอเชีย จากัด 2) บริษทั วิงสแปน เซอร์วสิ เซส จากัด 3) บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จากัด
4) บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง จากัด และ 5) บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
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ตารางแสดงข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ (Financial Performance) – งบการเงิ นของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท
เปลี่ยนแปลง
2561
2560
ล้านบาท %
รายได้รวม
199,500
191,946
+7,554
+3.9
- ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิน
160,255
157,475
+2,780
+1.8
- ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์
22,340
20,272
+2,068
+10.2
- รายได้การบริการอื่นๆ
13,370
12,111
+1,259
+10.4
- อื่นๆ
3,535
2,088
+1,447
+69.3
ค่าใช้จ่ายรวม
208,558
189,090
+19,468
+10.3
- ค่าน้ามันเครื่องบิน
60,096
50,215
+9,881
+19.7
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานไม่รวมน้ามัน
144,130
134,328
+9,802
+7.3
- ต้นทุนทางการเงิน - สุทธิ
4,332
4,547
-215
-4.7
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน
(9,058)
2,856
-11,914 -417.2
หัก ประมาณการค่าซ่อมแซมเครื่องบินเช่าดาเนินงาน
550
-550 -100.0
หัก ผลขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน
429
-429 -100.0
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน
3,459
3,191
+268
+8.4
บวก กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
911
(1,581)
+2,492 +157.6
ต่างประเทศ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(11,606)
(2,895)
-8,711 -300.9
ขาดทุนสุทธิ
(11,569)
(2,072)
-9,497 -458.3
ขาดทุนสุทธิ ส่วนที่เป็ นของบริษทั ใหญ่
(11,625)
(2,107)
-9,518 -451.7
ขาดทุนต่อหุน้
(บาท)
(5.33)
(0.97)
-4.36
-449.5
ข้อมูลการดาเนิ นงานที่สาคัญ
EBITDA
(ล้านบาท)
14,494
24,045
-9,551
-39.7
จานวนผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน)
24.32
24.56
-0.24
-1.0
ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสาร
(ล้านทีน่ ง-กิ
ั ่ โลเมตร)
93,131
90,498
+2,633
+2.9
ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(ล้านคน-กิโลเมตร)
72,315
71,634
+681
+1.0
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)
77.6
79.2
-1.6
รายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วย
(บาท/คน-ก.ม.)
2.19
2.17
+0.02
+0.9
ปริมาณการผลิตด้านพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
4,054
3,832
+222
+5.8
ปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(ล้านตัน-กิโลเมตร)
2,465
2,377
+88
+3.7
อัตราส่วนการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
(%)
60.8
62.0
-1.2
น้าหนักพัสดุภณ
ั ฑ์ขนส่ง
(พันกก.)
685,244
654,915
+30,329
+4.6
รายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลีย่ ต่อหน่วย (บาท/ตัน-กม.)
8.51
7.98
+0.53
+6.6
เครื่องบินทีใ่ ช้ดาเนินงาน ณ 31 ธ.ค.
(ลา)
103
100
+3
+3.0
ชัวโมงปฏิ
่
บตั กิ ารบิน
(ชัวโมง)
่
423,209
409,024
+14,185
+3.5
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ม.ค.-ธ.ค.
หน่ วย : ล้านบาท

2561

2560

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%
-

อัตราการใช้ประโยชน์เครื่องบินเฉลีย่
(ชัวโมง/ล
่
า/วัน)
12.0
12.0
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
1 USD : THB
32.3107
33.9380
-1.6273
-4.8
1 EUR : THB
38.1513
38.2778
-0.1265
-0.3
100 JPY : THB
29.2571
30.2696
-1.0125
-3.3
ราคาน้ามันเฉลีย่
(USD/BBL)
91.72
70.48
+21.24 +30.1
หมายเหตุ : 1) EBITDA = รายได้ (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น) - ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมต้นทุนทางการเงิน
ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน และผลขาดทุนจากการ
เปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุน)
รายได้
ในปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ 7,554 ล้านบาท (3.9%) โดยมีรายละเอียดของรายได้ ดังนี้
 รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
รายได้จากค่ าโดยสารและน้ าหนักส่ว นเกิน มีจานวน 160,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,780 ล้านบาท (1.8%)
สาเหตุหลักเกิดจาก
 ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร เพิม่ ขึน้ 1.0% คิดเป็ นเงินประมาณ 1,480 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ในเส้นทาง
ข้ามทวีป และเส้นทางภูมภิ าคเอเชียสายใต้และสายตะวันตก รวมถึงเส้นทางบินของสายการบินไทยสมายล์ แต่ ลดลง
เส้นทางภูมภิ าคเอเชียสายเหนือ สายอินโดจีนและสายตะวันออกกลาง รวมทัง้ ในเส้นทางภายในประเทศ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ
มีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 2.9% ส่งผลให้อตั ราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร (Cabin Factor) เฉลีย่ 77.6% ต่ ากว่า
ปี ก่อนซึง่ เฉลีย่ 79.2%
 รายได้จากผู้โดยสารต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามันและค่าเบี้ยประกันภัย ) เฉลี่ยเท่ากับ
2.19 บาท/RPK สูงกว่าปี ก่อน 0.02 บาท (0.9%) ทาให้รายได้จากผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 1,450 ล้านบาท โดยมีผลกระทบจากการ
แข็งค่าของเงินบาทโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็ นรายได้หลัก ได้แก่ เงินเยน ดอลลาร์ สหรัฐฯ ยูโร และดอลลาร์
ออสเตรเลีย ทาให้รายได้เมื่อคิดเป็ นเงินบาทลดลง 0.06 บาท/RPK หรือประมาณ 4,685 ล้านบาท หากไม่รวมผลของอัตรา
แลกเปลีย่ นรายได้จากผูโ้ ดยสารเฉลีย่ ต่อหน่วยจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 3.7% หรือประมาณ 5,785 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจาก
การปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามัน (Fuel Surcharge) เนื่องจากราคาน้ามันทีเ่ พิม่ ขึน้
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ตารางแสดงข้อมูลการดาเนิ นงานด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร จาแนกตามภูมิภาค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน (%)

ภูมภิ าคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ

อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสาร
(%)

ปริมาณการ
ผลิ ต

ปริมาณการ
ขนส่ง

2561

2560

+3.5
+4.0
-8.7

+1.2
+1.6
-7.5

75.2
80.6
75.3

76.9
82.5
74.2

ตารางแสดงข้อมูลรายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น จาแนกตามภูมิภาค – บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้ค่าโดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น
ภูมภิ าคเอเชีย
ข้ามทวีป
ภายในประเทศ
เทีย่ วบินแบบไม่ประจา
รวมรายได้คา่ โดยสารและค่าน้าหนักส่วนเกิ น

2561

2560

เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท
%

88,430
61,221
9,854
750
160,255

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

+
+
+
+

2,108
1,958
1,779
493
2,780

+ 2.4
+ 3.3
- 15.3
+ 191.8
+ 1.8

- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินในภูมภิ าคเอเชีย มีจานวน 88,430 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 2,108 ล้านบาท (2.4%) โดยในปี 2561บริษัทฯ เพิ่มเที่ยวบินและความถี่ใ นเส้น ทางที่ม ีป ริม าณ
ผู้โ ดยสารหนาแน่ น เพื่อ รองรับ การเติบ โตของตลาดในภูม ิภ าคเอเชีย เช่น เส้น ทางไป-กลับ กรุง เทพฯ-โตเกีย ว
กรุง เทพฯ-ซัป โปโร และกรุงเทพฯ-ปูซาน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยกเลิกเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-เตหะราน
ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ในส่วนของสายการบินไทยสมายล์ได้ยกเลิกทาการบินเส้นทาง ภูเก็ต -กวางโจว
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยเปลีย่ นทาการบินเส้นทาง กรุงเทพ-กวางโจว ทดแทน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และ
เพิม่ จุดบินใหม่ไปยังฮ่องกง โดยทาการบินทดแทนการบินไทยในเส้นทาง ภูเก็ต -ฮ่องกง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 3.5% อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการชะลอตัวอย่างรุนแรงของตลาดท่องเทีย่ วจีน
ต่อเนื่องมาตัง้ แต่เดือน กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ เพียง 1.2% อัตราส่วนการบรรทุก
ผูโ้ ดยสารลดลงจาก 76.9% ในปี 2560 เป็ น 75.2% ในปี น้ี แต่รายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ 1.2% สาเหตุหลักมาจากการ
ปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามัน (Fuel Surcharge)
- รายได้ค่ า โดยสารและค่ า น้ า หนัก ส่ว นเกิน สาหรับ เส้น ทางบิน ข้า มทวีป มีจ านวน 61,221 ล้า นบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1,958 ล้านบาท (3.3%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 4.0% สาเหตุหลักเกิดจากการเปิ ด
เส้นทางบินตรงสูก่ รุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ถึงแม้ว่าได้ปรับลดเทีย่ วบินในเส้นทาง
ออสเตรเลีย ได้แก่ เส้นทางไปกลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ และกรุงเทพฯ-บริสเบน ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ 1.6%
อัตราส่วนการบรรทุกผูโ้ ดยสารลดลงจาก 82.5% ในปี 2560 เป็ น 80.6% ในปี น้ี ขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อหน่ วยเพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนประมาณ 1.7% สาเหตุหลักมาจากการปรับเพิม่ อัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ามัน (Fuel Surcharge)

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 8

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

- รายได้ค่าโดยสารและค่าน้ าหนักส่วนเกินสาหรับเส้นทางบินภายในประเทศ มีจานวน 9,854 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 1,779 ล้านบาท (15.3%) โดยมีปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารลดลง 8.7% ปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ลดลง 7.5% และรายได้เฉลีย่ ต่อหน่วยลดลง 8.6% จากการแข่งขันในตลาดจากสายการบินต้นทุนต่ าทีม่ กี ารลดราคาและ
แย่งส่วนแบ่งตลาด บริษทั ฯ ยกเลิกทาการบินไปยังเกาะสมุย ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กันยายน 2561 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
ได้ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างกันบนเทีย่ วบินรหัสร่วม (Code Share Flight) กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ในทุกเทีย่ วบินของเส้นทางนี้ ทัง้ นี้อตั ราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศเพิม่ ขึน้ จาก 74.2% ในปี
2560 เป็ น 75.3% ในปี น้ี
 รายได้ค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณี ยภัณฑ์
รายได้จากค่าระวางขนส่งและค่าไปรษณียภัณฑ์มจี านวน 22,340 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,068 ล้านบาท (10.2%)
เป็ นผลจากรายได้จากพัสดุภณ
ั ฑ์เฉลี่ยต่อหน่ วย (รวมค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ ามัน) เท่ากับ 8.51 บาท เพิม่ ขึน้ 0.53 บาท
(6.6%) หรือประมาณ 1,310 ล้านบาท ประกอบกับมีปริมาณการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Revenue Freight Ton-Kilometers :
RFTK) เพิม่ ขึน้ 3.7% คิดเป็ นเงินประมาณ 702 ล้านบาท จากภาคการส่งออกทีย่ งั ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน ถึงแม้ว่า
จะเริม่ ชะลอตัวลง ทาให้มอี ตั ราส่ว นการขนส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ (Freight Load Factor) เฉลีย่ 60.8% ลดลงจากปี ก่อนที่เฉลี่ย
62.0% แต่สงู กว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรมที่ 49.1%
 รายได้การบริ การอื่น ๆ ประกอบด้วยรายได้จากหน่ วยธุรกิจ ได้แก่การบริการภาคพื้น ครัวการบิน การ
บริการคลังสินค้า และรายได้จากกิจการสนั บสนุ นอื่นๆ มีจ านวน 13,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อน 1,259 ล้านบาท
(10.4%) สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากทุกหน่วยธุรกิจสูงกว่าปี ก่อน โดยรายได้จากการบริการภาคพืน้ และรายได้จากครัว
การบิน สูงกว่าปี ก่อนจากจานวนเทีย่ วบินสายการบินลูกค้าทีส่ งู ขึน้ และรายได้จากการให้ บริการด้านคลังสินค้าเพิม่ ขึน้ จาก
ปริมาณการขนส่งสินค้าทีส่ งู กว่าปี ก่อน รวมทัง้ รายได้จากการให้บริการซ่อมบารุงอากาศยานสูงกว่าปี ก่อนอีกด้วย
 รายได้อื่นๆ มีจานวน 3,535 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 1,447 ล้านบาท (69.3%) สาเหตุหลักจากกาไรจากการ
ขายหุน้ ในบริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 657 ล้านบาท และ กาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ใน
และต่างประเทศ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ท่เี มืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก และเมือง
มาดริด ประเทศสเปน และอสังหาริมทรัพย์ทจ่ี งั หวัดแม่ฮ่องสอนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 763 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ในปี 2561 บริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย มีค่ าใช้จ่ า ยรวมจานวน 208,558 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 19,468 ล้า นบาท
(10.3%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 ค่าน้ามันเครือ่ งบิ น จานวน 60,096 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ของค่าใช้จ่ายรวมเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนที่คดิ
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 26.6 จานวน 9,881 ล้านบาท (19.7%) สาเหตุหลักจากราคาน้ามันเครื่องบินเฉลีย่ สูงกว่าปี ก่อน 30.1%
ถึงแม้เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าทาให้ค่าน้ามันเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทลดลง และมีรายได้ในการบริหารความเสีย่ ง
ราคาน้ามัน 1,899 ล้านบาท สูงกว่าปี ก่อน 1,596 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน มีจานวน 144,130 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 9,802 ล้านบาท (7.3%) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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หน่ วย : ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าบริการการบิน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่
ค่าสินค้าและพัสดุใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานไม่รวมน้ามัน

2561

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

แบบ 56-1

% ของ
ค่าใช้จ่าย
รวม
21.4
15.4
3.9
14.0
13.2
10.4
6.3
7.5
0.4
7.1
0.4
100.0

ม.ค.-ธ.ค.
% ของ
เปลี่ยนแปลง
2560 ค่าใช้จ่าย ล้านบาท %
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

+1,173
-189
+26
+2,841
+2,023
+3,735
+102
-372
+78
+24
+361
+9,802

+3.9
-0.8
+0.5
+16.5
+11.9
+33.1
+1.1
-3.3
+15.2
+0.2
+222.8
+7.3

 ค่า ใช้จ่า ยผลประโยชน์พ นัก งาน ประกอบด้ว ยค่า ใช้จ่า ยบุค ลากร ผลประโยชน์พ นัก งาน ค่า ตอบแทน
ผูบ้ ริหาร และกรรมการมีจานวน 30,875 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,173 ล้านบาท (3.9%) จากการปรับขึน้ เงินเดือนประจาปี
ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายเงินชดเชยวัดลาหยุดพักผ่อนทีไ่ ม่ได้ใช้ (Vacation Compensation) เพิม่ ขึน้
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบิน ประกอบด้วย ค่าบริการการบิน ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับนักบินและลูกเรือ และค่าสินค้า
และพัสดุใช้ไปมีจานวนรวม 36,906 ล้านบาท ลดลง 61 ล้านบาท (0.2%) สาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อ
เทียบกับสกุ ลเงินหลักของค่าใช้จ่า ย โดยเฉพาะเงินสกุ ล ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโ ร เยน และดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งทาให้
ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณ 810 ล้านบาท (ผลกระทบเฉพาะบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) หากไม่รวมผลกระทบของ
อัตราแลกเปลีย่ น ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบินจะเพิม่ ขึน้ 749 ล้านบาท จากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งทีเ่ พิม่ ขึน้ ใน
เส้นทางภูมภิ าคเอเชีย และเส้นทางข้ามทวีป
 ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยานมีจานวน 20,088 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,841 ล้านบาท (16.5%) สาเหตุ
หลักเกิดจากการปรับประมาณการค่าซ่อมใหญ่ของเครื่องยนต์ GE90 สาหรับเครื่องบินโบอิง้ 777-300ER เพิม่ ขึน้ ตามการ
ใช้งานจริงซึง่ ทาให้เครื่องยนต์ถงึ กาหนดส่งซ่อมเร็วกว่าทีก่ าหนดไว้เดิม ประกอบกับอัตราค่าซ่อมโดยเฉลีย่ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน
ถึงแม้ว่าการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ค่าซ่อมแซมและซ่อมบารุงอากาศยานลดลงได้ส่วน
หนึ่งก็ตาม
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายมีจานวน 19,045 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2,023 ล้านบาท (11.9%) สาเหตุหลัก
เกิดจากการเปลีย่ นประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น ทาให้ค่าเสื่อมราคาในปี
2561 เพิม่ ขึน้ ประมาณ 3,129 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ายจะลดลง 1,106 ล้านบาท
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เป็ นผลจากมีเครื่องบินและที่นัง่ เครื่องบิน รวมทัง้ ทรัพย์สนิ อื่นที่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว ถึงแม้ว่าจะรับมอบ
เครื่องบินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 2 ลา โดยรับมอบในไตรมาส 1 ของปี 2561 จานวน 1 ลา
และไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จานวน 1 ลา
 ค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่ มีจานวน 15,017 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,735 ล้านบาท (33.1%) เนื่องจากการรับ
มอบเครื่องบินเช่าดาเนินงานรวม 8 ลา โดยเป็ นการรับมอบในปี 2560 จานวน 5 ลา ได้แก่ เครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900
จานวน 3 ลา และโบอิ้ง 787-9 จานวน 2 ลา ในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2560 และรับมอบเครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900
จานวน 3 ลา ในไตรมาส 1 ของปี 2561 ถึงแม้ว่าจะส่งคืนเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A330-300 จานวน 2 ลา
ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ค่าเช่าลดลงได้สว่ นหนึ่งก็ตาม
 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการขายและโฆษณา มีจานวน 10,843 ล้านบาท ลดลง 372 ล้านบาท (3.3%) ประกอบด้วย
- ค่ า ใช้จ่ า ยเกี่ยวกับการขายจ านวน 9,825 ล้านบาท ลดลง 370 ล้านบาท (3.6%) สาเหตุ หลักเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายในการสารองทีน่ งต
ั ่ ่ากว่าปี ก่อนจากจานวนการสารองทีน่ งั ่ ต่ ากว่าปี ก่อนตามจานวนผูโ้ ดยสารทีล่ ดลง ประกอบกับเงิน
บาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ค่าใช้จ่ายเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทลดลง นอกจากนี้ เป็ นผลจากการเจรจา
เปลีย่ นวิธกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนของ Altea System Usage จากเดิมเรียกเก็บตามจานวนทีใ่ ช้เกินกว่าทีก่ าหนดเป็ นเรียก
เก็บแบบเหมาจ่าย ทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสารองทีน่ งได้
ั ่ สว่ นหนึ่ง
- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการโฆษณาจานวน 1,018 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท (0.2%)
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม มีจานวน 523 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 361 ล้านบาท (222.8%) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั ครัวการบินภูเก็ต จากัด 19 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 14 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท
จากการขายหุน้ ทัง้ จานวนโดยได้โอนกรรมสิทธิให้
์ ผซู้ อ้ื เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด 37 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษัท ดอนเมือง อินเตอร์เนชันแนล
่
แอร์พอร์ต โฮเต็ล จากัด 24 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11
ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกาไรใน บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) 251 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 16 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งขาดทุนใน บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) 868 ล้านบาท ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 318
ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงิ น - สุทธิ มีจานวน 4,332 ล้านบาท ลดลง 215 ล้านบาท (4.7%) สาเหตุหลักเกิดจาก
การปรับโครงสร้างเงินกูย้ มื โดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่อเนื่องจากปี ก่อนทาให้ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) ลดลง
ร้อยละ 0.60 โดยเงินกู้เฉลี่ยของบริษัทฯ ลดลง 5% จาก 166 พันล้านบาท ในปี 2560 เป็ น 157 พันล้านบาทในปี 2561
นอกจากนี้ยงั มีผลจากการที่เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของหนี้สนิ ระยะยาว ได้แก่ เงินยูโร เงินเยน และ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทาให้ดอกเบีย้ จ่ายเมื่อคานวณเป็ นเงินบาทมียอดลดลง อย่างไรก็ตามต้นทุนทางการเงินลดลงเพียง 4.5%
เนื่องจากเงินกูส้ ่วนหนึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยเป็ นแบบลอยตัวที่มกี ารปรับตัวสูงขึน้ ต่อเนื่องมาตลอดปี 2561 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ร้อยละ 39 ของเงินกูห้ ลังการทาธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงินมีอตั ราดอกเบีย้ เป็ นแบบลอยตัว
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์และเครื่องบิ น มีจานวน 3,459 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 268 ล้านบาท
(8.4%) ประกอบด้วย
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- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องบินจานวน 3,150 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 429 ล้านบาท โดยในปี น้ีตงั ้ ด้อยค่า
เครื่องบิน รวม 19 ลา ประกอบด้วยเครื่องบินแอร์บสั A300-600 จานวน 1 ลา A330-300 จานวน 3 ลา A340-500 3 ลา
A340-600 6 ลา และโบอิง้ 747-400 2 ลา และโบอิง้ 737-400 4 ลา รวม 3,064 ล้านบาท โดยราคาอ้างอิงจากผูป้ ระเมิน
ราคามาตรฐานของเครื่องบินแอร์บสั A340-500 และ A340-600 ลดลงอย่างมากจึงมีการตัง้ ด้อยค่าที่สูงขึน้ นอกจากนี้
ตัง้ สารองด้อยค่าของเครื่องยนต์อะไหล่ รวม 10 เครื่องยนต์ ประมาณ 86 ล้านบาท
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จานวน 309 ล้านบาท ลดลง 161 ล้านบาท เนื่องจากมีการสารองด้อยค่า
อะไหล่เครื่องบินหมุนเวียนทีเ่ สียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้ลดลงจากปี ก่อน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ 911 ล้านบาท ประกอบด้วย กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ (Unrealized FX Gain) 816 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการปรับยอดเงินกูแ้ ละสินทรัพย์หนี้สนิ
ทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ณ วันสิน้ งวด จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ และเงิน
ยูโร ณ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิน้ ปี ก่อน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีเงินกูใ้ นสกุลยูโรคิดเป็ นประมาณร้อยละ 28.4
ของเงินกูท้ งั ้ หมด และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Realized FX Gain) 95 ล้านบาท
3. ฐานะทางการเงิ นและสภาพคล่อง
รายจ่ายลงทุน
ตารางแสดงรายจ่ายลงทุน
หน่ วย : ล้านบาท

เครื่องบิน
อื่น ๆ (ทีไ่ ม่ใช่เครื่องบิน)
รวม

ม.ค.-ธ.ค.
2561
2560
9,213
908
10,121

9,317
673
9,990

ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุน 10,121 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 131 ล้านบาท โดยรายจ่ายใน
การลงทุนของปี 2561 ประกอบด้วย
- การลงทุนในเครื่องบิน จานวน 9,213 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการรับมอบเครื่องบินเช่าการเงินแบบแอร์บสั
A350-900 จานวน 2 ลา และเครื่องยนต์อะไหล่รวม 3 เครื่องยนต์ได้แก่ TRENT XWB-84 สาหรับเครื่องบินแอร์บสั A350-900
จานวน 2 เครื่องยนต์ และเครื่องยนต์ GE90-115B สาหรับเครื่องบินโบอิง้ B777-300ER จานวน 1 เครื่องยนต์
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ จานวน 908 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้น
และเครื่องมืออุปกรณ์การให้บริการซ่อมบารุงของฝ่ ายช่าง
การจัดหาเงิ นทุน
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการจัดหาเงินทุน รวมทัง้ สิน้ 30,302 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การออกหุน้ กูร้ วมจานวน 13,000 ล้านบาท โดยเป็ นการออกหุน้ กูใ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จานวน 6,000 ล้านบาท
(ระยะเวลา 5-15 ปี ) และ ในเดือนสิงหาคม 2561 จานวน 7,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 1-15 ปี ) เพื่อชาระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนด
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ชาระ และหรือคืนเงินกู้ของบริษัทฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่ า และหรือลงทุนในสินทรัพย์ และหรือใช้เป็ นเงินทุ น
หมุนเวียนในกิจการ
2. การจัดหาเงินกูร้ ะยะยาวด้วยวิธกี ารเช่าซื้อ โดยใช้เครื่องบินเป็ นหลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อชาระค่าเครื่องบิน
A350-900 จานวน 2 ลา รวมประมาณ 7,802 ล้านบาท
3. การกูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมจานวน 2,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนประจาปี
และชาระคืนเงินกูท้ ค่ี รบกาหนด
4. การเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อขยายระยะเวลา (Roll-over) เพื่อจ่าย
ชาระคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดไถ่ถอนและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานรวมทัง้ สิน้ 7,000 ล้านบาท
โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ม.ค.-ธ.ค.
2561
2560

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

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

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

7

(69)

(1,538)

1,840

ในปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดสุทธิจากการดาเนินงานจานวน 17,400
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 6,292 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจานวน
16,846 ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 1,831 ล้านบาท จากการชาระคืนเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยาวต่ ากว่าปี ก่อน ประกอบกับมี
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,099 ล้านบาท ต่ากว่าปี ก่อน 1,007 ล้านบาท เนื่องจากในปี น้ีมเี งินสดรับจากการขายหุน้ ใน
บริษทั โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวน 923 ล้านบาท เป็ นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 1,538 ล้านบาท
เครือ่ งบิ น
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้รบั มอบเครื่องบินใหม่จานวน 5 ลา และปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2
ลา ทาให้จานวนเครื่องบินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 103 ลา (รวมเครื่องบินแอร์บสั A320-200
จานวน 20 ลา ซึง่ ใช้ดาเนินงานโดยบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด) สูงกว่า ณ สิน้ ปี ก่อน 3 ลา และมีเครื่องบินทีป่ ลด
ระวางและรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 21 ลา
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สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 268,721 ล้านบาท ลดลงจากวันที่
31 ธันวาคม 2560 จานวน 12,054 ล้านบาท (4.3%) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561
%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 ญาเช่าทางการเงิน
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. 2560

สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

เปลี่ ยนแปลง

%ของ
สิ นทรั พ ย์ รวม

ล้ านบาท

%

13,692
490
35,366
49,548

5.1
0.2
13.1
18.4

15,230
201
36,085
51,516

5.4
0.1
12.8
18.3

-1,538
+289
-719
-1,968

-10.1
+143.8
-2.0
-3.8

45,946
105,600
11,708
341
13,311
2,692
179,598
39,575
268,721

17.1
39.3
4.4
0.1
5.0
1.0
66.9
14.7
100.0

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

-6,124
+3,760
-7,620
+2,116
-258
-243
-136
-8,505
-1,581
-12,054

-100.0
+8.9
-6.7
+22.1
-43.1
-1.8
-4.8
-4.5
-3.8
-4.3

สินทรัพย์หมุนเวียนมีจานวน 49,548 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ18.4 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมดลดลงจากวันที่ 31
ธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 1,968 ล้านบาท (3.8%) โดยมีสาเหตุสาคัญดังนี้
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจานวน 13,692 ล้านบาท ลดลง 1,538 ล้านบาท (10.1%) สาเหตุหลัก
จากเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงานต่ากว่าเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุน
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายเพิม่ ขึน้ 289 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการรับโอนสินทรัพย์รอการขาย
มาเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายรวมจานวน 734 ล้านบาท ประกอบด้วย เครื่องบิน 5 ลา ได้แก่ แอร์บสั A330-300
จานวน 2 ลา โบอิ้ง 747-400 จานวน 2 ลา และ โบอิ้ง B737-400 จานวน 1 ลา จานวนรวม 694 ล้านบาท และที่ดนิ ใน
ต่างประเทศและสินทรัพย์อ่นื รวมจานวน 40 ล้านบาท ในขณะทีใ่ นระหว่างปี มกี ารจาหน่ ายเครื่องบินโบอิง้ 737-400 จานวน 1
ลา และแอร์บสั A330-300 จานวน 1 ลา และอสังหาริมทรัพย์ทงั ้ ในและต่างประเทศของบริษัทฯ ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขายประกอบด้วย เครื่องบินจานวน 3 ลา ได้แก่ แอร์บสั A330-300 จานวน 1 ลา และ
โบอิง้ 747-400 จานวน 2 ลา รวมจานวน 490 ล้านบาท
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 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ มีจานวน 35,366 ล้านบาท ลดลง 719 ล้านบาท (2.0%) สาเหตุหลักเกิดจากลูกหนี้
การค้ามีจานวน 10,394 ล้านบาท ลดลง 1,311 ล้านบาท จากยอดขายในเดือนธันวาคม 2561 ทีต่ ่ ากว่าเดือน ธันวาคม 2560
อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีความสามารถในการบริหารระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าได้เร็วขึน้ โดยมีระยะเวลาการเก็บ
หนี้เฉลีย่ ลดลงจาก 23 วัน ในปี 2560 เป็ น 22 วันในปี 2561 ซึง่ ต่ากว่าระยะ เวลาการให้สนิ เชื่อโดยปกติของบริษทั ฯ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ มีจานวน 179,598 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 66.9 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวน 8,505 ล้านบาท (4.5%) โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการคิดค่าเสือ่ มราคาตามปกติของ
สินทรัพย์ การปรับลดประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จากร้อยละ10 เป็ นร้อยละ 6 ของมูลค่า
ต้นทุนเริม่ แรก และการปลดระวางเครื่องบินแบบโบอิง้ 737-400 จานวน 2 ลา ถึงแม้ว่าจะมีการรับมอบเครื่องบินเช่าการเงิน
แบบแอร์บสั A350-900 จานวน 2 ลา และเครื่องยนต์จานวน 3 เครื่องยนต์กต็ าม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ มีจานวน 39,575 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.7 ของสินทรัพย์ทงั ้ หมด ลดลงจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,581 ล้านบาท (3.8%) โดยมีรายการทีล่ ดลงและเพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระสาคัญได้แก่
- สินทรัพย์รอการขายมีจานวน 4,891 ล้านบาท ลดลง 3,734 ล้านบาท (43.3%) สาเหตุหลักเกิดจากการตัง้ สารอง
ด้อยค่าของเครื่องบินเพิม่ ขึน้ ในปี น้จี านวน 3,150 ล้านบาท และการโอนสินทรัพย์รอการขายไปเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื
ไว้เพื่อขายจานวน 734 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจานวน 2,300 ล้านบาท ลดลง 1,095 ล้านบาท (32.3%) สาเหตุหลักจากขายหุ้นของ
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทาให้เงินลงทุนลดลงประมาณ 278 ล้านบาท ประกอบกับบริษัท
สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) มีผลการดาเนินงานขาดทุน ทาให้เงินลงทุนลดลงประมาณ 868 ล้านบาท
- เงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบินตามสัญญาเช่า (Maintenance Reserve) มีจานวน 13,539 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
3,150 ล้านบาท (30.3%) ตามประมาณการหนี้สนิ ระยะยาวทีบ่ ริษทั ได้ประมาณเพิม่ ขึน้ ในส่วนค่าซ่อมแซมเครื่องบินตามสัญญา
เช่าดาเนินงานตามสภาพการบิน และเงื่อนไขการบารุงรักษาเครื่องบิน ทัง้ นี้ บริษัทสามารถนาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตาม
ประมาณการหนี้สนิ ดังกล่าวไปเบิกคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้ตามเงื่อนไขทีป่ รากฏในสัญญาเช่า
- ค่าตกแต่งเครื่องบินเช่าดาเนินงานรอการตัดบัญชีมจี านวน 4,539 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 399 ล้านบาท (9.6%) สาเหตุ
หลักเกิดจากค่าอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารของเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 3 ลา และ
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงเครื่องบินเช่าดาเนินงานแบบโบอิ้ง 787-8 จานวน 4 ลาโดยการติดตัง้ Crew Rest และ
อุปกรณ์ In-flight Connectivity
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) ของปี 2561 เท่ากับร้อยละ -2.58 ลดลงจากปี 2560 ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 0.65
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หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สนิ รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีจานวน 248,265 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 จานวน 497 ล้านบาท (0.2%) โดยมีองค์ประกอบหลักของหนี้สนิ ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2561
ล้ านบาท

31 ธ.ค. 2560

%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

66,046

26.6

68,031

27.4

-1,985

-2.9

64,850
58,982
24,444
148,276
33,943

26.1
23.8
9.8
59.7
13.7

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

25.0
25.1
11.0
61.1
11.5

+2,750
-3,535
-3,036
-3,821
+5,309

+4.4
-5.7
-11.0
-2.5
+18.5

รวมหนี้สิ น

248,265

100.0

248,762

100.0

-497

-0.2

หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 22,863 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 26.6 ของหนี้สน้ิ
ทัง้ หมดลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 1,985 ล้านบาท (2.9%) สาเหตุหลักเกิดจาก
-

เงินกูร้ ะยะสัน้ มีจานวน 3,000 ล้านบาท ลดลง 4,270 ล้านบาท จากการจ่ายชาระคืนตามกาหนด

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีจานวน 18,130 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,517 ล้านบาท สาเหตุมาจากค่าน้ามันค้างจ่ายเพิม่ ขึน้
และตัง้ ค้างจ่ายเงินชดเชยวันลาหยุดพักผ่อนทีไ่ ม่ได้ใช้ (Vacation Compensation) เพิม่ ขึน้
หนี้สนิ ระยะยาว (รวมหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี 22,863 ล้านบาท) ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 59.7 ของหนี้
สิน้ ทัง้ หมด ลดลง 3,821 ล้านบาท (2.5%) จากการกูย้ มื เงินระยะยาว การออกหุน้ กู้ และหนี้สนิ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเช่า
เครื่องบินแบบแอร์บสั A350-900 จานวน 2 ลา รวมจานวน 23,302 ล้านบาท การจ่ายชาระคืนเงินกูร้ ะยะยาวและหุน้ กูร้ วม
จานวน 25,772 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเงินสกุลยูโร และดอลลาร์สหรัฐฯ
ถึงแม้ว่าจะอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินสกุลเยน ณ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อเทียบกับ ณ วันสิน้ งวดของปี 2560 ทาให้
หนี้สนิ ระยะยาวเมื่อคิดเป็ นเงินบาทมียอดลดลงจานวน 1,351 ล้านบาท
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 13.7 ของหนี้สน้ิ ทัง้ หมด มีจานวน 33,943 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5,309 ล้านบาท
(18.5%) สาเหตุหลักเกิดจากประมาณการหนี้สนิ ระยะยาวเพิ่มขึน้ 4,398 ล้านบาท จากประมาณการค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซม
เครื่องบินตามสัญญาเช่าดาเนินงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับค่าซ่อมเครื่องบินตามสภาพการบินและเงื่อนไขการบารุงรักษาเครื่องบิน
ทัง้ นี้บริษทั ฯ สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปขอคืนจากผูใ้ ห้เช่าได้จากรายการเงินประกันการบารุงรักษาเครื่องบินตามสัญญา
เช่า (Maintenance Reserve) ประกอบกับประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงานเพิม่ ขึน้ 981 ล้านบาท
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ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Interest Bearing
Debt to Equity) เท่ากับ 7.4 เท่า สูงกว่า ณ สิน้ ปี 2560 ซึง่ เท่ากับ 5.0 เท่า และอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
เท่ากับ 12.1 เท่า เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2560 ทีเ่ ท่ากับ 7.8 เท่า
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจานวน 20,456 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จานวน 11,557 ล้านบาท (36.1%) สาเหตุหลักเกิดจากขาดทุนจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2561 ทา
ให้อตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Return on Equity) ลดลงจากติดลบร้อยละ 6.3 ในปี 2560 เป็ นติดลบร้อยละ 44.1
ในปี น้ี
4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานในอนาคต
สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินในปี 2562 คาดการณ์ว่ายังคงเติบโตตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่
คาดว่าจะขยายตัว ถึงแม้ว่าจะต่ากว่าอัตราการขยายตัวในปี 2561 โดยมีปัจจัยเสีย่ งทีส่ าคัญทีอ่ าจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีน ความไม่แน่ นอนทางการเมือง เช่ น การถอน
ตัวออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษ (BREXIT) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าปั จจัยดังกล่าวจะไม่
ส่งผลอย่างรุนแรงเนื่องจากมีปัจจัยกระตุน้ เชิงบวกจากนโยบายการคลังทีข่ ยายตัวและการลงทุนทางธุรกิจทีก่ าลังเติบโตใน
ประเทศเศรษฐกิจสาคัญ อัตราการขนส่งผูโ้ ดยสารและปริมาณการผลิตด้านผูโ้ ดยสารในปี 2562 คาดว่ายังคงเติบโตถึงแม้ว่า
จะลดลงจากปี 2561 แต่ยงั สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลีย่ 20 ปี นอกจากนี้ราคาน้ามันดิบทีค่ าดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงใน
ปี 2562 โดยคาดการณ์ราคาน้ามันเครื่องบินเฉลีย่ อยู่ท่ี 81.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ต่ากว่าปี 2561 ร้อยละ 7.2
แนวโน้ มอุตสาหกรรมการบินของไทยในปี 2562 คาดการณ์ ว่ายังมีแนวโน้ มขยายตัวจากปี 2561 ในทิศทาง
เดียวกับอุตสาหกรรมการบินโลก นอกจากนี้ การเร่งสร้างความเชื่อมันของตลาดนักท่องเทีย่ วจีนของหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบกับการออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม Visa On Arrivals เป็ นการชัวคราวครอบคลุ
่
ม 21 ประเทศ
รวมถึงประเทศจีนจะเป็ นปั จจัยสนับสนุ นให้ตลาดนักท่องเที่ยวจีนทยอยฟื้ นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ความ
คืบหน้าโครงการก่อตัง้ ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) เพื่อเป็ นศูนย์กลางการซ่อมบารุงอากาศยานทีท่ นั สมัย
ระดับโลก และเป็ นแรงขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในประเทศไทยให้กา้ วไปไกลยิง่ ขึน้ และ
ส่งผลดีต่อแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึง่ จะเป็ นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของ
รัฐบาลไทย ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทยให้
ไปสู่ร ะดับโลก สาหรับความคืบหน้ า การแก้ปัญ หามาตรฐานการบินพลเรือ นของสานัก งานบริหารการบิน แห่ งชาติ
สหรัฐอเมริกา (FAA) เพื่อยกระดับการบินพลเรือนของไทยจาก Category 2 กลับขึน้ เป็ น Category 1 ซึง่ จะทาให้สายการ
บินของไทยสามารถขยายการรับส่งผูโ้ ดยสารเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ นัน้ คาดว่า FAA จะเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็ น
ทางการ โดยสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตัง้ เป้ าว่าจะสามารถเพิม่ ระดับกลับมาเป็ น Category 1 ได้
ภายในปี 2562
ในปี 2562 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) มีแผนการดาเนินงานทีส่ าคัญดังนี้
- ดาเนินการตามโครงการจัดหาเครื่องบินของบริษัทฯ ปี 2562 - 2567 ซึ่งเป็ นการจัดหาเพื่อทดแทน
เครื่องบินเก่าทีม่ อี ายุใช้งานมากกว่า 20 ปี
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- การเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน โดยการเร่งทากาไรเพิม่ จากตลาดเชิงรุก และมีต้นทุนทีแ่ ข่งขันได้
เช่น โครงการพัฒนาและเพิม่ รายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักผ่านช่องทาง Digital Marketing โครงการบริหารจัดการ
ด้านการขายและการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน โครงการพัฒนาการดาเนินงานร่วมกับ บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
การปรับปรุงและพัฒนาการบริการครบวงจรเพื่อสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้กบั ลูกค้า ประกอบกับการมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่าย
หลักทีม่ ผี ลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เช่น การบริหารจัดการด้านน้ามัน และอัตราแลกเปลีย่ น เป็ นต้น
นอกจากนี้ในเดือน มกราคม 2562 มีเหตุการณ์สาคัญดังนี้
- บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนรวม 908.8 ล้านหุน้ ใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 2.75 บาท บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่ได้ใช้สทิ ธิ ์
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจึงทาให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.80 เหลือร้อยละ 15.94
- สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 (TFRS15) เรื่องรายได้จาก
สัญญาที่ทากับลูกค้า ซึง่ มีผลบังคับใช้กบั งบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาเริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ปฎิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐานการบัญชี
5. สรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
ม.ค.-ธ.ค.
2561

2560

อัตราส่ วนทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

0.84

0.84

อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงินกู้หมุนเวียน)

เท่า

0.99

1.01

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน

ร้ อยละ

(4.54)

1.49

อัตรากาไร(ขาดทุน)สุทธิ

ร้ อยละ

(5.79)

(1.08)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

ร้ อยละ

(44.10)

(6.32)

ร้ อยละ

(2.58)

0.65

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรั พย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิ น (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ยต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

เท่า

7.40

4.98

อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น

เท่า

12.14

7.77

อัตราส่วนความสามารถในการชาระดอกเบี้ ย

เท่า

3.22

5.10
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ความหมายและสูตรในการคานวณอัตราส่วนทางการเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
= สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) / หนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมรายรับด้านการ
ขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (รวมวงเงิ นกู้หมุนเวียน) (Current Ratio Included Committed Credit Line)
= (สินทรัพย์หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขาย) +วงเงินกูห้ มุนเวียน) / หนี้สนิ หมุนเวียน
(ไม่รวมรายรับด้านการขนส่งทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้)
อัตรากาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงาน (Operating Profit (Loss) Margin)
= 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 (Interest Coverage Ratio)
= EBITDA / ดอกเบีย้ จ่าย

ส่วนที่ 3-14 หน้าที่ 19

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมและเลขำนุกำรบริ ษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
1. นำยเอกนิติ นิติทณ
ั ฑ์ ประภำศ
ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
1 มิ.ย. 2561

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
47

•

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ )

2561 - ปั จจุบนั

ปริ ญญาโท M.S. in Economics, University of ILLINOIS at
Urbana-Champaign, สหรัฐอเมริ กา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

•

ปริ ญญาเอก Ph.D. in Economics, Claremont Graduate University,
สหรัฐอเมริ กา (ทุนรัฐบาลไทย ก.พ.)

2561 - ปั จจุบนั

•

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

2558 - 2561

ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

บริ ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends

2558 - 2561

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด

2558 - 2561
2557 - 2558

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2557 - 2558
2556 - 2558

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

2556 - 2558
2555 - 2557

กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

บริ ษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2553 - 2555

อัครราชทูต (ฝ่ ายเศรษฐกิจและการคลัง)

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
ประธานกรรมการ

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นประธานกรรมการ
วันที่ 10 ก.ค. 2561

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

(BMT) รุ่น 4/2560

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Nomination and Governance
Committee (RNG) รุ่น 8/2559
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) รุ่น 29/2558
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่น 4/2558
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 93/2550
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไออาร์ พีซี จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
อธิบดีกรมสรรพากร

กรมสรรพากร
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ที่ปรึกษาด้ านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
2. พลอำกำศเอก ตรี ทศ สนแจ้ ง
ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
62

•

ไม่มี

•

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ไม่มี
ปั จจุบนั

บริ ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program

วาระที่ 2
21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั

•

(ELP) รุ่น 10/2560

1 ต.ค. 2557 - ก.ย. 2559

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

2556

- รองประธานกรรมการ
 หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- กรรมการอิสระ
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาหรับ
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
นักบริ หารชันสู
้ ง สถาบันพระปกเกล้ า
ส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
(ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประธานคณะอนุกรรมการกากับ
ดูแลโครงการศูนย์ซอ่ มบารุง
อากาศยานอู่ตะเภา และโครงการ
พัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

มหาวิทยาลัยทหารมิวนิค สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี

5 ส.ค. 2557 – 21 เม.ย. 2560

ตาแหน่งในบริษัทฯ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

สมาชิก

สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ
กองทัพอากาศ
เสนาธิการทหารอากาศ

กองทัพอากาศ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
60

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 14 มิ.ย. 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระ

•

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการด้ านกฎหมาย

ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั

ปริ ญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย

กรรมการ

•
•

STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส

ปั จจุบนั

สมาชิก

สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ประกาศนียบัตรชั ้นต้ นทางกฎหมายเปรี ยบเทียบ มหาวิทยาลัย

ปั จจุบนั

กรรมการ

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ประกาศนียบัตรทางการบริ หารรัฐกิจ

2557 - 2561

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส

2559 - 2560

กรรมการ

บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)

หลักสูตร Public Administration ประเทศฝรั่งเศส

2558 - 2561

กรรมการ

สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้

หลักสูตร Administration Litigation and Supervision
ประเทศฝรั่งเศส

•

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

(องค์การมหาชน)
2558 - 2559
2557

บริ ษัทไทย (IOD)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 94/2550

•

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส

•

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นาที่มีวสิ ยั ทัศน์ รุ่นที่ 47/2549
สถาบันพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน
 หลักสูตรผู้บริหารงานด้ านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ
สถาบันคลังสมองของชาติ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

กรรมการ

บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด

รักษาราชการแทน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
2555 - 2557

กรรมการ

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

2553 - 2559

กรรมการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
54

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

28 ก.พ. 2560 – 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2

•
•

- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการกากับยุทธศาสตร์
และการปฏิรูปบริ ษัทฯ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการติดตามการดาเนินงาน
ของกลุม่ ธุรกิจการบินและกลุม่
ธุรกิจบริการภาคพื ้นของบริ ษัทฯ

ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ธ.ค. 2558 - ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหา กรรมการธรรมาภิบาลและกากับดูแลกิจการที่ดี

ระหว่างประเทศกลาง

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
5 ม.ค. 2561 - ปั จจุบนั

บริ ษัทไทย (IOD)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 34/2546

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตรวจสอบและ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั

กรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
ประธานกรรมการ
กรรมการอานวยการ

ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ า
ระหว่างประเทศกลาง
มูลนิธิ ดร. กาจัด - ปราณี มงคลกุล
บริ ษัท บูติค คอนซัลติ ้ง กรุ๊ป จากัด
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2546 - ปั จจุบนั

สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

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

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) รุ่น 22/2559

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leaders (RCL) รุ่น 8/2560

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 13/2558
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้ า

 หลักสูตร Advanced Management Program 180 Year 2011,

ก.ค. 2557 - 1 ธ.ค. 2561

2558 - ม.ค. 2560

Harvard Business School, Boston, USA

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย

 หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
รุ่นที่ 1/2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย

 หลักสูตร Director Diploma Examination Year 2003,
The Australian Institute of Directors Association
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

บริ ษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊ าท์เลท จากัด (มหาชน)

บริ หารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, อนุกรรมการกลัน่ กรอง
การลงทุนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณลงทุน
ผู้พิพากษาสมทบ

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 2/2546

บริ ษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงด้ านการเงิน

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ า
การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

ปริ ญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

2557 - ม.ค. 2560
2555 - ก.ย. 2558
2541 - ก.พ. 2555

บริ ษัท เอฌ็องซ์ จำกัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
ปฏิรูปสินทรัพย์ กรรมการกลัน่ กรอง กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ธนาคารออมสิน
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ
บริ ษัท ดุสติ ธานี จากัด (มหาชน)
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท แม็คกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ไมเนอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ไมเนอร์ ฟูด้ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท โรงแรม ราชดาริ จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
5. นำยปิ ติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
62

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร ลาดกระบัง

•

20 ธ.ค. 2560 – 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

•

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่น 4 /2555

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
และกรรมการบรรษัทภิบาล

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการสรรหาและ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- กรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์
ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา และ
โครงการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ)

26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั

กาหนดค่าตอบแทน

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

บริ ษัท ปตท. สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)

2558 - ปั จจุบนั

กรรมการสภา ประธานกรรมการบริ หาร

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั

และประธานกรรมการบริ หารงานบุคคล
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล

โรงเรี ยนกาเนิดวิทย์ (KVIS)
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (ก.พ.)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 138 /2553

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตร Strategic Human Resource Management,

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2558 - ก.ย. 2559

Harvard University สหรัฐอเมริ กา

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

 หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตังระดั
้ บสูง (พตส.)
รุ่นที่ 3 สานักงานคณะกรรมการเลือกตัง้

 PTT Executive Leadership Program, General Electric,
Crotonville สหรัฐอเมริ กา

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

2553 - 2558
2557 - พ.ย. 2559
เม.ย. - ต.ค. 2559
2555 - 2558
2553 - 2559
2555 - 2557

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการ กลุม่ ธุรกิจปิ โตรเลียมขัน้ ต้ น
และก๊ าซธรรมชาติ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพ
องค์กร
กรรมการ และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริ ษัท Sakiri Resources จากัด
บริ ษัท พีทีที เอ็นเนอร์ ยี่ รี ซอร์ สเซส จากัด
บริ ษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนั่ จากัด
บริ ษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
6. นำยพีระพล ถำวรสุภเจริ ญ

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
59

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1

21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริ หาร
- กรรมการธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
- กรรมการกากับดูแลโครงการศูนย์
ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา และ
โครงการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

•

ปริ ญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั
1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

(การเงินและการคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 ธ.ค. 2558 – 21 เม.ย. 2560
วาระที่ 2

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
ปั จจุบนั

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กระทรวงคมนาคม

(การบริ หารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ก.ย. 2558 - ก.ย. 2561

กระทรวงคมนาคม

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 58
สานักงาน ก.พ.

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 6
สานักงาน ก.พ.

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
การบริ หารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
(ปรม.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้ า

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูงภาครัฐ (CIO)
รุ่นที่ 27 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้ านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 5)
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้ านดิจิทลั ภาครัฐ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

2557
2556

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(หัวหน้ ากลุม่ ภารกิจการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านทางหลวง)
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
7. นำยพินิจ พัวพันธ์
ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1
20 ธ.ค. 2560 – 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการติดตามการดาเนินงาน
ของกลุม่ ธุรกิจการบินและกลุม่
ธุรกิจบริการภาคพื ้นของบริ ษัทฯ

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

51

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์
Tufts University สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
The London School of Economic and Political Science
• การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital
Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 2/2558
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 25/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุ่น 2/2547
• การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• หลักสูตร Advance Management Program,
Harvard Business School (AMP 170) ปี 2549
• หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง (วตท. 11) ปี 2554
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงชันสู
้ ง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
(มส. 5) ปี 2557
• หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้ า (PDI 15)
• หลักสูตรพลังงานสาหรับผู้บริ หาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
• หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era
มูลนิธิสถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง
• หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

2561 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ กรรมการการลงทุน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2561 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการมีอานาจลงนาม
บริ ษัท เอ็มจี 1962 แวร์ เฮ้ าส์ แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)

2560 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั

บริ ษัท เงินทุน ศรี สวัสดิ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เอ็มจี 1962 แวร์ เฮ้ าส์ แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่ จากัด
บริ ษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จากัด
บริ ษัท เวลา ชะอา เรสซิเดนเซส จากัด
บริ ษัท ไอเดียส์ 1606 จากัด
บริ ษัท เทลอน โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท อุตสาหกรรมนมไทย จากัด

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กรรมการเจรจาแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทกับบริษัท คูส่ มั ปทาน

2557 - ปั จจุบนั
2558
2552-2561
2552 - 2560
2551 - เม.ย. 2561

รองประธานกรรมการ กรรมการมีอานาจลงนาม
ที่ปรึกษาอิสระ
กรรมการมีอานาจลงนาม กรรมการบริ หาร
กรรมการคณะกรรมการการลงทุน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการมีอานาจลงนาม

in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

Experience

บริ ษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จากัด
บริ ษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จากัด

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
8. นำยรั ฐพล ภักดีภูมิ
ได้ รับแต่งตั ้งเป็ 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
และการปฏิรูปบริ ษัทฯ
- กรรมการทรัพยากรบุคคล
- ประธานกรรมการติดตามการ
ดาเนินงานของกลุม่ ธุรกิจการบิน
และกลุม่ ธุรกิจบริการ
ภาคพื ้นของบริษัทฯ

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
51

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

•

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

2557 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

Logistics and Supply Chain Strategy,
Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Executive Program in General Management,
Sloan School of Management, MIT, USA
การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
2533 - ปั จจุบนั

กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ หาร

•
•

ไม่มี

ไม่มี
ปั จจุบนั

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่น 23/2547

2557 - 2561

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 52/2547

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Charter Director Class
(CDC) รุ่น 9/2558

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ. 58) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 2013 Southeast Asia Regional Program Fellows,
Eisenhower Fellowships

 หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(กสท,) รุ่นที่ 1 ศูนย์พฒ
ั นาวิชาการตลาดด้ านการท่องเที่ยว
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 8
สถาบันวิทยาการการค้ า มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย

 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หลักสูตรการบริหารจัดการความมัน่ คงแห่งชาติ
(บมช.) รุ่นที่ 5 สานักข่าวกรองแห่งชาติ

ส.ค. 2557 - พ.ย. 2561

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ ซ
เซอร์ วสิ เซส จากัด
บริ ษัท สหชาติเศรษฐกิจ จากัด
บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
บริ ษัท เอสเอฟจี จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสเค มิเนอรัลส์ จากัด

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการ
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหา
กรรมการเฉพาะกิจพิจารณางบประมาณประจาปี ของ กสท.
กรรมการเจรจาแก้ ไขปั ญหาข้ อพิพาทกับบริ ษัทคูส่ มั ปทาน
ประธานคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การให้ บริ การรร่วมกับ Alibaba
กรรมการคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการลงทุน
กรรมการคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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

แบบ 56-1

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

 หลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(กปส.) รุ่นที่ 1 สานักงานศาลปกครอง

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้ านวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 1 (ว.พ.น. 1) สถาบันวิทยาการพลังงาน

 สมาชิกหน่วยฝึ กการบินพลเรือนกองทัพอากาศ
รุ่นที่ 65 (ทอ. 65) หน่วยฝึ กการบินพลเรื อนกองทัพอากาศ

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูงรุ่นที่ 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

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

ช่ วงเวลำ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

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

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
60

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วันที่ 21 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริ หาร
- ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

•

ปริ ญญาโท Science in Management Administration

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

Northrop University รัฐแคลิฟอร์ เนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2559 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการ

บริ ษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

บริ ษัทไทย (IOD)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 94/2550

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee and Continuing

18 ก.ย. 2561 - ปั จจุบนั
31 มี.ค. 2561 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ านการเงิน

Development Program (ACP) รุ่น 41/2555

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management

บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไฮโครควิพ จากัด
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน)

2557 - ปั จจุบนั

กรรมการ และประธานกรรมการ

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

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการ
บริ ษัท บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท อินเตอร์ เนชัน่ แนล รี เสริ ช คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารออมสิน

(MFM) รุ่น 8/2555

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Report (MFR) รุ่น 16/2555

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) รุ่น 13/2555

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR) รุ่น 13/2555

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2558
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

อำยุ
(ปี )

10. นำงสำวศิริกุล เลำกัยกุล

59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริษัทฯ

•

ส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม
- กรรมการทรัพยากรบุคคล

•

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
2560 - ปั จจุบนั

ปริ ญญาโท Advertising Management
มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน สหรัฐอเมริ กา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการธรรมาภิบาลและ

ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต วิชาเอกการผลิตภาพยนตร์

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

กรรมการ

บริ ษัท อสมท จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
2562 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ปริ ญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อพท. องค์การบริ หารการพัฒนาพื ้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับมหาวิทยาลัยวิคตอเรี ย ประเทศออสเตรเลีย

2560 - ปั จจุบนั

ที่ปรึกษา

สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

ศูนย์บริ จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

บริ ษัทไทย (IOD)

2558 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

Country Director
กรรมการ
ผู้ก่อตั ้ง

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 252/2561

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) รุ่น 2/2558

Sustainable Brands Conference, Thailand
บริ ษัท บีอิ ้งซัสเทน จากัด
บริ ษัทที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ ้ง จากัด
การวางกลยุทธ์ ของการสร้ างแบรนด์องค์กร
และแผนงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การสร้ างแบรนด์องค์กร กาหนดจุดยืนของการทาธุรกิจให้ ทงกั
ั้ บ
องค์กรเอกชนระดับประเทศและระดับ SME พร้ อมการเป็ นที่
ปรึกษา ในด้ านการพัฒนากลยุทธ์การสร้ างความยัง่ ยืนของสังคม
และองค์กร

หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
11. นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
54

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

28 ส.ค. 2557 - 22 เม.ย. 2559
วาระที่ 2

•

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปบริ ษัทฯ

•

- ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล

ปั จจุบนั

กรรมการ กรรมการคณะอานวยการบริ หาร และ

ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

บริ ษัท บี. กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
ปั จจุบนั

กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี พ.ศ. 2557

และบรรษัทภิบาล

บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ ้ง จากัด

ปั จจุบนั

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอานวยการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาล

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD)

บริ ษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)

ประธานคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ยง

และรองประธานคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน

Harvard Business School , USA, ปี พ.ศ. 2558

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง

•Advanced Management Program

- ประธานกรรมการกากับ

ไม่มี

ปริ ญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี พ.ศ. 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

MBA (Finance)
University of Pennsylvania (Wharton), USA ปี พ.ศ. 2534

22 เม.ย. 2559 - ปั จจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษัทฯ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา สภากาชาดไทย
ปั จจุบนั

หัวหน้ าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล

สภากาชาดไทย

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่น 29/2561

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

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรนานาชาติขั ้นสูงสาหรับการบริหารธนาคาร
SIDA, Stockholm, Sweden, ปี พ.ศ. 2554

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

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2559 - 2561

กรรมการนโยบายบุคลากร

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - 2561

อนุกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - 2561

อนุกรรมการเตรี ยมกาลังคนภาครัฐ

สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน

กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงองค์กร
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
บริ ษัท ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จากัด
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

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

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง(1)
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
12. พลอำกำศเอก อำนำจ
จีระมณีมัย
ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
วาระที่ 1
23 พ.ย. 2558 - 26 เม.ย. 2561
วาระที่ 2
26 เม.ย. 2561 - ปั จจุบนั

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
55

•

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล โรงเรี ยนนายเรื ออากาศ

ตาแหน่งในบริ ษัทฯ
- กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

ปั จจุบนั

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
รองผู้บญ
ั ชาการ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2559

หัวหน้ าสานักงานนายทหารปฏิบตั ิการพิเศษ

2553

รองหัวหน้ าสานักงานฝ่ ายเสนาธิการในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
สานักผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

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

อำยุ
(ปี )

13. นำยสุเมธ ดำรงชัยธรรม
ได้ รับการแต่งตั ้งเป็ น
กรรมการผู้อานวยการใหญ่

54

1 ก.ย. 2561

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

•

การก่อสร้ าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า วิทยาเขตเจ้ าคุณทหาร
(ลาดกระบัง)

•

ได้ รับแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ

•

- กรรมการ

•

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2559 - 2560

กรรมการฝ่ ายนายจ้ าง

ปริ ญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริ หารธุรกิจ)

ธนาคารออมสิน

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

2553 - 2556

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

(CSP) รุ่น 28/2551

กลุ่มธุรกิจบริการภาคพื ้นของบริษัทฯ

•

ในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
กรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ

(RCC) รุ่น 3/2550

การปฏิบตั ิการและด้ านการซ่อมบารุง

บริ ษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสินทรัพย์ จากัด
กระทรวงแรงงาน

2556 - 2557

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program

- กรรมการทรัพยากรบุคคล

บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)
ไม่มี

สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(DAP) รุ่น 21/2547

- กรรมการกากับกิจการด้ าน

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee

ของกลุ่มธุรกิจการบินและ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
กรรมการ
2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

2556 - 2561

- กรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริ มกิจการเพื่อสังคม

- กรรมการติดตามการดาเนินงาน

ปั จจุบนั

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบริ หารทัว่ ไป)

บริ ษัทไทย (IOD)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program

และการปฏิรูปบริษัทฯ

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหาร

- กรรมการกากับยุทธศาสตร์

ไม่มี

ช่ วงเวลำ

สาขาทฤษฎีการเงินและการคลังสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาระที่ 1
2 ต.ค. 2561 – ปั จจุบนั

- กรรมการผู้อานวยการใหญ่

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการบริ หารและเทคโนโลยี

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 Rockonomics: The Economics of Popular Music,
Prof. Alan B. Krueger

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 8)
 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริ หารระดับสูง (ปปร.14) สถาบันพระปกเกล้ า

 หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC1)
สถาบันพระปกเกล้ า

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้ าราชการฝ่ ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
หมายเหตุ : (1) ระบุเฉพาะตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัทฯ และตาแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้

อำยุ
(ปี )

14. นำวำอำกำศตรี พงษ์ ธร

60

เทพกำญจนำ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

•

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรื ออากาศ

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
0.000046

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
ปั จจุบนั

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

กรรมการ

บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
ปั จจุบนั

สายปฎิบตั ิการ
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560

ประธานกรรมการ

บริ ษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จากัด

กรรมการ

บริ ษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558

ผู้อานวยการภารกิจพิเศษฝ่ ายปฏิบตั ิการ และ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรการบิน
1 ส.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2557

ผู้อานวยการฝ่ ายทดสอบและพัฒนาการบิน

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
15. นำยสุรชัย เพียรเจริ ญศักดิ์
ตาแหน่งในบริษัทฯ

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
59

•

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (เครื่ องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
0.000275

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์
8 พ.ย. 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ
2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

บริ ษัท บริ การเชื ้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

3 พ.ย. 2560 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ดอนเมืองอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต โฮเต็ล จากัด

- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายช่าง

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2560
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560 ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมใหญ่

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559 รองผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ ายซ่อมใหญ่
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
23 ก.พ. 2558 - 31 ต.ค. 2558 ผู้อานวยการ ฝ่ ายซ่อมบารุงอากาศยานระดับฐานปฏิบตั ิการและสถานี บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
17 พ.ย. 2552 - 22 ก.พ. 2558 ผู้อานวยการ ฝ่ ายกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
16. นำงสุวิมล บัวเลิศ

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
57

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

•
•

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•

ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ (การสื่อสาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สายบริหารงานกฎหมายและ
บริหารทัว่ ไป

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (Microbiology)
Southern Illinois University, USA

- รักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ไม่มี

•

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2561

ไม่มี

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
ปั จจุบนั

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริ ษัท ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อีสต์เอเชีย จากัด

ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ

บริ ษัท วิงสแปน เซอร์ วสิ เซส จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

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

5 ม.ค. 2561 - 15 พ.ค.2561 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

สานักงานกรรมการผู้อานวยการใหญ่
18 ม.ค. 2560 - 4 ม.ค.2561 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริ ษัทฯ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

(ผู้นามีวสิ ยั ทัศน์) วิทยาลัยนักบริ หาร

13 พ.ย. 2555 - 17 ม.ค. 2560 ผู้อานวยการใหญ่ สานักเลขานุการบริษัทฯ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่น 195/2557

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่น 39/2560

•

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน

•

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สายทรัพยากรบุคคล
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 16 พ.ค. 2561

ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 1
กระทรวงคมนาคม

 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 9 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ธรรมศักดิ์ วิทยาลัยนักบริ หาร ป.ป.ช.

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
17. นำยวิวัฒน์ ปิ ยะวิโรจน์

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
53

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการพาณิชย์
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 มิ.ย. 2561
- รักษาการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ปริญญาตรี คณะนิติศาตร์
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

•

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี

ไม่มี

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ปั จจุบนั

ปริญญาโท
Master of Science Management
Southern Nazarene University, USA

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

กรรมการ

บริ ษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ
ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทัวร์ เอื ้องหลวง จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด

ปั จจุบนั

กรรมการ

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

หน่วยธุรกิจบริการการบิน

2 พ.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 รักษาการประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

บริ ษัท ไทยสมายล์ แอร์ เวย์ จากัด

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ต.ค. 2561

1 ต.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2561 รักษาการรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 มี.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2561 ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้อานวยการใหญ่สายการพาณิชย์

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2558 - 3 เม.ย. 2559 รักษาการผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย
1 ต.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย ประเทศไทยและอินโดจีน

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556 ผู้อานวยการ ฝ่ ายภาคพื ้นเอเชีย

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ตะวันออก อเมริกา และสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
18. นำยกฤตพล ฉันทฤธำนนท์

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
59

•
•

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 20 ธ.ค. 2561

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

ปริญญาโท Hotel Catering , Institute Management Professional
Qualification , Queen Margaret University , U.K.

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

0.000037

ช่ วงเวลำ

U.K.

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ปริญญาตรี : B.A. in Business Oraganization Heriot-Watt : University,

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Global Customer Summit South East Asia Executive Program
2559-2561

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริ หารพันธมิตรการบิน และกลยุทธ์การพาณิชย์ บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2558

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน และ รักษาการ บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ระหว่างทวีป

2557

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

2554

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
19. นำยณัฐพงศ์ สมิตอำไพพิศำล

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
55

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ก.พ. 2562

ปริญญาตรี

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ทิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ มหาบัณทิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
2552 - 31 ม.ค. 2562

ผู้จดั การอาวุโสกิจการธนาคารต่างประเทศ ด้ านบริหารการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
20. นำงสำวปิ ยำณี สังข์ ทอง

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
56

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่
ฝ่ ายบัญชีบริหารและข้ อมูล
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 1 ม.ค. 2559

บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
ไม่มี

ไม่มี

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

•

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4 เม.ย. 59 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

มหาวิทยาลัยเกริก

11 พ.ค. 59 - ปั จจุบนั

รองประธานกรรมการ

บริ ษัท วิงสแปน เซอร์ วสิ เซส จากัด

13 ธ.ค. 61 - ปั จจุบนั

กรรมการ

บริ ษัท ทัวร์ เอื ้องหลวง จากัด

1 ม.ค. 2559 - ปั จจุบนั

ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีบริ หารและข้ อมูล

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
1 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 ผู้อานวยการฝ่ ายข้ อมูลบริหาร
27 ม.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2558 ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีบริ หาร

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
21. นำยกฤชบดี อินทรโชติ

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
57

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ
- ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี
ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 5 ก.ค. 2561

บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
0.000046

ไม่มี

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ช่ วงเวลำ

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
15 พ.ค. 2560 - 4 ก.ค. 2561 ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารจัดการกระบวนการทางบัญชี

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

และการควบคุม
1 ธ.ค. 2559 - 14 พ.ค. 2560 ผู้อานวยการฝ่ ายการบัญชีกลาง

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

22 ส.ค. 2549 - 30 พ.ย. 2559 ผู้อานวยการฝ่ ายงบประมาณ

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ ง
/วันที่ได้ รับแต่ งตัง้
22. นำงลัศนันท์ ลีลำมณี

แบบ 56-1

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
/ประวัติอบรม

อำยุ
(ปี )
54

•

ตาแหน่งในบริษัทฯ

ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ )

ร้ อยละ ควำมสัมพันธ์
กำรถือ ทำงครอบครั ว
หุ้น ระหว่ ำงผู้บริ หำร
0.000050

ช่ วงเวลำ

ไม่มี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- เลขานุการบริษัทฯ

•

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 20 มิ.ย. 2561
- ผู้อานวยการใหญ่

•

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
การอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ

ประวัติกำรทำงำน
ตำแหน่ งที่สำคัญอื่นๆ ในปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

1. บริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์

ไม่มี

2. บริ ษัทหรื อหน่ วยงำนอื่นๆ

ไม่มี

ประสบกำรณ์ ทำงำนในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

สานักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัทไทย (IOD)

1 ม.ค. 2559

ผู้อานวยการสานักงานบริหารการปฏิรูปองค์กร

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ได้ รับแต่งตังวั
้ นที่ 5 ม.ค. 2561

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP)

1 ต.ค. 2558
27 ก.พ. 2558

ผู้จดั การกองประมวลผลข้ อมูลรายได้ และการขนส่ง

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

1 ต.ค. 2551

ผู้จดั การกองประมวลผลข้ อมูลรายได้ และการขนส่ง

รุ่น 85/2561

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุ่น 27/2561

 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่น 47/2561

•

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

 หลักสูตรผู้ปฏิบตั ิงานเลขานุการบริษัทฯ รุ่นที่ 1/2561
 หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
 โครงการบริหารจัดการพนักงานผู้มีศกั ยภาพสูง สาหรับผู้บริหาร
ระดับ 10 - 13

ผู้จดั การกองประมวลผลข้ อมูลรายได้ และการขนส่ง และ
รักษาการผู้จดั การกองบริ หารการปฏิรูปองค์กร
ด้ านการปฏิบตั ิการและบริหารการเงิน

บริ ษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั ย่อย

รายชื่อบริษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ

บริษทั ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จากัด

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

นายสุเมธ
ดารงชัยธรรม
/ (1)
นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา
นางสุวมิ ล
บัวเลิศ
/
นายวิวฒ
ั น์
ปิ ยะวิโรจน์
/
นายชาย
เอีย่ มศิริ
นางสาวปิ ยาณี
สังข์ทอง
นายโอม
พลาณิชย์
นายเชิดพันธ์
โชติคณ
ุ
เรืออากาศเอก พีรศักดิ ์ นพอนันต์ชยั
เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศกั ดิ ์
นาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี
นางอลิศรา
คิดหมาย
นายกรกฏ
ชาตะสิงห์
/
นายวิโรจน์
โตเจริญวาณิช
/
นางดวงใจ
ธรรมโชติโก
/
นายวิจติ ร
ณ ระนอง
นายน้ าเพชร
อยูส่ กุล
นายวิบูลย์
คูสกุล
/
นายพิพฒ
ั น์
ขันทอง
/
นางปิ ยะมาน
เตชะไพบูลย์
/
นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
/
(1)
หมายเหตุ
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการในบริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2562
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ส่วนที่ 3-A2 หน้าที่ 1

บริษทั ไทยไฟลท์ บริษทั ทัวร์เอือ้ งหลวง
เทรนนิ่ง จากัด
จากัด

X
X
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

X = ประธานกรรมการ

/ = 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
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงาน ฝ่ ายตรวจสอบ

ประวัติการอบรม
 หลักสูตร การจัดทากระดาษทาการ เพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันในองค์
่
กร
รุ่น 3/2561 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
 หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต และการเตรียมความพร้อมในการแสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 หลักสูตร Integrated Approach to Governance, Risk & Compliance โดยบริษทั
เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จากัด
 หลักสูตร Leadership : Great Leaders, Great Teams, Great Results
 หลักสูตร The Seven Habits of Highly Effective People
 หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Training on Financial and Procurement Internal Audit Management
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตร Executive Development for Competitiveness โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 Certified Professional Internal Auditor

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั ฯ
ชื่อ
ตาแหน่ ง

นาง ลัศนันท์ ลีลามณี
เลขานุการบริษทั ฯ และ
ผูอ้ านวยการใหญ่สานักเลขานุการบริษทั ฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทางาน
 ผูอ้ านวยการสานักงานบริหารการปฏิรปู องค์กร
 ผูจ้ ดั การกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่ง
 ผูจ้ ดั การกองประมวลผลข้อมูลรายได้และการขนส่งและรักษาการผูจ้ ดั การกองบริหาร
การปฏิรปู องค์กรด้านการปฏิบตั กิ ารและบริหารการเงิน
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 85/2561 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 27/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 47/2561 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั ฯ รุ่นที่ 1/2561 โดยชมรมเลขานุการบริษทั ไทย
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
 หลักสูตร Engagement and Action Learning Assessment
 โครงการบริหารจัดการพนักงานผูม้ ศี กั ยภาพสูง สาหรับผูบ้ ริหารระดับ 10-13
หน้ าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการเป็ นศูนย์กลางรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ
นโยบาย ข้อบังคับ และข้อก าหนดต่ างๆ ที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนิน กิจการของบริษัท ฯ ทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึง
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจการบินของบริษัทฯ พร้อมทัง้ สอบทานข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และเป็ นศูนย์กลางในการ
กากับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษทั ฯ ดาเนินกิจกรรมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ นอกจากการที่บริษัทฯ ประกาศใช้ คู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ด ีแล้ว ยังได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
การปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและกฎระเบีย บของบริษ ัท ฯ โดยกาหนดให้ก รรมการ ผู ้บ ริห าร และพนัก งาน ปฏิบ ั ต ิต าม

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 2

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนมติท่ปี ระชุม ผูถ้ อื หุน้ ควบคู่กบั
คู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ด ีอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสารกับพนักงานให้รู้ เข้าใจ และตระหนัก ถึงความสาคัญของ
การศึกษากฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ นและปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้

ส่วนที่ 3-A3 หน้าที่ 3

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

เอกสารแนบ 4
รายงานสรุปกิ จกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสีย่ ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงินและการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็ น
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย และ นายรัฐพล ภักดีภูมิ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายสมนึก ธารงธรรม
วงศ์ ผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวม 10 ครัง้ ซึง่ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 9 ครัง้ และเป็ นการประชุมวาระพิเศษ 1 ครัง้ โดยการประชุม
ทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่ วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐ วิสาหกิจ พ.ศ. 2555 แนวทางปฏิบตั ิทด่ี ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ นี้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ ละท่านได้รายงานไว้ในหัวข้อการกากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานสรุปประเด็นทีส่ 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
การเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นผูส้ อบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของ
งบการเงิน ความเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชีและเปิ ดเผยข้อมูล รวมทัง้ รายการปรับปรุงบัญชีทส่ี าคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ างบ
การเงินมีความถูกต้องตามทีค่ 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 รวมทัง้ ได้ตดิ ตามการดาเนินการและการตอบชีแ้ จงหนังสือถึงฝ่ ายจัดการ (Management
Letter) ของผูส้ อบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
2. การสอบทานความเพียงพอและประสิ ทธิ ผล ของระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายงานผลการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจสอบภายใน ผลการจัดทาแบบ
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุม
ภายในสาหรับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน 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

ส่วนที่ 3-A4 หน้าที่ 1

บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

นอกจากนี้ ผู้อานวยการใหญ่ฝ่ายบริหารความเสีย่ งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
รายงานเกีย่ วกับความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวเป็ นประจา
ทุกปี
3. การกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบและได้พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ผนการตรวจสอบของสานัก งานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้อ นุ ม ัติแ ผนพัฒ นา
รายบุคคล (Individual Development Plan) ซึง่ ได้มกี ารประเมินและปรับปรุงกรอบความรูแ้ ละทักษะของผูต้ รวจสอบภายใน
(Competency Framework) และสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้รบั ทราบผลการดาเนินงาน และปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ของ
สานักงานการตรวจสอบภายในทุกไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ แนะนาในการดาเนินการแก้ไขสาหรับประเด็นจากรายงานการตรวจสอบ
ทีม่ นี ยั สาคัญ เพื่อให้ผบู้ ริหารมีการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ได้รายงานเรื่องทีม่ คี วามสาคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อทราบด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบประมาณประจาปี ของสานักงานการตรวจสอบภายใน
ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากร อนุ มตั ิดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน พิจารณาความดีความชอบ
ประจาปี ของผูอ้ านวยการใหญ่สานักงานการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ได้รบั ทราบผลการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในจากบริษทั ผูเ้ ชีย่ วชาญภายนอก ซึง่ สรุปได้ว่างานตรวจสอบภายในของสานักงานการตรวจสอบภายในส่วน
ใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA Standards) และได้สนับสนุ นให้
สานั ก งานการตรวจสอบภายในเพิ่ม บทบาทในการเป็ น ผู้ใ ห้ค าปรึก ษาแก่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น การเป็ น ที่ป รึก ษาใน
คณะทางานเตรียมการเพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action
Coalition – CAC) ของบริษทั ฯ และทีป่ รึกษาคณะทางานจัดทาแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เป็ นต้น
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 รวมทัง้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการกากับติดตามดังกล่าว
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
คานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัทฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบ
รายงานรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันทุกไตรมาส 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
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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 2562
จากการดาเนินการ ตามขอบเขตอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
ได้จดั ทางบการเงินอย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การทาธุรกรรมรายการที่
เกีย่ วโยงกันเป็ นไปอย่างสมเหตุผลและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วยความยึดมันในความถู
่
กต้อง เที่ยงธรรม ระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และเป็ นอิสระ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษทั ฯ

ดิสทัต โหตระกิตย์
(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 5
รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิ บาลและส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคมประจาปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ได้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามที่ไ ด้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ อย่ างเต็ มความสามารถ โดยได้ ให้ ข้อ เสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่ อสังคม ได้พิจารณาอนุ มตั ิและกากับดูแลให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานประจาปี ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่ อ สังคม ได้แก่ การส่งเสริม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม การดาเนินการเรือ่ งการร้องเรียนและการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน และการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่
สังคม โดยในปี 2561 ได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 10 ครัง้ แบ่งเป็ น ระเบียบวาระเพื่อพิจารณาจานวน 9 เรื่อง และระเบียบวาระ
เพื่อทราบ 14 เรื่อง สรุปได้ดงั นี้
1. การส่งเสริมธรรมาภิ บาลและจริยธรรม
ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ โดยได้เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ ้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ่อคณะกรรมการบริษัทฯ กากับ
ดูแลและมอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการจัดทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ จี นแล้วเสร็จ และประกาศใช้ในเดือน
กันยายน 2561 โดยนาเอาจรรยาบรรณการบินไทย คู่มอื ประมวลบรรษัทภิบาลและจริยธรรม หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 รวมทัง้ ได้ศกึ ษาหลักธรรมาภิบาลของบริษัทอื่นๆ ที่เป็ นตัวอย่างที่ดี มาประกอบการ
เรียบเรียงขึน้ ใหม่ และได้กากับดูแลให้มกี ารทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และนโยบายต่างๆ ให้เป็ นปั จจุบนั กากับ
ดูแลให้บริษัทฯ มีการดาเนิ นงานตามแนวทางการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ได้ทบทวนอ านาจหน้ าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมให้เป็ นไปตามแนวปฏิบ ัติท่ีดี และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมได้พจิ ารณาหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และมีมติรบั ทราบสรุปการปฏิบตั ติ าม CG Code ตามทีส่ านักเลขานุ การ
บริษทั ฯ ได้เป็ นผูป้ ระเมินในเบือ้ งต้นและนาเสนอ โดยเห็นควรให้ฝ่ายจัดการรับไปทบทวนการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ไป
ปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริม
ธรรมาภิบาล ประจาปี 2561 (CG Day 2018) โดยเป็ นการจัดนิทรรศการและกิจกรรมกระตุน้ เตือนให้ทุกหน่ วยงานของบริษทั ฯ
มีการบริหารงานและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ ร่วมมือ
กันต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นทัวทั
่ ง้ องค์กร โดยได้จดั กิจกรรมส่งเสริม
ธรรมาภิบาล ประจาปี 2561 โดยครอบคลุมพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีท่ ส่ี านักงานใหญ่ การบินไทย ศูนย์ปฏิบตั กิ าร การบินไทย
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทีฝ่ ่ ายช่าง ดอนเมือง โดยในกิจกรรมฯ ประธานกรรมการบริษทั ฯ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
และส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม และกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้เป็ นผู้นาพนักงานร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมัน่
ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบินไทยเป็ นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล นามาซึง่ ประโยชน์สงู สุด
ต่ อการบิน ไทย และประเทศชาติ โดยประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่ งเสริมกิจ การเพื่อสังคม และกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ การบินไทย โปร่งใส เป็ นธรรม อีกด้วย
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นอกจากนัน้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ยังได้มอบหมายให้สายทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับสานักเลขานุการบริษทั ฯ และฝ่ ายภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดาเนินโครงการ การบินไทย
คุณธรรม เพื่อให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรคุ ณธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการดาเนิ นธุรกิจ ตามที่ได้ร ับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ
2. การดาเนิ นการเรือ่ งการร้องเรียนและการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน
เนื่องจากการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ จะส่งผลให้เกิดความเสียหายทัง้ ในด้านทรัพย์สนิ และชื่อเสียง
ของบริษทั ฯ รวมถึงพนักงาน ดังนัน้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม จึงเน้นถึงความสาคัญต่อการ
ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ หากได้รบั เรื่องร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบข้อบังคับ คาสังบริ
่ ษทั หรือธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมจะส่งเรื่องดังกล่าวให้สานักงานการตรวจการองค์กร รับไปดาเนินการตามระเบียบ
บริษทั ฯ ว่าด้วยการร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ คาสั ่งบริษทั หรือ
ธรรมาภิบาล หรือจริยธรรมตามประมวลธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2553 ซึง่ ในปี 2561 มีเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน
และบุคคลภายนอก จานวน 72 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลความผิดทางวินัย จานวน 23 เรื่อง ไม่มมี ูลความผิด จานวน
45 เรื่อง ไม่เป็ นเรื่องร้องเรียน จานวน 4 เรื่อง และสนับสนุน/ส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลและผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน
เพื่อให้พนักงานรับทราบและเป็ นการปลูกจิตสานึกให้พนักงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและประพฤติมชิ อบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ให้ความสาคัญกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและ
ประพฤติมิชอบ โดยสนับสนุ นให้มีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่เกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างสม่ าเสมอ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Bulletin Intranet Facebook Line E-mail ของพนักงาน และ Website ของบริษทั ฯ และเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันของสานักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) อย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยในปี 2561 ยังได้แต่งตัง้ คณะทางานเตรียมการสาหรับการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption – CAC) เพื่อศึกษา
ข้อมูลและแนวทางในการดาเนินการต่ างๆ เพื่อให้การจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการต่ อต้าน
คอร์รปั ชัน และการจัดทาเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่ อต้านการทุจริตต่ อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุจริต เป็ นไปอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
3. การส่งเสริมกิ จการเพื่อสังคม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ได้ให้ความสาคัญในการสนับสนุ นให้บริษทั ฯ ดาเนิน
โครงการและกิจ กรรมต่า งๆ เพื่อ แสดงความรับ ผิด ชอบต่อ สัง คมและสิง่ แวดล้อ ม ภายใต้ก รอบการพัฒ นาทีย่ ั ่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในปี 2561 มีการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการความ
ร่วมมือที่สาคัญต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น โครงการศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา (Maintenance Repair and
Overhaul: MRO) ความร่วมมือโครงการพัฒนาสินค้า OTOP รวมถึงการสนับสนุ นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตรในประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมจากการประกอบธุรกิจ จึงได้ปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผ่านโครงการสาคัญ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบิน โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร
และการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) รวมทัง้ ได้พจิ ารณาด้าน
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การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย (Waste Management) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเตรียมการแต่งตัง้
คณะทางานขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อลดการสูญเสีย โดยให้จดั ทาแผนการดาเนินงานและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมพิจารณาต่อไป ในส่วนการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริษทั ฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในพืน้ ทีต่ ่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ สนับสนุ นการเดินทางสาหรับทีมกูภ้ ยั
จากต่างประเทศ ในการช่วยเหลือเยาวชนทีต่ ดิ ในถ้าหลวง ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย การจัดเทีย่ วบินพิเศษนาผูแ้ สวงบุญ
ฮัจย์ส่ปู ระเทศซาอุดอิ าระเบีย ร่วมกับมูลนิธแิ อร์บสั จัดกิจกรรม “ปั นรักจากการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ส่งมอบกระเป๋ าและ
อุปกรณ์การเรียนให้แก่เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ
โทสมาสเตอร์คาราวาน เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการเป็ นผูน้ าให้แก่เยาวชน โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนการบิน ไทย จัง หวัด สระแก้ว โครงการด้า นสาธารณสุ ข สนั บ สนุ น การดาเนิ น งานของศู น ย์ร ับ บริจ าคอวัย วะ
สภากาชาดไทย กิจกรรมวิง่ การกุศล “Run for Life” สมทบทุนช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง และโครงการ “ไมล์ปันสุข” เพื่อ
สนับสนุนการบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดหาครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิรริ าช

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
(ตรีทศ สนแจ้ง)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 6
รายงานของคณะกรรมการบริ หาร ประจาปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทัง้ สิน้ 21 ครัง้ เป็ นการประชุมตามทีก่ าหนดไว้ 13 ครัง้ ประชุมวาระ
พิเศษ 8 ครัง้ เพื่อพิจารณากลันกรองระเบี
่
ยบวาระก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา และพิจารณาอนุ มตั ิเรื่องต่างๆ
ตามที่ได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงติดตามการดาเนินการตามนโยบายและมติของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยสรุปได้ ดังนี้
1. กลันกรองระเบี
่
ยบวาระต่างๆ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิ จารณาอนุมตั ิ : คณะกรรมการบริหาร
ได้พจิ ารณากลันกรองระเบี
่
ยบวาระ โดยยึดหลักการดาเนินการต้องเป็ นไปตามระเบียบบริษัทฯ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2. ติ ดตามการดาเนิ นการตามนโยบายและมติ ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมถึงการดาเนิ นการตาม
เป้ าหมายเชิ งยุทธศาสตร์ : คณะกรรมการบริหารได้มกี ารกากับ ดูแล ให้คาแนะนา รวมถึงติดตามการดาเนินการ
ของสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการหารายได้ และลดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ติดตามผลการดาเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษทั ฯ
- ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายช่าง ในเรื่องของการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ การบริหารจัดการภายใน
การวางแผนอัตรากาลังพล การจัดทา THAI MRO Master Plan เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษทั ฯ สามารถปรับ
ลดลงได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
- ติดตามแผนการขายเครื่องบินทีป่ ลดระวาง
- ติดตามผลการดาเนินงานของสายการพาณิชย์ ในเรื่องของการเพิม่ รายได้จากการจาหน่ายบัตรโดยสาร จาก
ช่องทางการขายต่างๆ รวมทัง้ โครงการ Foreign Exchange Guarantee for On-line Ticket System
- ติดตามผลการดาเนินงานของการจัดตัง้ ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็ นหนึ่งใน กิจกรรมของ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ของรัฐบาล ทีต่ ้องการ
ผลักดันให้ประเทศไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ติดตามแผนการจัดหาเครื่องบิน
3. พิ จ ารณาอนุม ตั ิ ใ นเรื ่อ งต่า งๆ ตามที่ ไ ด้ร บั มอบอ านาจจากคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ : คณะกรรมการ
บริหารได้มกี ารพิจารณาอนุ มตั ริ ะเบียบวาระต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ อาทิเช่น การขอเพิม่ อัตรากาลัง การปรับเปลีย่ น
ประเภทการจ้าง และการขอรับทดแทน ของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ อัตราแรงงานภายนอก และอัตราประจา โดยพิจารณา
อย่างละเอียด รอบคอบถึงความจาเป็ นทีห่ น่ ว ยงานต่างๆ ต้องมีการเพิม่ อัตรากาลัง

พีระพล ถาวรสุภเจริญ
(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)
ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ 21 มีนาคม 2562
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เอกสารแนบ 7
รายงานผลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ จานวน 4 คน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และมีผแู้ ทนฝ่ ายบริหารเป็ นเลขานุ การฯ โดยมีอานาจหน้าที่
ในการสรรหากรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงกว่าผูอ้ านวยการใหญ่ขน้ึ ไป รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ฯ และ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้เป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ให้ความสาคัญกับการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการต่างๆในบริษทั ฯ ทัง้ ในเรื่องจานวนคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสมกับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
คุณสมบัตกิ รรมการฯ ในด้านทักษะความรูป้ ระสบการณ์ท่เี กีย่ วข้อง (Skill Matrix) เพื่อที่จะช่วยสนับสนุ นการดาเนินงานของ
บริษทั ฯให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาระบบค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร
ระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ให้มคี วามเหมาะสม และเทียบเคียงกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากนัน้ ยังได้ดาเนินการเพื่อ
สรรหากรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ตามคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดให้เข้ามาปฏิบตั งิ านได้
ตามความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
ตลอดปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทัง้ สิน้ 17 ครัง้ ซึง่ สรุปสาระสาคัญของการ
ประชุมได้ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณาทบทวน Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษทั ฯทัง้ Core Skills และ Specific Skills ทีเ่ หมาะสมกับ
ธุรกิจและเชื่อมโยงกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ฯ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
2. สรรหาบุคคลทีค่ ุณสมบัตเิ หมาะสมตาม Skill Matrix เพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั ฯ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือ
ครบวาระให้เข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯทีส่ าคัญ เช่น
คุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ (Skill Matrix)
จานวนบริษทั ฯ ทีบ่ ุคคลนัน้ ดารงตาแหน่ งกรรมการ และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest) ฯลฯ
และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณากลันกรองให้
่
ขอ้ คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ในเรื่องการปรับลด ควบรวม และการปรับปรุงหน้าที่
การทางานของคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะทางานเฉพาะกิจต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปลีย่ นแปลงไป ลดความซ้าซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้กบั องค์กร
4. พิจารณาทบทวนการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะทางานเฉพาะกิจ
ต่ า งๆ ระหว่ า งวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 30 เมษายน 2563 ให้ มีค วามเหมาะสม และน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อพิจารณา ก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 เพื่ออนุมตั ิ
5. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ตัวชีว้ ดั การทางานทีส่ าคัญในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ของกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รวมถึงการประเมินผลและการพิจารณาค่าตอบแทนประจาปี ท่เี หมาะสมเพื่อให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
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6. พิจารณากาหนดคุณสมบัตหิ ลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงระดับรองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ทดแทนทีล่ าออก และเกษียณอายุ โดยดาเนินการสรรหา เพื่อให้
เข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามโครงสร้างการบริหารทีก่ าหนดไว้ และกาหนดหลักเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ิ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและอิสระ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2561

ปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
(นายปิ ตพิ นั ธ์ เทพปฏิมากรณ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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เอกสารแนบ 8
รายงานของคณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิ รปู ประจาปี 2561
ในปี 2561 คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ ายบริหาร
ได้ป ฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามที่ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ฯ อย่ า งเต็ม ความสามารถ โดยได้ใ ห้ ข้อ เสนอแนะ
ต่ อ คณะกรรมการบริษัทฯ ด้า นการก ากับ ดูแ ลให้ฝ่ ายบริห ารจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิรูปองค์ก ร เพื่อให้บริษัท ฯ
เป็ นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยังยื
่ น โดยในปี 2561
บริษทั ฯ ได้จดั ทาแผนฟื้ นฟู มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลการดาเนินงานมีกาไรอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพการให้บริก ารที่เทีย บเคีย งมาตรฐานชัน้ น า ทัง้ นี้ บริษัท ฯ ได้มีก ารทบทวนวิสยั ทัศ น์ เป้ า หมาย แนวทางการ
ดาเนินการ และปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงาน โดยเฉพาะรายได้ไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย และมีตน้ ทุนจากการดาเนินงานสูง ประกอบกับในปี 2562 จะมีการเปลีย่ นแปลงหลักการในการบันทึก
บัญชี ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 นอกจากนัน้ ยังต้องปรับปรุงการให้บริการให้มคี วามสม่าเสมอ และครอบคลุมลูกค้าทุก
กลุ่ม รวมทัง้ พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าทีต่ อ้ งการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะทีอ่ งค์กรมี
ขนาดใหญ่ ต้องบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพสูงขึน้
ทัง้ นี้ การดาเนินการแผนปฏิรปู ในปี 2561 นี้เป็ นส่วนหนึ่งของแผนฟื้ นฟู ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบตั กิ าร ปี 2561
ซึง่ มีแนวทางการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก ในปี 2561 มีการประชุมทัง้ สิน้ 18 ครัง้ ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาจานวน
47 เรื่อง และเรื่องเพื่อทราบ จานวน 5 เรื่อง สรุปตามกลยุทธ์ได้ดงั นี้
1. กลยุทธ์สร้างกาไรจากการเพิ่ มรายได้ ควบคุมต้นทุน และนารูปแบบธุรกิ จของสายการบิ นต้นทุนตา่ มา
ประยุกต์ใช้ ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการสร้างกาไรจากการเพิม่ รายได้ โดยปรับปรุงเครือข่าย
เส้นทางบิน เพิ่มรายได้ต่อหน่ วยและรายได้เสริม ควบคุมต้นทุน จัดหาเครื่องบินทดแทนให้มคี วามหลากหลายของแบบ
เครื่องบินและเครื่องยนต์น้อยที่สุด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแผนทบทวนตามโครงการจัดหาเครื่องบิน
ดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุ มตั ิตามขัน้ ตอนต่ อไป นอกจากนัน้ คณะกรรมการกากับยุทธศาสตร์ฯ
ยังได้พจิ ารณาปรับปรุงกระบวนการทางาน เพื่อลดความซ้าซ้อน ลดต้นทุนการดาเนินการ โดยพิจารณาปรับเปลีย่ น พัฒนา
องค์กร ระบบ อุปกรณ์ และกระบวนการปฏิบตั ิงาน ของงานบริการภาคพื้น ของฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพื้น และฝ่ ายบริการ
อุปกรณ์ภาคพืน้ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เทียบเคียงระดับสากล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าล่วงเวลาและลดค่าใช้จ่าย
บุคลากร จากการบริหารจัดการแรงงานที่ซ้าซ้อน รวมทัง้ ยังได้พจิ ารณาปรับปรุงระบบ Crew Management System
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และนาไปสู่ World-Class
2. กลยุทธ์ปรับปรุงการบริการครบวงจร (Engage, Preflight – Inflight – Post flight) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้ าหมายอย่างเหมาะสม ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการปรับปรุง
บริการ โดยยกระดับชัน้ บริการพรีเมีย่ ม รวมทัง้ สร้างความผูกพันกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย ตัง้ แต่การบริการภาคพืน้ ไป
จนถึงการบริการบนเครื่องบิน อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างเหมาะสม
โดยพิจารณาการปรับปรุงการบริการในชัน้ บริการพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ ได้รบั การจัดอันดับอยู่ใน 5 ลาดับแรก
จากสกายแทร็กซ์ หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนเพิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 6 ภายในปี 2565 รวมทัง้ พิจารณาการพัฒนาระบบ
และเครื่องมือในการเชื่อมต่ อข้อมูลของผู้โดยสารกับพนั กงานในทุกจุดบริการที่เป็ นปั จจุบนั อย่างไร้รอยต่ อ ให้สามารถ
พัฒนาการบริการบนเครื่องบินและการบริการภาคพืน้ ให้สามารถบริการลูกค้าร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการแก้ปัญหา
อย่างทันท่วงที และสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เป็ นเครื่องมือในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้โดยสารกับพนักงานในทุกจุด
บริการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั อย่างไร้รอยต่อ
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3. กลยุทธ์ ดิ จิทลั แอพพลิ เคชัน่ เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน ติดตาม
กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการพิจารณานานวัตกรรมและดิจทิ ลั เทคโนโลยี มาเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการและการขาย ให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว มี
ความต่อเนื่อง และมีความมันคงปลอดภั
่
ยสูง รวมทัง้ พิจารณาการพัฒนาความสามารถ (Feature) ต่างๆ ของระบบ ให้
รวดเร็วทันกับคู่แข่ง เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ รวมทัง้ พิจารณาการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมปฏิบตั กิ ารของบริษทั ฯ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยใช้ขอ้ มูลทัง้ หมดของบริษทั ฯ เพื่อลดความซ้าซ้อนของการสังการ
่
ลดค่าใช้จ่ายและควบคุมความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ รวมถึง
รักษาระดับมาตรฐานในการให้บริการผูโ้ ดยสาร ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ไี ม่เป็ นปกติ (Irregular
Operations : IRROPS)
4. กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารงานบุคคล โดยเน้ นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผูน้ า และการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ติดตาม กากับดูแล และให้คาแนะนาฝ่ ายบริหาร ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
มุ่งเน้น การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการจัดทาโครงสร้างใหม่ ปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร THAI Spirit พัฒนาศักยภาพ
ผู้บ ริห ารและพนัก งานผู้มีศ ักยภาพสูง รวมทัง้ พัฒ นาผู้บ ริห ารและพนักงานในหน่ วยงานที่อ ยู่ใ นแผนปฏิรูป องค์ก รให้มี
ศักยภาพพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และผลการดาเนินงานทางธุรกิจ รวมทัง้ พิจารณาการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรทีจ่ ะสืบทอดตาแหน่ งงานสาคัญ ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจูงใจ และสร้างขวัญกาลังใจในการเพิม่ โอกาสให้
พนักงาน ได้รบั ความก้าวหน้าทางอาชีพ อีกทัง้ ธารงรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณค่าให้คงอยู่กบั บริษทั ฯ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ มีความมุ่งมัน่ ในการกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทาและดาเนินการตาม แผนยุทธศาสตร์
แผนฟื้ นฟู และแผนปฏิรูปองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ เป็ นองค์กรที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมอย่างยังยื
่ น
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(นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย)
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